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Báo cáo Tóm Tắt của Oxfam - Tháng 1 năm 2023
Chúng ta đang sống ở thời điểm chưa từng có tiền lệ với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen. Đã có thêm hàng 
chục triệu người phải đối mặt với nạn đói, và thêm hàng trăm triệu người khác đối mặt với sự gia tăng phi mã 
của chi phí sinh hoạt và sưởi ấm. Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, tỷ lệ đói nghèo gia tăng, trong khi vẫn có 
những người thu lợi từ những cuộc khủng hoảng chồng chất này. Những người giàu nhất đã giàu hơn đáng kể 
và lợi nhuận của các tập đoàn lớn  đạt mức cao kỷ lục, dẫn đến bất bình đẳng bùng nổ. Báo cáo này tập trung 
phân tích tầm quan trọng của việc đánh thuế người giàu nhằm giải quyết tình trạng đa khủng hoảng chưa từng 
có tiền lệ và bất bình đẳng tăng vọt. Báo cáo chỉ ra mức thuế với người giàu hiện tại thấp hơn rất nhiều so với 
lịch sử gần đây; những diễn ngôn về việc đánh thuế người giàu và buộc các tỷ phú đóng thuế tương xứng với 
thu nhập đang trở nên cực kỳ phổ biến. Việc đánh thuế người giàu sẽ không chỉ thu hẹp quyền lực của giới này 
tới các quyết sách, mà còn giảm bất bình đẳng trên khía cạnh kinh tế, chủng tộc, giới và các tàn tích từ thời 
thực dân. Báo cáo đưa ra mức thuế cần áp dụng cho nhóm người giàu nhất, và những phương pháp thực tế đã 
được thử nghiệm kiểm chứng giúp chính phủ các nước áp dụng mức thuế này. Việc đánh thuế người giàu sẽ là 
bản lề giúp chúng ta hướng tới một thế giới bình đẳng hơn, bền vững hơn và không còn đói nghèo.

Seinab đi lấy nước ở con đập tại hạt Isiolo, Kenya. Khu vực nơi cô sống đã trải qua nhiều năm hạn hán. Cô và gia đình đang tham gia chương 
trình hỗ trợ tiền mặt và thiết bị giúp tiếp cận với nước sạch như bể chứa và máy lọc nước. Ảnh: Loliwe Phiri/Oxfam.
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Lời nói đầu

Chenai C. Mukumba là Giám đốc Điều hành Mạng lưới Công bằng Thuế Châu Phi (Tax Justice Network Africa) kiêm 
Phó Chủ tịch Mạng lưới Phụ nữ trong Ngành thuế của ATAF (ATAF Women In Tax Network). 

Báo cáo này được công bố vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Bất bình đẳng là một trong những vấn đề 
nổi cộm nhất hiện nay và nếu không được giải quyết, có khả năng sẽ khiến cho tình trạng phân cực đang tồn 
tại trong xã hội của chúng ta ngày càng trầm trọng hơn. Do đó, giải quyết bất bình đẳng cần phải được ưu tiên 
hàng đầu trong các chương trình nghị sự chính sách. Để thực hiện điều này, Báo cáo trình bày một phương 
pháp quan trọng song chưa được áp dụng đầy đủ trên thực tế: đánh thuế nhóm siêu giàu. 

Các loại thuế đánh vào nhóm người giàu cho phép thực hiện chức năng tái phân bổ của thuế bằng cách hạn 
chế sự gia tăng bất bình đẳng về thu nhập và tài sản. Báo cáo chỉ ra một giải pháp cụ thể cho tình trạng bất 
bình đẳng mà các tổ chức phi chính phủ đã đưa ra trong rất nhiều cuộc thảo luận. Tuy nhiên, các quốc gia phải 
đối mặt với thách thức lớn khi đánh thuế tài sản, và cần có đề xuất cụ thể về cách thức triển khai, đặc biệt là ở 
các nước đang phát triển. 

Các cơ quan quản lý nguồn thu ngân sách phải đối mặt với những hạn chế trong quá trình triển khai trên thực 
tế. Do đó, khi thảo luận về tầm quan trọng của việc thực hiện các chính sách đánh thuế nhóm người giàu, 
chúng ta cũng cần bàn tới năng lực cần thiết để triển khai hiệu quả. Đó là lý do Báo cáo đưa ra các khuyến nghị 
về việc tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nguồn thu ngân sách và tăng tính minh bạch để họ có thể 
truy suất lượng tài sản được cất giấu tại các thiên đường thuế là rất cần thiết, đặc biệt đối với các nước đang 
phát triển.  

Tương tự trong các cuộc thảo luận chính sách, chìa khóa để tìm ra và triển khai các giải pháp phụ thuộc vào ý 
chí chính trị. Tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ giúp chính phủ các nước thấy được sự cần thiết phải xây dựng hệ 
thống thuế quốc gia công bằng hơn, và đảm bảo rằng “người kiếm nhiều nhất sẽ trả nhiều nhất”.  
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José Antonio Ocampo 
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tín dụng Công, Colombia

Đánh thuế nhóm người giàu nhất không còn là một lựa chọn – mà là điều bắt buộc. Bất bình đẳng đã bùng nổ 
trên toàn cầu, và cách tốt nhất để giải quyết bất bình đẳng là phân bổ lại tài sản. Theo báo cáo của Oxfam, 
nhóm 1% người giàu nhất đã kiếm thêm gần 2/3 tổng số tài sản trong hai năm qua, gần gấp đôi số tài sản của 
99% nhóm dân số nghèo nhất thế giới. 

Công bằng là trọng tâm trong cải cách thuế ở Colombia. Điều này có nghĩa là áp dụng một loại thuế tài sản 
mới, tăng thuế đối với người có thu nhập cao và các tập đoàn lớn thu lợi nhuận kếch xù trên thị trường quốc 
tế, đồng thời chấm dứt các ưu đãi thuế không mang lại lợi ích rõ ràng về mặt xã hội hoặc môi trường. Chúng tôi 
cũng đang triển khai thuế dịch vụ kỹ thuật số và áp dụng thuế suất tối thiểu cho doanh nghiệp, dựa trên thỏa 
thuận thuế quốc tế.

Bằng cách bãi bỏ các đặc quyền và lỗ hổng thuế kéo dài hàng thập kỷ vốn chỉ mang lại lợi ích cho nhóm người 
giàu nhất, chính phủ sẽ có thêm ngân sách để đầu tư cho các dịch vụ công miễn phí có chất lượng như giáo 
dục và chăm sóc sức khỏe. Để đầu tư cho phát triển nông nghiệp, giải quyết biến đổi khí hậu, bảo vệ thiên 
nhiên, và cho gìn giữ hòa bình. Đây không phải là một điều gì đó mang tính tượng trưng; hay chỉ là diễn ngôn 
về việc tăng thuế người giàu để hỗ trợ người nghèo. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử. Là thời 
khắc đã được chờ đợi từ lâu. Colombia là một trong những quốc gia bất bình đẳng nhất trên thế giới. Không có 
gì ngạc nhiên khi bất bình đẳng đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào năm 2021. Người dân 
Colombia đã đến giới hạn chịu đựng và yêu cầu thay đổi. 

