TẦM QUAN TRỌNG CỦA DỰ BÁO THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. Vai trò của dự báo thu ngân sách Nhà nước
Dự toán ngân sách Nhà nước được lập trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bình đẳng giới, cùng với
các nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ
quan, tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.
Bên cạnh đó, dự toán ngân sách Nhà nước phải tổng hợp theo từng khoản thu,
chi và theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi dự trữ quốc gia,
chi trả nợ và viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng ngân sách. Để
thực hiện đúng dự toán ngân sách Nhà nước theo kế hoạch thu chi ngân sách
hàng năm, 3 năm và 5 năm thì việc dự báo thu ngân sách đóng vai trò quan
trọng. Cũng giống như dự báo và phân tích cầu tại khu vực tư nhân đóng vai trò
hết sức quan trọng do doanh số là chỉ tiêu đảm bảo sức khoẻ tài chính của doanh
nghiệp, nguồn thu đầy đủ và có thể tiên liệu từ thuế và ngoài thuế là cơ sở để
đảm bảo sự ổn định và bền vững về tài chính cho chính phủ. Dự báo thu còn có
tầm quan trọng hơn nữa trong lập ngân sách ở khu vực công trong trường hợp
chính phủ chuyển từ điều hành ngân sách trên cơ sở tiền mặt sang ngân sách
trung hạn do các chính sách tài khoá được thiết kế và triển khai ngày càng chú
trọng đến những hạn mức trung hạn và việc dự toán cho các cam kết tài chính
trung hạn (ví dụ, cam kết đổi với chính quyền địa phương trong bối cảnh phân
cấp tài khoá và đối với các đối tác khu vực tư nhân tham gia xây dựng cơ sở hạ
tầng và cung cấp dịch vụ công) ngày càng trở nên quan trọng. Một lý do nữa
khiến cho dự báo thu ngày càng phức tạp là do chính phủ đang chuyển sang
hạch toán cả chi tiêu thuế và dự toán cho các khoản đó trong trung hạn.
Dự báo thu nhằm đảm bảo ba mục tiêu ngân sách khác biệt nhưng liên
quan đến nhau. Thứ nhất là đảm bảo cho yêu cầu lập ngân sách trung hạn; thứ
hai là đảm bảo quản lý ngân quỹ ngắn hạn trong phạm vi năm tài chính; và thứ
ba là đảm bảo dự báo chi tiêu thuế.
1.1. Dự báo thu ngắn hạn
Dự báo thu ngắn hạn trong phạm vi một năm tài khoá trên cơ sở hàng
quý, hàng tháng hoặc/và hàng tuần là đầu vào cơ bản để quản lý ngân quỹ tại
kho bạc. Xu hướng mùa vụ khi tổ chức thư cần được đối chiếu so sánh với kế
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hoạch giải ngân ngân sách để hỗ trợ cho các đơn vị chi tiêu trong năm tài khoa
và nhu cầu huy động ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt thu tạm thời. Xu hướng tổ
chức thu theo mùa vụ dự kiến cho từng sắc thuế cũng đóng vai trò quan trọng
trong việc giám sát kết quả thu theo chỉ tiêu trong năm tài khoá.
Theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, dự báo thu ngắn hạn phụ thuộc
vào các khoản dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm trên cơ sở phải tổng hợp
theo từng khoản thu, chi và theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên,
chi dự trữ quốc gia, chi trả nợ và viện trợ, cho bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự
phòng ngân sách. Thông tin liên quan đến dự báo ngắn hạn thường phụ thuộc
vào tổ chức điều hành ngân sách Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá
nhân. Tùy vào nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan, đơn vị có quyền đề ra những biện
pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao,
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chấp hành nghiêm kỷ
cương, kỷ luật tài chính và sử dụng kinh phí ngân sách đúng mục đích, đúng chế
độ, tiết kiệm, hiệu quả.
1.2. Dự báo thu trung hạn
Theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, thì dự toán ngân sách Nhà
nước lập trên cơ sở nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh,
đối ngoại, bình đẳng giới cũng như các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan nhà
nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; kế hoạch tài chính 05 năm, kế
hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn
ngân sách Nhà nước và tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm trước.