Chúng tôi đã lắng nghe. Chúng tôi đã lắng nghe hàng triệu người Colombia lao động chăm chỉ mỗi ngày để nuôi 
sống gia đình. Đó là phụ nữ, thanh niên và những người bị mất nơi ăn chốn ở. Đó là những doanh nghiệp nhỏ - 
trụ cột trong nền kinh tế của chúng tôi. Tương lai không thể bền vững cho tất cả mọi người nếu chúng ta đánh 
thuế không công bằng. Và trong khi hầu như toàn thế giới đang phớt lờ cam kết giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch 
thì cam kết của Colombia đối với quá trình chuyển đổi năng lượng vẫn vững chắc.

Chúng tôi sẽ làm những gì phải làm ở quốc gia mình, đồng thời hợp tác với các nước láng giềng Mỹ Latinh để 
chấm dứt cuộc đua xuống đáy trong khu vực. Chúng ta cần hợp tác về thuế chứ không phải cạnh tranh về thuế. 
Tương tự, các thỏa thuận thuế quốc tế cần mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia chứ không chỉ các nước 
giàu nhất.

Nhân loại đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng chưa từng có. Tôi khuyến khích lãnh đạo tất cả các 
quốc gia đảm bảo rằng nhóm người giàu nhất trong xã hội phải trả phần thuế công bằng để chúng ta có thể đối 
mặt và vượt qua những cuộc khủng hoảng này, từ đó xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. 
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Báo cáo tóm tắt

Elon Musk, một trong những người giàu nhất thế giới, chỉ phải trả “thuế suất thực” hơn 3% từ 2014 đến 2018.1 
Aber Christine, một tiểu thương bán gạo, bột mì và đậu nành ở chợ Bắc Uganda chỉ lãi 80 USD mỗi tháng. Cô phải 
trả mức thuế 40%.2 

Sự tồn tại của nhóm người giàu nhất
Chúng ta đang trải qua một thời điểm chưa từng có tiền lệ với nhiều cuộc khủng hoảng đan xen. Đã có thêm hàng 
chục triệu người phải đối mặt với nạn đói, và thêm hàng trăm triệu người khác đối mặt với sự gia tăng phi mã của 
chi phí sinh hoạt và sưởi ấm. Biến đổi khí hậu đang làm tê liệt các nền kinh tế và gây ra hạn hán, lốc xoáy, lũ lụt, 
buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Hàng triệu người vẫn đang quay cuồng giữa những tác động liên miên của 
COVID-19, dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 20 triệu người.3 Tỷ lệ nghèo đói đã tăng lần đầu tiên trong 25 
năm qua.4 Trong khi đó, vẫn có những người thu lợi từ những cuộc khủng hoảng chồng chất này. Những người giàu 
nhất đã giàu hơn đáng kể và lợi nhuận của các tập đoàn lớn đạt mức cao kỷ lục, dẫn đến bất bình đẳng bùng nổ.  

• Kể từ năm 2020, nhóm 1% người giàu nhất đã nắm giữ gần 2/3 tổng tài sản tăng thêm – gần gấp đôi
số tiền của nhóm 99% dân số nghèo nhất thế giới.5

• Tài sản của các tỷ phú đang tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày,6 ngay cả khi tốc độ lạm phát vượt xa mức
lương của ít nhất 1,7 tỷ người lao động, nhiều hơn số dân của Ấn Độ.7

• Lợi nhuận của các tập đoàn thực phẩm và năng lượng đã tăng hơn gấp đôi trong năm 2022, họ chi trả
257 tỷ USD cho các cổ đông giàu có,8 trong khi đó hơn 800 triệu người phải đi nhịn đói đi ngủ.9

• Cứ mỗi USD thu được từ thuế, chỉ có 4 cent thu từ thuế tài sản,10 và một nửa số tỷ phú trên thế giới
sống ở các quốc gia không đánh thuế thừa kế đối với số tiền họ để lại con cái.11

• Chỉ cần mức thuế thu tới 5% đối với triệu phú và tỷ phú thế giới có thể mang lại 1,7 nghìn tỷ USD mỗi
năm, đủ để giúp 2 tỷ người thoát nghèo và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu để chấm dứt nạn đói.12

Báo cáo này tập trung vào tầm quan trọng của việc đánh thuế nhóm người giàu nhằm giải quyết tình trạng “đa 
khủng hoảng”13 chưa từng có tiền lệ và bất bình đẳng tăng vọt. Việc đánh thuế người giàu sẽ là bản lề giúp chúng ta 
hướng tới một thế giới bình đẳng hơn, bền vững hơn và không còn đói nghèo.

Báo cáo chỉ ra mức thuế với người giàu hiện tại ở mức thấp hơn rất nhiều so với lịch sử gần đây; những diễn ngôn 
về việc đánh thuế người giàu và buộc các tỷ phú đóng thuế tương xứng với thu nhập đang trở nên cực kỳ phổ biến; 
và việc đánh thuế người giàu sẽ không chỉ thu hẹp quyền lực của giới thượng lưu, mà còn giảm bất bình đẳng trên 
khía cạnh kinh tế, chủng tộc, giới và các tàn tích từ thời thực dân. Báo cáo đưa ra mức thuế cần áp dụng cho nhóm 
người giàu nhất, và những phương pháp thực tế đã được thử nghiệm và kiểm chứng giúp chính phủ các nước áp 
dụng mức thuế này.  

Một thời đại khủng hoảng, gieo rắc nỗi thống khổ cho hầu khắp nhân loại
Khi các tỷ phú, các nhà lãnh đạo chính phủ và giám đốc điều hành các tập đoàn bay tới gặp nhau trên đỉnh núi 
ở Davos, Thụy Sĩ, thì cả thế giới đang phải đối mặt với một loạt khủng hoảng căng thẳng và tồi tệ diễn ra cùng 
lúc. Những cuộc khủng hoảng này đang tác động khủng khiếp đến đa số mọi người, điều mà Oxfam nhận thấy 
từ hoạt động của mình trên toàn thế giới.  

Vào năm 2022, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu chấm dứt tình trạng 
nghèo cùng cực vào năm 2030, và rằng “tiến triển  giảm nghèo cùng cực trên toàn cầu đã chậm lại”, trong bối 
cảnh bất bình đẳng gia tăng mạnh nhất trên toàn cầu và là trở ngại lớn nhất trong việc giải quyết nghèo đói 
toàn cầu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.14 IMF dự báo một phần ba nền kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái vào 
năm 2023.15 Lần đầu tiên, UNDP nhận thấy chỉ số phát triển con người đang giảm sút ở 9 trên 10 quốc gia.16 

Phân tích của Oxfam đã chỉ ra ít nhất 1,7 tỷ người lao động trên toàn thế giới sẽ phải chứng kiến lạm phát vượt 
quá mức lương của họ vào năm 2022,17 khiến họ chật vật với giá lương thực và năng lượng. 
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Hàng loạt quốc gia đang đối mặt với tình trạng phá sản khi các khoản thanh toán nợ tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Các 
quốc gia nghèo nhất đang chi gấp bốn lần để trả nợ - thường là cho các bên cho vay nặng lãi tư nhân, giàu có - hơn là 
đầu tư cho y tế.18 Nhiều nước cũng đang lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu triệt để. Theo tính toán của Oxfam, trong năm 
năm tới, ba phần tư chính phủ các nước dự định cắt giảm chi tiêu, với tổng số tiền cắt giảm là 7,8 nghìn tỷ USD.19

Một thời đại khủng hoảng, tạo ra khối tài sản kếch xù cho nhóm thiểu số
Trong khi đó, quy mô tài sản tích lũy của nhóm những người giàu nhất, vốn đã ở mức kỷ lục, nay lại tiếp tục gia tăng. 
Cuộc đại khủng hoảng toàn cầu đã mang lại khối tài sản mới khổng lồ cho tầng lớp thượng lưu thiểu số. Trong 10 năm 
qua, nhóm 1% người giàu nhất nhân loại đã nắm giữ hơn một nửa số của cải tăng thêm trên toàn cầu.20 Kể từ năm 2020, 
theo phân tích của Oxfam từ Dữ liệu của Credit Suisse, tốc độ giàu lên của giới siêu giàu gia tăng nhanh chóng, và nhóm 
1% người giàu nhất nắm giữ gần 2/3 tổng số tài sản mới. Con số này gấp sáu lần số tài sản của nhóm 90% nghèo nhất 
nhân loại.21 Kể từ năm 2020, cứ mỗi USD tài sản mà một người thuộc nhóm 90% nghèo nhất kiếm được, thì một tỷ phú đã 
kiếm được 1,7 triệu USD.22 

HÌNH 1 TỶ LỆ TÀI SẢN MỚI THU ĐƯỢC (% TỔNG TÀI SẢN MỚI)

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên Báo cáo Tài sản Toàn cầu của Credit Suisse.23

Các tỷ phú đã kiếm được số tiền khổng lồ trong đại dịch COVID-19. Ngân sách được các nước giàu bơm vào nền 
kinh tế là một động thái cần thiết để hỗ trợ người dân , song qua đó cũng đẩy giá tài sản và của cải lên cao. Điều 
này có nghĩa là, khi chính phủ không đánh thuế lũy tiến, giới siêu giàu đã bỏ túi khối tài sản kếch xù chưa từng có.  

Tài sản của các tỷ phú, dù đã giảm nhẹ kể từ mức đỉnh vào năm 2021, vẫn lớn hơn hàng nghìn tỷ USD so với trước 
đại dịch.24 Khối tài sản mà khủng hoảng mang lại cho giới siêu giàu này đã vượt qua nhiều năm tích lũy tài sản ở 
giới thượng lưu, và kéo theo tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo. 

Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay, khi giá lương thực và năng lượng leo thang, cũng đang tạo ra lợi nhuận 
đáng kể cho nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Các tập đoàn thực phẩm và năng lượng đang đạt mức lợi nhuận 
kỷ lục và chi trả những khoản cổ tức cao chưa từng có cho các cổ đông vốn đã rất giàu có. Hành vi trục lợi giá của 
các tập đoàn trong cuộc khủng hoảng “chi phí lợi nhuận”, tương tự như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang góp 
phần tạo nên ít nhất 50% tình trạng lạm phát ở Úc, Hoa Kỳ và châu Âu.25  

Nhóm 99% người nghèo nhất thu được 37% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21

Nhóm 1% người giàu nhất thu được 63% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21

Nhóm 90% người nghèo nhất thu được 10% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21
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HÌNH 2 MỨC TĂNG TÀI SẢN CỦA TỶ PHÚ GIAI ĐOẠN 1987–2022 TÍNH BẰNG TỶ USD (GIÁ TRỊ THỰC)

Nguồn: Danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.26

Mỗi tỷ phú xuất hiện là một lần phải nhìn lại chính sách
Sự tập trung của cải quá mức làm suy yếu tăng trưởng kinh tế, gây tham nhũng chính trị và truyền thông, đe dọa nền 
dân chủ và thúc đẩy phân cực chính trị. Nghiên cứu mới của Oxfam cũng chỉ ra rằng nhóm những người giàu nhất là 
nhân tố chính góp phần gây ra biến đổi khí hậu: mỗi tỷ phú thải ra lượng carbon nhiều gấp một triệu lần so với người 
bình thường,27 và khả năng đầu tư vào các ngành gây ô nhiễm như nhiên liệu hóa thạch của các tỷ phú cao gấp đôi 
so với nhà đầu tư bình thường.28

Chính sự tồn tại của quá nhiều tỷ phú và mức lợi nhuận kỷ lục, trong khi hầu hết người dân phải đối mặt với tình trạng 
thắt lưng buộc bụng, nghèo đói gia tăng và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, là bằng chứng của một hệ thống kinh tế 
không mang lại lợi ích cho nhân loại. Trong một thời gian dài, chính phủ các nước, tổ chức tài chính quốc tế và giới 
tinh hoa đã kể câu chuyện về lợi ích kinh tế lan tỏa từ trên xuống dưới, trong đó thuế thấp và lợi nhuận cao đối với 
một nhóm thiểu số cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đó là một câu chuyện không hề có 
thật.

Hệ thống kinh tế đó đã khiến chúng ta không có khả năng đối mặt với thời đại khủng hoảng mới này. Dù đã mất nhiều 
uy tín, hệ thống kinh tế đó vẫn tiếp tục được nhiều lãnh đạo ưu tiên. Hệ thống đó thực sự rất hiệu quả khi phục vụ lợi 
ích của một nhóm nhỏ những người đứng đầu - chủ yếu là người da trắng, giàu có sống ở Bắc bán cầu.29 

Để phá vỡ chu kỳ tích lũy tài sản vô tận này, chính phủ các nước cần giải quyết những vấn đề đang thao túng nền 
kinh tế theo hướng có lợi cho tỷ phú, bao gồm luật lao động, tư nhân hóa tài sản công, lương thưởng cho giám đốc 
điều hành v.v... Mặc dù tất cả những điều này đều cần thiết, nhưng báo cáo này sẽ tập trung vào một trong những 
giải pháp chính mà chúng tôi tin là mang lại hiệu quả to lớn: đánh thuế nhóm người giàu. Oxfam tin rằng, bước đầu 
tiên, thế giới nên đặt mục tiêu giảm một nửa tài sản của tỷ phú cũng như số lượng tỷ phú từ nay đến năm 2030 
bằng cách tăng thuế đối với nhóm 1% người giàu nhất và áp dụng các chính sách giảm thiểu số lượng tỷ phú   khác. 
Hướng đi này sẽ đưa khối tài sản và số lượng tỷ phú trở về mức cách đây một thập kỷ vào năm 2012. Tầm nhìn xa hơn 
là loại bỏ hoàn toàn tỷ phú, như một phần của quá trình phân bổ của cải trên thế giới công bằng hơn, hợp lý hơn. 

Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thức hóa tầm nhìn trên, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi chúng ta mạnh dạn 
bứt ra khỏi lối mòn hàng thập kỷ cắt giảm thuế cho người giàu và các tập đoàn. 
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Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên phân tích danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes.30 Hình 3 minh họa hai kịch bản: trong kịch bản thứ nhất, 
tài sản của tỷ phú tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như trong thập kỷ vừa qua. Trong kịch bản thứ hai, thuế và các biện pháp khác được sử 
dụng để giảm tài sản của tỷ phú xuống mức 10 năm trước.  
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HÌNH 3 GÓC NHÌN KHÁC CỦA VẤN ĐỀ – HAI KỊCH BẢN VỀ TÀI SẢN CỦA TỶ PHÚ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030
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HÌNH 4 TẠI CÁC NƯỚC GIÀU, THUẾ SUẤT GIẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀU TỈ LỆ THUẬN VỚI MỨC TĂNG THU NHẬP CỦA NHÓM 
1% GIÀU NHẤT 

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ Viện nghiên cứu Bất bình đẳng Thế giới, IMF, OECD, và Scheve và Stasavage (2016).31

Sự gia tăng đáng kinh ngạc về tài sản và thu nhập của giới siêu giàu tỉ lệ nghịch với mức thuế đánh vào 1% những 
người giàu nhất. Mặc dù có sự khác biệt giữa các quốc gia nhưng xu hướng giảm thuế cho người giàu có nhiều nét 
tương đồng ở tất cả các khu vực trên thế giới.   

HÌNH 5 MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CAO NHẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀU

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ OECD.Stat, UNESCAP và ODI.32 
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• Với mỗi USD tiền thuế thu được, chỉ có 4 cent đến từ thuế tài sản.33 Việc không đánh thuế tài sản thể hiện rõ nhất ở 
các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi mà tình trạng bất bình đẳng diễn biến nghiêm trọng nhất.34 

• Hai phần ba các quốc gia không có bất kỳ hình thức đánh thuế thừa kế nào đối với của cải và tài sản truyền lại cho 
con cháu trực hệ.35 Một nửa số tỷ phú trên thế giới hiện đang sống ở các quốc gia không có loại thuế này, nghĩa là 
thế hệ tiếp theo sẽ được miễn 5 nghìn tỷ USD tiền thuế, một khoản tiền lớn hơn GDP của châu Phi.36 Một tầng lớp 
quý tộc mới, hùng mạnh và không phải chịu trách nhiệm giải trình đang được sinh ra trước mắt chúng ta.

• Thuế suất cao nhất đánh vào thu nhập đã giảm và ít lũy tiến hơn, trong đó thuế suất trung bình đối với nhóm người 
giàu nhất giảm từ 58% năm 1980 xuống 42% những năm gần đây ở các nước OECD. Thuế suất trung bình trên 100 
quốc gia thậm chí còn thấp hơn, ở mức 31%.37

• Thuế suất đánh vào lợi tức vốn - ở hầu hết các quốc gia, đây là nguồn thu nhập quan trọng nhất của nhóm 1% 
người giàu nhất - chỉ ở mức trung bình 18% trên hơn 100 quốc gia. Chỉ có ba quốc gia đánh thuế thu nhập từ vốn 
cao hơn thu nhập từ công việc. 38 

Kết quả thật đáng kinh ngạc. Khi nhìn kỹ vào nhóm thu nhập cao nhất, nhiều người giàu nhất hành tinh ngày 
nay hầu như không phải trả bất kỳ khoản thuế nào. Ví dụ, bằng chứng cho thấy một trong những người giàu 
nhất lịch sử, Elon Musk, chỉ phải trả mức “thuế suất thực” bằng 3,2%,39 trong khi một tỷ phú giàu nhất khác, 
Jeff Bezos, trả chưa đến 1%.40 Ngược lại, Aber Christine, một trong những tiểu thương ở chợ tại Uganda, mà 
Oxfam đã có cơ hội làm việc cùng, phải chi tới 40% lợi nhuận của mình để nộp thuế.41

Hộp 1: Chuyện cũ kể lại: khi mức thuế trần của Hoa Kỳ là 90%
Thuế đánh vào nhóm người giàu nhất từng cao hơn nhiều so với hiện tại. Tại Hoa Kỳ, mức cận biên cao nhất 
của thuế thu nhập liên bang là 91% từ năm 1951 đến năm 1963; mức thuế tài sản thừa kế cao nhất là 77% 
cho đến năm 1975; và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình ở mức trên 50% trong những năm 
1950 và 1960.42 Các quốc gia giàu có khác cũng áp dụng mức thuế tương tự. Mức thuế cao này đã được ủng 
hộ bởi các chính trị gia và tồn tại trong vài thập kỷ phát triển kinh tế thành công nhất mà chúng ta đã thấy. 

Một trong những công cụ có tính chiến lược nhất để giải quyết bất bình đẳng và đa khủng hoảng: 
Đánh thuế người giàu
Tăng thuế đối với nhóm người giàu và các tập đoàn là lối thoát cho tình trạng đa khủng hoảng hiện nay. Biện pháp 
này có thể ngăn chặn tình trạng thắt lưng buộc bụng, chống lạm phát và tăng giá, đồng thời tránh được hậu quả tàn 
khốc của tình trạng thiếu thốn và nghèo đói hàng loạt. 

Tăng thuế là điều kiện tiên quyết đối với chính phủ các nước thành công và có chiến lược, giúp chính phủ có nguồn 
lực đầu tư vào dịch vụ giáo dục và y tế toàn dân, xây dựng xã hội hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn; đầu tư vào đổi mới, 
nghiên cứu và phát triển; chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; và chống biến đổi khí hậu. 

Cùng với Viện Nghiên cứu Chính sách, Tổ chức Triệu phú Yêu nước và Liên minh Chống Bất bình đẳng, Oxfam đã sử 
dụng dữ liệu từ Wealth-X và Forbes để đưa ra tính toán rằng, nếu áp dụng mức thuế tài sản 2% đối với triệu phú thế 
giới, 3% đối với người có giá trị tài sản trên 50 triệu USD, và 5% đối với tỷ phú thế giới sẽ giúp huy động 1,7 nghìn tỷ 
USD mỗi năm. Khoản tiền này đủ để đưa hai tỷ người thoát nghèo. Ngoài ra, số tiền đó có thể lấp đầy khoản thiếu hụt 
ngân quỹ cứu trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên Hợp Quốc và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu nhằm chấm dứt nạn đói. 
Bên cạnh đó, số tiền này có thể tài trợ cho những tổn thất và thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra cho các quốc gia 
có thu nhập thấp và trung bình thấp, đồng thời cung cấp dịch vụ y tế và an sinh xã hội cho tất cả công dân của các 
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp (3,6 tỷ người).43

Đánh thuế giới siêu giàu trực tiếp làm giảm số lượng và khối tài sản của những người giàu nhất, tạo dựng xã hội bình 
đẳng hơn và ngăn chặn sự xuất hiện của giới tinh hoa quyền lực. Nó cũng làm giảm bất bình đẳng đang gây xói mòn 
xã hội. 