Chính vì vậy, dự báo thu là yếu tố cần thiết để lập ngân sách trung hạn với tầm
nhìn từ ba đến năm năm, bao gồm cả dự báo chi tiết cho năm tài chính sắp tới.
Một số chính phủ có thể kéo dài hơn nữa kỳ kế hoạch ngân sách của họ
(10 đến 20 năm), nhất là tại những quốc gia có các cam kết về an sinh xã hội
phụ thuộc nhiều vào sự thay đổi của tình trạng dân số đòi hỏi phải lập kế hoạch
tài khoá dài hạn. Dự báo thu đúng đắn là cần thiết để đảm bảo nguồn vốn bền
vùng cho các chương trình và dự án của chính phủ, đồng thời tránh phát sinh bội
chi hoặc thâm hụt tài khoa ngoài dự kiến và thậm chí có thể là thiếu bền vững về
lâu dài. Dự báo thu còn đặc biệt quan trọng trong việc quyết định về ngân sách
chi đầu tư cho cơ sở hạ tầng và các cơ sở khác sử dụng nguồn vốn của khu vực
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công trong tương lai, trong điều kiện có sự cạnh tranh mạnh mẽ về nguồn lực từ
các chương trình khác. Trường hợp, chi hoạt động và duy tu bảo dưỡng cho các
dự án và chương trình mới phụ thuộc vào nguồn vốn của chính phủ, dự báo tăng
trưởng thu nhằm duy trì tính bền vững của các khoản chi tiêu tăng lên trong
tương lai đó đóng vai trò hết sức quan trọng khi thẩm định về khả năng bền
vững tài chính của dự án làm cơ sở cho các dịch vụ và lợi ích kinh tế cho thế hệ
tương lai. Ngoài những chức năng lập ngân sách cơ bản, dự báo thu còn có vai
trò kinh tế vĩ mô thiết yếu vì đó là yếu tố chính phủ tạo tích luỹ cho nền kinh tế
để góp phần đảm bảo vốn cho đầu tư và tăng trưởng. Tại các quốc gia phụ thuộc
vào viện trợ, ngoài nhu cầu dự báo về viện trợ nước ngoài như là một nội dung
thu, dự báo tăng thu trong nước cũng là cơ sở để lập kế hoạch thay thế viện trợ
về lâu dài.
Một khía cạnh quan trọng nữa là mối quan hệ giữa dự báo thu với cách
thức thự hiện ngăn ngừa tình trạng bất ổn định ngân sách trung hạn và ngắn hạn.
Theo Frankel (2011) sự lạc quan mang tính hệ thống trong dự báo ngân sách ở
33 quốc gia, chủ yếu là những nước có thu nhập trung bình và thu nhập cao tăng
lên cùng với thời gian dự báo và cao hơn trong các giai đoạn kinh tế xã hội phát
triển. Đây là dấu hiệu lạc quan về thu và áp lực chính trị để có thể chi tiêu bằng
hoặc vượt dự toán có xu hướng khiến cho thâm hụt cao hơn mức đề ra. Vượt chi
hoặc chi tiêu thuận chu kỳ vào những thời kỳ bùng phát cũng góp phần gây ra
thâm hụt tài khoá mang tính cơ cấu. Chính sách thu và chiến lược dự báo cần có
sự phối hợp với các chiến lược quản lý ngân sách để cân nhắc về khả năng biến
động thu và chi trong ngắn hạn và trung hạn. Mặc dù nguồn thu đa dạng phong
phú có thể cải thiện và ổn định số thu, các lỗi và biến động dự báo thu, cũng như
những cú sốc và thiếu kỷ luật chi tiêu dễ dẫn đến nhu cầu phải có các cơ chế ổn
định ngân sách. Các cơ chế này có thể là cơ chế ổn định dương hoặc ổn định âm.