Các chính phủ đã tăng thuế đối với nhóm người giàu nhất khi xảy ra những cuộc khủng hoảng toàn cầu trước đây, 
trên tinh thần đoàn kết. Đáng thất vọng là điều này đã không xảy ra trong thời kỳ đỉnh dịch COVID-19. Thay vào đó, 
95% các quốc gia không tăng, hoặc thậm chí còn giảm thuế cho nhóm người giàu và các tập đoàn.44 
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Gió đang đổi chiều…
Tình trạng đa khủng hoảng này cuối cùng đã làm lung lay lối suy nghĩ cũ. Dù còn nhiều bất đồng chính trị, ngày 
càng nhiều quyết định được đưa ra để tăng thuế đối với người giàu nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khủng 
hoảng, kể cả từ các tổ chức không ngờ tới như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương Châu Âu 
(ECB). Khi chính phủ Vương quốc Anh hoãn một loạt đề xuất giảm thuế cho người giàu vào tháng 10/2022, sau 
khi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị nổ ra, điều này đã đánh dấu một bước ngoặt thực sự.45 

Những rạn nứt hữu hình đang xuất hiện sau hàng thập kỷ đồng thuận giảm thuế cho người giàu và các tập 
đoàn, nhưng bức tường sẽ không bị phá vỡ nếu không có sự thúc đẩy tích cực từ phía người dân. Sự thật là 
việc cắt giảm thuế cho người giàu chưa bao giờ nhận được sự đồng thuận từ người dân: các cuộc thăm dò ý 
kiến ở nhiều quốc gia cho thấy người dân trên toàn thế giới từ lâu đã coi việc tăng thuế cho người giàu là cần 
thiết và là lẽ thường tình (xem Hộp 2). Để thay đổi xảy ra, chúng ta cần đẩy lùi hành vi thâu tóm chính trị đã thúc 
đẩy chương trình giảm thuế ngày càng thấp cho nhóm người giàu và các tập đoàn.

Hộp 2: Đánh thuế người giàu – một suy nghĩ cực kỳ phổ biến, ngay cả với người giàu
Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hầu hết mọi người đều ủng hộ đánh thuế người giàu.46 Các cuộc thăm 
dò ở Hoa Kỳ cho thấy trong thập kỷ qua, lần đầu tiên đa số người dân nơi đây bắt đầu đồng tình rằng 
“chính phủ nên phân bổ lại của cải bằng cách đánh thuế nặng đối với người giàu”.47 Ước tính có khoảng 
80% công dân Ấn Độ ủng hộ tăng thuế đối với người giàu,48 và 85% người Brazil ủng hộ tăng thuế đối với 
giới siêu giàu để tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu.49 69% số người được khảo sát ở 34 quốc gia châu Phi 
đồng ý rằng “đánh thuế người giàu ở mức cao hơn người bình thường là công bằng để tài trợ cho các 
chương trình của chính phủ mang lại lợi ích cho người nghèo”.50 

Ngay cả giới siêu giàu cũng đồng tình. Vào tháng 1/2022, hơn 100 triệu phú đã ký một lá thư kêu gọi 
tăng thuế.51

Khi đối mặt với những cuộc khủng hoảng mới này, chúng ta phải rút kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19. Chính 
phủ các nước trên toàn thế giới cần nhanh chóng tăng thuế đối với những người giàu nhất.  

Đã đến lúc hình thành điều bình thường mới
Chúng ta cần phải đổi mới, tái tạo và định hướng lại các nền kinh tế để đối mặt với đa khủng hoảng này, 
nhằm khẩn trương tạo dựng một thế giới bình đẳng hơn và cứu lấy hành tinh. Đặc biệt, chúng ta cần xem xét 
những bài học kinh nghiệm trong lịch sử, khi người giàu trả thuế tương xứng với thu nhập của họ và những 
khoản thuế đó đã hỗ trợ mở rộng các quyền như tiếp cận y tế và giáo dục phổ quát. 

Bất bình đẳng là một lựa chọn chính sách, vì thế bất bình đẳng là điều có thể tránh được. Các chính phủ có 
thể thực hiện những biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm giảm đáng kể tình trạng bất bình đẳng, đảm bảo 
có đủ nguồn lực tài chính để bảo vệ người dân. Các chính phủ có thể lựa chọn giúp đỡ người dân vượt qua 
khủng hoảng một cách an toàn, thay vì tạo ra những khó khăn không cần thiết thông qua chính sách thắt 
lưng buộc bụng.

Nhóm người giàu nhất nên đóng bao nhiêu tiền thuế?
Oxfam kêu gọi mọi quốc gia thực hiện áp dụng kết hợp các loại thuế để đảm bảo nhóm 1% người giàu nhất phải 
nộp mức thuế cao hơn đáng kể, ví dụ, nộp thuế ở mức 60% thu nhập, và các triệu phú và tỷ phú vẫn đóng mức 
thuế cao hơn. Mức thuế được tính dựa trên tổng thu nhập từ công việc và các khoản đầu tư của họ. 

Điều này đòi hỏi ít nhất phải tăng gấp đôi mức thuế trung bình hiện nay, đang ở mức 31% đánh vào thu nhập 
cá nhân của người có thu nhập cao nhất ở 100 quốc gia, và tăng gấp bốn lần thuế suất đánh vào lợi tức vốn, 
hiện chỉ ở mức trung bình 18% ở 123 quốc gia.52 Thuế suất cận biên từ 60% trở lên đối với thu nhập cá nhân của 
người giàu là mức tiêu chuẩn trong phần lớn thế kỷ 20.53 Đối với giới siêu giàu - nghĩa là những người có tài sản 
trị giá hàng triệu hoặc hàng tỷ đô-la - mức thuế phải từ 75% trở lên để hạn chế việc trả mức lương cao phi lý 
cho các giám đốc điều hành.
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Nếu các chính phủ đánh thuế thu nhập một cách toàn diện, họ phải đảm bảo đánh thuế lợi tức từ vốn ít nhất 
bằng, và tốt nhất là cao hơn, thu nhập từ công việc. Ở hầu hết các quốc gia, thu nhập từ vốn là nguồn thu nhập 
quan trọng nhất của người giàu, và ở hầu hết các lĩnh vực hợp pháp, nguồn thu nhập này hiện áp thuế thấp hơn 
nhiều so với thuế thu nhập từ công việc. 

Các chính phủ nên khẩn trương triển khai đánh thuế đoàn kết cộng đồng một lần đối với giới siêu giàu để thu lại 
những khoản lợi nhuận trong đại dịch thu được từ đầu tư công. Cần đánh thuế tài sản thường xuyên ở mức đủ 
cao để giảm số lượng người siêu giàu. Theo tính toán của Oxfam, để giữ cho tài sản của các tỷ phú không đổi 
trong năm năm qua, các chính phủ lẽ ra cần  cần đánh thuế tài sản của họ với mức thuế suất 12,8% mỗi năm.54 
Thuế không nên là công cụ duy nhất để các chính phủ giảm số lượng tỷ phú và người siêu giàu, mà cần có các 
biện pháp khác để xây dựng một nền kinh tế không có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn như vậy ngay từ đầu. 
Tuy nhiên, thuế tài sản có thể và nên đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Thuế tài sản nên bao gồm việc tăng cường thuế bất động sản và thuế đất đai. Mỗi quốc gia cũng phải tăng thuế 
thừa kế đối với giới siêu giàu để ngăn chặn tình trạng bất bình đẳng kéo dài qua nhiều thế hệ và hình thành 
tầng lớp quý tộc mới. Ngoài các loại thuế này, chính phủ cũng nên cân nhắc sử dụng thuế tài sản ròng.

Đã đến lúc đánh thuế người giàu
Tăng thuế người giàu không phải là giải pháp duy nhất để chống khủng hoảng bất bình đẳng, nhưng là một 
phần căn bản của cách giải quyết. Đã đến lúc các chính phủ rũ bỏ hệ tư tưởng sai lầm cũng như ảnh hưởng của 
giới thượng lưu giàu có trong nhiều thập kỷ và làm điều đúng đắn: đánh thuế người giàu. 

Nguồn thu ngân sách từ làn sóng thuế lũy tiến mới sau đó có thể phục vụ xây dựng một tương lai công bằng 
hơn, bình đẳng hơn và bền vững hơn cho tất cả chúng ta. 

Chính phủ các nước phải sử dụng công cụ thuế để đẩy lùi làn sóng bất bình đẳng, thực hiện theo bốn bước sau 
để hướng tới một thế giới bình đẳng hơn:

1.  Ban hành các loại thuế đoàn kết cộng đồng đánh một lần và thuế lợi nhuận bất thường của doanh nghiệp, 
cũng như tăng mức thuế đánh vào khoản chi trả cổ tức để chấm dứt hành vi trục lợi từ khủng hoảng.

2. Tăng thuế dài hạn đối với nhóm 1% người giàu nhất lên tối thiểu 60% thu nhập của họ từ cả lao động và đầu 
tư, trong đó đánh thuế cao hơn với triệu phú và tỷ phú.

3. Đánh thuế tài sản của giới siêu giàu ở mức đủ cao để giảm giàu cực đoan và tập trung quyền lực và bất bình 
đẳng một cách có hệ thống. 

4. Sử dụng nguồn thu từ các loại thuế này để tăng chi tiêu của chính phủ cho các lĩnh vực giảm bất bình đẳng, 
như y tế, giáo dục và an ninh lương thực, đồng thời tài trợ cho quá trình chuyển đổi công bằng sang một thế 
giới carbon thấp.
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Chương 1: Bất bình đẳng bùng nổ – Sự tồn tại của 
những người giàu nhất  
Trong những thập kỷ gần đây, bất bình đẳng kinh tế đã tăng đến mức cực đoan và nguy hiểm. Nó trở thành một 
mối đe dọa hiện hữu đối với xã hội chúng ta, làm tê liệt khả năng chấm dứt đói nghèo, và đặt tương lai hành 
tinh này vào tình trạng nguy hiểm. 

Khủng hoảng liên tiếp khiến gia tăng khoảng cách giữa người giàu và những nghèo, phơi bày những hậu quả 
của tình trạng bất bình đẳng cố hữu. Mới đây, đại dịch COVID-19, giá lương thực và nhiên liệu tăng cao đã đẩy 
nhiều người vào cảnh nghèo đói và khủng hoảng chi phí sinh hoạt, đồng thời không ngừng tăng thêm tài sản và 
thu nhập cho những người giàu nhất.

Chính phủ các nước phải chịu trách nhiệm về sự bùng nổ bất bình đẳng này. Hầu hết các chính phủ đã không 
thực hiện triệt để những chính sách tiến bộ nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu bất bình đẳng, phân bổ lại tiền 
bạc và quyền lực, đồng thời phá vỡ vòng luẩn quẩn khi những người giàu có nhất nắm giữ các quyết định chính 
sách. Hàng nghìn tỷ đô-la đã được bơm vào để hỗ trợ nền kinh tế của các quốc gia giàu có. Mặc dù điều này 
góp phần ngăn chặn thảm họa kinh tế và  tổn thương cho những người nghèo nhất, nhưng phần lớn khoản tiền 
đã bị những người giàu nhất giành lấy. 

Hiện tại, mọi chính phủ trên thế giới đều có trách nhiệm phải khẩn trương thực hiện kế hoạch hành động giảm 
bất bình đẳng toàn diện. Kế hoạch đó phải bao gồm biện pháp tăng thuế đối với người giàu nhất và hạn chế tối 
đa khả năng tích lũy của cải và quyền lực quá mức của họ trong tương lai. 

1.1 Tài sản tăng vọt ở nhóm thiểu số  
Mười năm trước, Oxfam lần đầu tiên gióng lên hồi chuông cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos – một 
cuộc họp của giới thượng lưu giàu có trên thế giới – về mức độ bất bình đẳng cực đoan. Vào thời điểm đó, thu 
nhập và tài sản của những người giàu nhất thế giới đã tăng vọt khi họ thâu tóm sự tăng trưởng sau khủng 
hoảng tài chính,55 trong bối cảnh đại đa số người dân phải thắt lưng buộc bụng và gặp khó khăn kinh tế. Ngày 
nay, những người giàu nhất đang được hưởng lợi từ đại dịch toàn cầu và  cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt 
do chiến tranh gây ra. 

• Trong 10 năm qua khối tài sản của các tỷ phú đã tăng gấp đôi, nhiều gấp gần sáu lần so với mức tăng tài sản 
của nhóm 50% người nghèo nhất.56

• Cứ 100 USD của cải được tạo ra trong 10 năm qua thì 54,40 USD chảy vào túi nhóm 1% người giàu nhất và chỉ 
0,7 USD vào túi nhóm 50% người nghèo nhất.57

• Số của cải nhóm 1% người giàu nhất kiếm được trong 10 năm qua nhiều gấp 74 lần so với nhóm 50% những 
người nghèo nhất.58

Mới đây, đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng giá lương thực, nhiên liệu tăng đã khiến tình trạng bất bình 
đẳng trở nên trầm trọng. 