Cơ chế ổn định dương bao gồm trích lập dự phòng và các quỹ dự trữ để chuẩn bị
cho những biến động cụ thể hoặc biến động chung. Các cơ chế ổn định âm bao
gồm:
Thứ nhất, chuẩn bị các dòng tín dụng ngắn hạn hoặc tạo khả năng vay nợ
Thứ hai, hoàn trả hoặc duy trì nợ dài hạn ở mức thấp để chuẩn bị cho khả
năng huy động trên thị trường vốn với lãi suất thấp khi cần thiết,
3

Thứ ba, không đẩy năng lực thu thuế của quốc gia tới mức giới hạn để có
thể tăng thu từ thuế nếu cần. Nếu không có các cơ chế đó, các chuyên gia dự báo
thu có xu hướng đưa ra các ước tính bảo thủ hơn so với mong đợi và ngân sách
chi có xu hướng thuận chu kỳ kinh tế hơn là tuân theo xu hướng tăng trưởng dài
hạn hoặc/và các nhà quản lý thuế sẽ phải giải quyết thiếu hụt bằng cách kéo dài
thời hạn hoàn thuế và có khả năng cưỡng chế nộp thuế bổ sung từ những đối
tượng nộp thuế lớn.
1.3. Dự báo chi tiêu ngân sách
Trong 20 năm ở Việt Nam hệ thống tài chính công đã trải qua quá trình
cải cách mạnh mẽ, cho phép Chính phủ chi tiêu để cung cấp dịch vụ công, đặc
biệt ở các vùng khó khăm. Thông qua việc phân bổ ngân sách cho các chương
trình phát triển xã hội, Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về
giảm nghèo. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thức thức về quản
lý ngân sách như bội chi ngân sách và nợ công đang ở mức cao, mức công khai
sai phạm và sự tham gia trong quản lý ngân sách Nhà nước ở Việt Nam còn
nhiều hạn chế nên việc dự báo chi tiêu ngân sách là yêu cầu cần thiết cho các
nhà hoạch định chính sách.
Việc dự báo chi tiêu ngân sách đã được các quốc gia OECD áp dụng trong
hoạch toán chi tiêu ngân sách từ những năm 70 của thế kỷ XX và ngày càng
nhiều nền kinh tế mới nổi đã bắt đầu hạch toán nội dung này. Tuy tất cả các
quốc gia đều sử dụng ước tính về chi tiêu thuế làm đầu vào để hoạch định chính
sách thuế, nhưng hiện đang nổi lên xu hướng là đưa chi tiêu thuế vào ngân sách
một cách rõ ràng. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với chính phủ là phải xây
dựng năng lực phân tích thuế và dự báo thu tiên tiến nhằm thực hiện và hỗ trợ
cho nỗ lực này.
2. Tổ chức dự báo thu
Việc dự báo thu và xác định chỉ tiêu thu thành công trong chính phủ đòi
hỏi phải phân công vai trò và phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong
tổ chức: Bộ Tài chính và các bộ ngành khác liên quan đến lập kế hoạch kinh tế
vĩ mô như ngân hàng trung ương, tổng cục thống kê quốc gia, Bộ kế hoạch và
đầu tư….
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Bộ Tài chính thường chịu trách nhiệm chính về chính sách thuế, dự báo
thu và xác định chỉ tiêu thu trong bối cảnh lập kế hoạch ngân sách và kinh tế vĩ
mô, bao gồm cả lập kế hoạch về nợ và quỹ dự trữ. Bộ cũng chịu trách nhiệm về
kế toán và chính sách chi tiêu thuế. Ngoài ra, Bộ còn giám sát và đánh giá kết
quả quản lý thuế, hiệu suất và hiệu quả của chính sách thuế.
Trách nhiệm chính của Tổng cục thuế là quản lý các luật thuế và thực
hiện các mục tiêu thuế của mình. Tổng cục thuế cũng là nơi ấn định thuế ở cấp
độ vi mô, tổ chức thu, là nguồn thông tin quản lý và tuân thủ và thông tin thương
mại do cơ quan hải quan thu thập. Trong nội bộ, Tổng cục thuế phải quản lý và
giám sát việc tổ chức thu, bao gồm xác định các chỉ tiêu về tuân thủ của đối
tượng nộp thuế và thực thi hiệu lực thuế trong chương trình quản lý rủi ro tuân
thủ của họ. Công tác lập kế hoạch và quản lý các chương trình đó cũng phụ
thuộc vào hoạt động thu thập, phân tích và theo dõi dữ liệu chi tiết về đối tượng
nộp thuế.