• Kể từ năm 2020, cứ mỗi USD mà nhóm 90% người nghèo nhất kiếm được, các tỷ phú đã kiếm được 1,7 triệu 
USD.59

• Cứ 100 USD của cải mới được tạo ra trong nền kinh tế toàn cầu từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2021, 63 USD 
chảy vào túi nhóm 1% người giàu nhất, trong khi nhóm 90% người nghèo nhất chỉ nhận được 10 USD.60 

• Kể từ năm 2020, tài sản của các tỷ phú đã tăng thêm 2,7 tỷ USD mỗi ngày.61

• Theo Ngân hàng Thế giới, trong thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch, thiệt hại về thu nhập của nhóm 40% người 
nghèo nhất nhân loại lớn gấp đôi so với nhóm 20% người giàu nhất, và tình trạng bất bình đẳng thu nhập toàn 
cầu đã gia tăng lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.62 
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HÌNH 6 MỨC TĂNG TÀI SẢN CỦA TỶ PHÚ GIAI ĐOẠN 1987–2022 TÍNH BẰNG NGHÌN TỶ USD (GIÁ TRỊ THỰC)

Nguồn: Danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes.63

Một số tập đoàn lớn nhất thế giới và cổ đông của họ đang trục lợi trực tiếp từ những cuộc khủng hoảng đan xen 
này. Nhiều công ty dược phẩm tiếp tục bảo vệ sự độc quyền của họ và tăng giá vắc-xin COVID-19. Điều này đã 
mang lại cho họ lợi nhuận kỷ lục trong khi các quốc gia nghèo hơn không thể tiếp cận vắc-xin và không được 
bảo vệ. Hàng triệu người chết chỉ vì không được tiếp cận bình đẳng với vắc-xin do hành vi tích trữ dược phẩm 
của các nước giàu.64 Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tăng vọt đang tạo ra những kẻ trục lợi mới; nhiều 
công ty đang lợi dụng sự gia tăng chi phí nói chung để nâng cao biên lợi nhuận của mình, từ đó làm trầm trọng 
thêm tình hình lạm phát (xem Hộp 3). Tất cả điều này phục vụ mục đích tăng tài sản của các chủ sở hữu và cổ 
đông công ty giàu có.

Sự tăng vọt tài sản gần đây càng được đà khi các chính phủ và ngân hàng trung ương chi hàng nghìn tỷ đô-la 
tiền công quỹ vào nền kinh tế toàn cầu sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, và họ đã làm như vậy một 
lần nữa kể từ khi bùng phát đại dịch COVID-19. Động thái này đã đẩy giá tài sản lên cao65 và cùng với đó là tài 
sản của những người giàu nhất. Mặc dù các chính phủ đã đúng đắn khi hỗ trợ nền kinh tế nước mình vượt qua 
khủng hoảng, nhưng lại thiếu các nỗ lực để  đảm bảo lợi ích của những gói kích thích kinh tế này được thu lại 
từ việc đánh thuế những người giàu nhất.

Mặc dù khối tài sản của các tỷ phú đã giảm nhẹ kể từ khi đạt mức đỉnh vào năm 2021, nhưng vẫn lớn hơn hàng 
nghìn tỷ USD so với trước đại dịch, và trong những tháng gần đây đã bắt đầu tăng trở lại.66

• Nhóm 1% người giàu nhất nắm giữ 45,6% tài sản toàn cầu, trong khi nhóm 50% người nghèo nhất thế giới chỉ 
nắm giữ 0,75%.67 

• 81 tỷ phú nắm giữ khối tài sản nhiều hơn 50% dân số thế giới cộng lại.68 

• 10 tỷ phú sở hữu nhiều tài sản hơn tổng tài sản của 200 triệu phụ nữ châu Phi.69
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HÌNH 7 TỶ LỆ TÀI SẢN MỚI THU ĐƯỢC (% TỔNG TÀI SẢN MỚI)

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên Báo cáo Tài sản Toàn cầu của Credit Suisse.70

Nhóm 99% người nghèo nhất thu được 37% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21

Nhóm 1% người giàu nhất thu được 63% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21

Nhóm 90% người nghèo nhất thu được 10% số 
tài sản mới được tạo ra trong năm 2020-21
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Những cơn gió thổi qua vùng đồng bằng Somaliland. Đông Phi đang chịu hạn hán nghiêm trọng và lượng mưa rất thấp trong ba năm qua.       
Ảnh: Petterik Wiggers/Oxfam Novib. 
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Hộp 3: “Lạm phát từ lòng tham” (greedflation) – cách lợi nhuận của các tập đoàn thúc đẩy lạm phát và 
thu lời từ nỗi đau 
Lợi nhuận của các tập đoàn  đã và đang tăng lên trong nhiều thập kỷ. Trước đại dịch, lợi nhuận của các 
công ty trong danh sách Global Fortune 500 đã tăng thêm 156%, từ 820 tỷ USD năm 2009 lên 2,1 nghìn tỷ 
USD vào năm 2019.71 Lợi nhuận của các tập đoàn hiện đang tăng vọt lên mức cao hơn bao giờ hết và là 
nguyên nhân chính gây khủng hoảng chi phí sinh hoạt. 

Cách giải thích truyền thống cho sự xuất hiện của lạm phát tăng vọt là khi cầu vượt quá cung và đẩy giá 
cả lên cao, nhưng cách lý luận này chỉ giải thích một phần cho chi phí năng lượng và lương thực tăng 
cao. Cuộc chiến Nga - Ukraine và tất cả những hậu quả địa chính trị mà cuộc chiến gây ra đã làm giảm 
nguồn cung khí đốt từ Nga, từ đó góp phần làm tăng giá năng lượng toàn cầu. Đối với lương thực, giá cả 
đã tăng mạnh từ lâu trước khi chiến tranh nổ ra, và việc gián đoạn nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine chỉ 
khiến vấn đề trầm trọng thêm.72 

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về sự tăng giá năng lượng và lương thực, chúng ta cần nhìn xa hơn quy luật 
cung-cầu. Ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng lợi nhuận và biên lợi nhuận của các tập đoàn là 
một động lực lớn gây lạm phát. Các công ty không chỉ chuyển chi phí đầu vào tăng cao sang người tiêu 
dùng mà còn đang lợi dụng cuộc khủng hoảng để tính giá cao hơn. Theo kết quả nghiên cứu ở Hoa Kỳ,73 
Anh74 và Úc,75 mức lạm phát lần lượt là 54%, 59% và 60% do lợi nhuận tăng lên. Tại Tây Ban Nha, CCOO 
(một trong những công đoàn lớn nhất nước này) cho biết lợi nhuận doanh nghiệp góp 83,4% trong sự 
tăng giá của hàng hóa trong quý I năm 2022.76 

Theo lý thuyết kinh tế truyền thống, các công ty sẽ buộc phải hạ giá để cạnh tranh trên thị trường. Tuy 
nhiên, trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thực phẩm và năng lượng, sự chi phối của một số ít tập đoàn theo 
cơ chế độc quyền nhóm cho phép họ duy trì mức giá cao mà không có nguy cơ bị cạnh tranh hạ giá. Khi 
chi phí bên ngoài giảm, khoản giảm bớt này được chuyển cho cổ đông chứ không phải người tiêu dùng, 
và người tiêu dùng thay vào đó phải chịu gánh nặng tăng giá. Đây là lý do tại sao chúng ta có thể thấy giá 
dầu giảm trong khi chi phí nhiên liệu tại trạm bơm xăng dầu vẫn ở mức cao.