Các cơ quan thống kê và quản lý kinh tế khác là những bên đóng góp
chính cho hoạt động phân tích và dự báo thu; họ là nguồn cung cấp dữ liệu kinh
tế, mô hình, kế hoạch và dự báo kinh tế vĩ mô. Mặc dù ngân hàng trung ương
đóng vai trò là ngân hàng cho chính phủ, nhưng nó cũng là nguồn thông tin
chính về tồn ngân tiền nộp thuế do kho bạc gửi để giải ngân cho các chương
trình chi tiêu ngân sách. Những dữ liệu này là hữu ích để kiểm tra chéo với các
báo cáo thu của cơ quan thuế.
Bộ Tài chính phải quản lý việc phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan. Đó
là điều thiết yếu để đảm bảo dự báo và xác định mục tiêu một cách tin cậy. Điều
quan trọng nữa là Bộ Tài chính và Tổng cục thuế phải chia sẻ dữ liệu, mô hình
thuế và các giả định chính được sử dụng trong lập dự báo và xác định chỉ tiêu
sao cho Bộ Tài chính có đầy đủ thông tin nhằm xác định chỉ tiêu cuối cùng, còn
Tổng cục thuế sẵn sàng nhận trách nhiệm tổ chức thu theo đúng chỉ tiêu được
giao, và cả hai bên đều có thể hiểu được nguyên nhân gây ra khác biệt nếu có
giữa kết quả và chỉ tiêu thu. Tuy nhiên, trong thực tế, có nhiều nguyên nhân gây
thất bại về dự báo thu.
Thứ nhất, tổng cục thuế không thu thập được dữ liệu cần thiết để phân
tích và dự báo thuế do những yếu kém trong thiết kế mẫu biểu thuế, hoặc tính
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chất của thủ tục thu không xác định được các yếu tố chính gây ra nghĩa vụ thuế
hoặc Tổng cục thuế không thiết lập được Cơ sở dữ liệu thuế đầy đủ.
Thứ hai, việc truy cập và chia sẻ dữ liệu gặp phải các vấn đề về kiểm soát
pháp lý hoặc/và quan liêu hành chính. Chẳng hạn, các văn bản pháp luật của Bộ
trưởng Tài chính không cho phép cán bộ của Bộ được tiếp cận dữ liệu hành
chính cho các luật thuế thuộc trách nhiệm của họ. Ngược lại, Tổng cục thuế có
thể không chia sẻ hoặc/và từ chối chia sẻ các chi tiết quan trọng về thuế với Bộ
Tài chính, hoặc Bộ Tài chính không yêu cầu dữ liệu, và do đó Tổng cục thuế
không thu thập dữ liệu vì không được yêu cầu.
Thứ ba, Bộ Tài chính không thực hiện phân tích hoặc dự báo dựa trên
bằng chứng và chia sẻ các mô hình và giả định đó với Tổng cục thuế và các cơ
quan quan trọng khác. Nếu các chỉ tiêu không nhất quán với các dự báo kinh tế
vĩ mô hoặc nếu các dự báo thu được lập trên cơ sở các dự báo vĩ mô quá lạc
quan, Tổng cục thuế phải đối mặt với các chỉ tiêu không hợp lý, dẫn đến việc cơ
quan này phải giữ lại các khoản hoàn thuế hoặc đàm phán để những đối tượng
nộp thuế lớn phải nộp dư ra qua các chiến thuật gây áp lực. Về lâu dài, mức độ
tuân thủ của đối tượng nộp thuế thường sẽ giảm đi qua các chiến lược quản lý
thuế kiểu đó và làm trầm trọng hơn kết quả thu so với chỉ tiêu.
Nhìn chung, công tác dự báo thu đang chuyển sang một giai đoạn đầy hấp
dẫn trong lịch sử. Do sự phát triển vũ bão của các hệ thống thông tin và chính
phủ điện tử, những khó khăn chính do thiếu dữ liệu chi tiết về thuế để phục vụ
phân tích và dự báo thu từ thuế hiện nay đã dần được giải toả.
Tin học hoá đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các cơ sở dữ liệu
thuê, chia sẻ, phân tích và thu thập dữ liệu thuế, nhưng các mạng tin học nội bộ
trong Tổng cục thuế và Bộ Tài chính thường phải chịu những hạn chế về khối
lượng và chất lượng dữ liệu thuế được nhập liệu vào hệ thống. Ngoài những đối
tượng nộp thuế đang chuyển dữ liệu tờ khai thuế điện tử cho Tổng cục thuế,
những thông tin còn lại phải được nhập liệu từ dữ liệu nằm trên các tờ khai của
đối tượng nộp thuế. Những dữ liệu đó bị hạn chế bởi lỗi số học và các lỗi khác
trên tờ khai; hạn chế trong việc lựa chọn các trường dữ liệu cần nhập liệu vào hệ
thống máy tính; cách lấy mẫu tờ khai hoặc các trường để thu thập dữ liệu và lỗi
khi đánh máy nhập dữ liệu. Tờ khai điện tử và kê khai điện tử làm giảm thiểu
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những hạn chế đó. Dữ liệu trên tờ khai thuế có sự nhất quán nội bộ, các lỗi chính
do phải nhập lại dữ liệu không còn nữa, và bộ thông tin đầy đủ trên tờ khai thuế
được đưa vào hệ thống trong phạm vi mức độ kê khai điện tử. Các tờ khai thuế
cũng trở nên đầy đủ hơn, do đối tượng nộp thuế được giảm gánh nặng tuân thủ
khi kê khai đầy đủ. Tờ khai điện tử còn chứa đựng những thông tin giáo dục và
hỗ trợ, đồng thời sử dụng các phương pháp khai thác thông tin nhân tạo để hỗ
trợ đối tượng nộp thuế hoàn thành tờ khai qua các thuật toán và phương pháp
kiểm tra số học có sẵn trên hệ thống. Cuối cùng, việc nắm bắt dữ liệu tờ khai
thuế đầy đủ hơn và chi tiết hơn cho phép chính phủ thiết lập và sử dụng các mô
hình vi mô để phân tích thuế, ước tính chi tiêu thuế và dự báo thu.
Đối với các quốc gia mới nổi và đang phát triển, công nghệ thông tin và
mạng Internet là những cơ hội đầy khả thi quan trọng để tăng cường xây dựng
và cung cấp các cơ sở dữ liệu mô hình hoá chi tiết hơn về thuế để Bộ Tài chính
và Tổng cục thuế sử dụng chung trong dự báo thuế. Thường thì chính những
quốc gia có chênh lệch lớn phát sinh giữa nghĩa vụ thuế và số thu nộp do quản
lý nợ đọng và hoàn thuế không ổn định và yếu kém mới khiến cho việc dự báo
thu trở nên phức tạp hơn như mô tả ở trên. Điều này càng cho thấy tầm quan
trọng của thông tin chi tiết về nghĩa vụ thuế và số thu nộp nhằm phục vụ dự báo
thu chính xác. Do vậy, cần ưu tiên phát triển các hệ thống xây dựng, duy trì và
sử dụng các cơ sở dữ liệu thuế. Điều hành điện tử là một lộ trình phù hợp để
thực hiện các ưu tiên trên nhằm hỗ trợ tăng cường phân tích thuế và dự báo thu.
Chính phủ có lợi ích căn bản trong việc tìm hiểu kết quả thu vì họ cần
phải có thông tin chính xác trong dự báo thu để xác định có đủ nguồn đảm bảo
cung cấp dịch vụ công một cách liên tục và ổn định theo thời gian hay không.
Nếu dịch vụ công là một hàng hoá thông thường thì nhu cầu dịch vụ công cũng
tăng trưởng với cùng tốc độ hoặc nhanh hơn so với tăng trưởng kinh tế. Chẳng
hạn, nếu nhu cầu an sinh xã hội ngày càng tăng, tốc độ tăng thu phải cao hơn tốc
độ tăng trưởng của nền kinh tế. Hai chỉ tiêu cơ bản về hiệu quả thu đối với một
nguồn thu cụ thể hoặc các nguồn thu trong nước kết hợp của chính phủ là tốc độ
tăng thu và độ co giãn của thu.
Tốc độ tăng thu là một chỉ tiêu đơn giản về tốc độ tăng trưởng của số thu
thực tế trong một số năm tương đương với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
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trong cùng kỳ, thường được đo lường bằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội
(GDP). Cần dự báo tốc độ tăng thu thông qua tỷ lệ tổng số thu nộp so với nền
kinh tế đang tăng lên, giảm đi hay vẫn ổn định tương đương với chỉ tiêu tốc độ
tăng thu lần lượt là lớn hơn, thấp hơn hay bằng 1. Tốc độ tăng thu phản ánh tác
động kết hợp của toàn bộ những thay đổi về hiệu quả tổ chức thu diễn ra trong
giai đoạn quan sát - hiệu quả hành thu có thể bị tác động bởi những thay đổi
trong tất cả các yếu tố quyết định đến kết quả thu.
Độ co giãn của thu là một chỉ tiêu hạn chế hơn nhưng hữu dụng hơn khi
dự báo thu. Chỉ tiêu này giả định rằng tăng thu phát sinh mà không có thay đổi
gì về chính sách thuế hoặc cơ cấu thuế danh nghĩa trong giai đoạn thời gian quan
sát. Đây là một chỉ tiêu hữu ích hơn về kết quả thu vì đó là điểm khởi đầu cho
hoạt động lập ngân sách. Nó giúp trả lời câu hỏi tại sao thu dự kiến sẽ tăng lên
trong tương lai khi nền kinh tế tăng trưởng mà không cần thay đổi về cơ cấu
thuế hiện tại. Nếu độ co giãn của thu thấp hơn 1, điều đó có nghĩa là tỷ trọng thu
so với nền kinh tế dự kiến sẽ giảm và cần phải thay đổi về chính sách thu nếu
chính phủ muốn duy trì tỷ lệ chi tiêu trong nền kinh tế. Việc đo lường độ co giãn
của hệ thống thuế, có thể là điều cần thiết nhằm phân tích diễn biến thu trong
quá khứ, đòi hỏi phải điều chỉnh số thu trong quá khứ để chuẩn hoá số liệu hành
thu theo cùng một cơ cấu thuế không đổi. Tuy nhiên, để phục vụ mục đích dự
báo thu, cơ cấu thuế hiện tại là điểm khởi đầu thường áp dụng.
Có một số khó khăn quan trọng cần ghi nhận liên quan đến dự báo chỉ tiêu
độ co giãn thu. Thứ nhất, chính sách thuế danh nghĩa không đổi có thể bao gồm
cả các cơ cấu thuế theo chỉ số hoặc không theo chỉ số lạm phát. Thiếu chỉ số lạm
phát có thể gây ra thay đổi về thuế suất hiệu quả trong điều kiện có lạm phát,
cho nên ngay cả khi không có tăng trưởng kinh tế thực, nhưng có lạm phát,
những đặc điểm của hệ thống thuế có thể đem lại kết quả tỷ trọng thuế tăng lên
hay giảm đi. Nói cách khác, cơ cấu thuế không đổi có thể dẫn đến thuế suất hiệu
quả thay đổi theo thời gian khiến cho chỉ tiêu độ co giãn về thu có thể không
được thể hiện chính xác, trong đó thuế suất hiệu quả có thể là một hàm liên quan
đến tốc độ lạm phát. Chẳng hạn, thuế tiêu thụ đặc biệt không theo chỉ số lạm
phát làm giảm thuế suất hiệu quả khi lạm phát tăng lên, trong khi đó thuế thu
nhập cá nhân có thuế suất biên tăng lên, nhưng giỏ thuế không theo chỉ số lạm
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phát lại có thuế suất hiệu quả tăng lên nếu tốc độ lạm phát tăng lên. Thứ hai,
việc đo lường độ co giãn về thu chỉ nhìn vào mối quan hệ giữa tăng trưởng thực
thu từ thuế và tăng trưởng kinh tế thực chứ không nhìn vào các yếu tố khác cũng
có thể đem lại thay đổi về cơ sở thu như thay đổi giá cả tương đối và thay đổi về
tuân thủ thuế và quản lý thuế.
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