Chi phí thực phẩm và năng lượng là nguyên nhân chính gây ra lạm phát, vì vậy Oxfam đã tìm hiểu lợi 
nhuận của một số công ty năng lượng và thực phẩm lớn nhất thế giới. Chúng tôi nhận thấy mức lợi nhuận 
cao bất thường ngoài dự tính (được xác định là cao hơn 10% so với lợi nhuận ròng trung bình giai đoạn 
2018–2021 của họ). Phân tích của chúng tôi đối với 95 công ty kiếm được khoản lợi nhuận bất thường 
cho thấy:77

• họ đã kiếm được 306 tỷ USD lợi nhuận bất thường;

• lợi nhuận của họ đã tăng hơn 2,5 lần (256%) trong năm 2022 so với mức trung bình của giai đoạn 
2018–2021;

• họ đã chi trả 257 tỷ USD cho cổ đông vào năm 2022 – 84% lợi nhuận bất thường của họ được trả trực 
tiếp cho cổ đông; và

• 76% các công ty tăng biên lợi nhuận.

Lợi nhuận tăng vọt của các công ty mang lại khối tài sản kếch xù cho những người giàu nhất. Quyền sở 
hữu cổ phiếu nghiêng về các nhóm có thu nhập cao hơn – ví dụ, ở Hoa Kỳ, nhóm 1% người giàu nhất sở 
hữu 53% cổ phiếu.78 Trong một số trường hợp, những công ty giàu có này cũng nằm dưới quyền sở hữu 
và kiểm soát của một nhóm nhỏ các cá nhân và gia đình siêu giàu, và lợi nhuận ngày càng tăng giúp họ 
thậm chí còn giàu hơn. Chẳng hạn, triều đại Walton, chủ sở hữu một nửa Walmart, tập đoàn bán lẻ của 
Hoa Kỳ, đã nhận được 8,5 tỷ USD cổ tức và cổ phần mua lại trong suốt năm 2022.79 Khối tài sản của tỷ phú 
Ấn Độ Gautam Adani, người đã đầu tư vào các công ty năng lượng, đã tăng 46% trong năm 2022.80
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1.2 Nhóm người nghèo nhất đối mặt với khủng hoảng gia tăng
Trong khi những cá nhân và công ty giàu có nhất tiếp tục phát triển mạnh, các cuộc khủng hoảng gần đây đã 
gây ra những trở ngại lớn trong cuộc chiến chống đói nghèo, gây giảm việc làm và tiền lương, khiến chính phủ 
thắt chặt tài chính, đe dọa cuộc sống và sinh kế của những người nghèo nhất thế giới. Giờ đây, trong bối cảnh 
khủng hoảng chi phí sinh hoạt, rõ ràng thế giới không thể tiếp tục quỹ đạo này. 

Các cuộc khủng hoảng làm gia tăng đói nghèo
Trong 25 năm qua, tỷ lệ đói nghèo cùng cực đã giảm dần. Tuy nhiên, tiến trình này hiện đã dừng lại, phản ứng 
của các chính phủ trước đại dịch cùng cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng đã làm suy yếu những 
thành tựu rất khó khăn mới đạt được trong cuộc chiến chống đói nghèo. Lần đầu tiên sau 25 năm, tình trạng 
giàu tột độ và nghèo cùng cực đồng thời tăng mạnh.81 Vào năm 2020, thêm hơn 70 triệu người đã bị đẩy vào 
cảnh nghèo cùng cực (mức sống dưới 2,15 USD mỗi ngày), tăng 11%.82 Mặc dù tiến trình giảm nghèo đã được 
khôi phục vào năm 2021, nhưng vẫn chậm như thời kỳ trước đại dịch, và có thể bị gián đoạn một lần nữa do 
khủng hoảng giá lương thực và năng lượng.83

“Giá bình ga (dùng trong hộ gia đình) trước đây là 450 rupee, nhưng bây giờ là hơn 1.000 rupee.               
Giờ chúng tôi phải lựa chọn giữa việc cho con ăn hay cho con đi học.” 
Yusuf, tài xế taxi, và Shahana, nội trợ, Ghosiya Colony, Ấn Độ

“Chẳng hạn như năm ngoái, tôi có thể mua sắm nhiều thứ mà vẫn còn thừa tiền, nhưng bây giờ, tôi chỉ 
mua được 1-2 thứ là hết tiền”.  
Juliet Bagariko, y tá, Accra, Ghana

Các nút thắt trong chuỗi cung ứng do đại dịch và chiến tranh Ukraine, hành vi của doanh nghiệp và biến đổi 
khí hậu đã đẩy giá lương thực và năng lượng lên mức cao nhất mọi thời đại, trong đó giá lương thực dự kiến 
sẽ tăng thêm 18% vào năm 2022 so với năm 2021, còn giá năng lượng sẽ tăng 59%.84 Xu hướng này giáng 
thêm một đòn nữa vào những người nghèo nhất thế giới. Theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc, lạm phát tăng vọt có thể đã đẩy 71 triệu người vào cảnh nghèo đói trong ba tháng, từ tháng 3 đến tháng 
6/2022.85 

Thế giới cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đói kém phi lý, dai dẳng và ngày càng gia tăng. 
Trước khi chi phí thực phẩm tăng vọt vào năm 2022, gần 3,1 tỷ người đã không đủ khả năng chi trả cho chế độ 
ăn uống lành mạnh và con số này ngày càng tăng.86 Những người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực chịu tác 
động nhiều hơn từ việc tăng giá lương thực bởi họ phải chi tới khoảng 2/3 số tiền mình kiếm được cho lương 
thực.87 Ngoài ra, giá lương thực tăng cao đã ảnh hưởng nặng nề hơn đến một số quốc gia có thu nhập thấp so 
với mức trung bình của thế giới, Cụ thể, theo phân tích của Oxfam được thực hiện vào tháng 7/2022, lạm phát 
giá lương thực ở Ethiopia (44%), Somalia (15%) và Kenya (12%) cao hơn khu vực G7 (10%) và mức trung bình 
toàn cầu (9%).88 Ước tính có khoảng 702 đến 828 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói vào năm 2021 – tức gần 
1/10 dân số toàn cầu.89 Ở mọi khu vực, tỷ lệ mất an ninh lương thực ở phụ nữ cao hơn nam giới.90 Vào năm 2020, 
trong số những người lâm vào cảnh đói nghèo, 60% là phụ nữ và trẻ em gái,91 và kể từ thời điểm đó khoảng 
cách giới liên tục gia tăng.92

Giảm lương và mất việc làm 
Khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, người lao động bình thường là đối tượng đầu tiên bị cắt giảm lương và mất việc 
làm. Vào năm 2020, COVID-19 đã gây ra tình trạng phong tỏa và suy thoái kinh tế toàn cầu chưa từng có. Tình 
trạng này đã làm số giờ làm việc giảm khoảng hơn bốn lần so với thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu,93 
trong đó phụ nữ và các nhóm bị phân biệt chủng tộc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Ví dụ, ở Ấn Độ, khi đại dịch bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn đối với những người Hồi giáo hoặc những 
người thuộc các giai cấp hay nhóm dân cư yếu thế.94 

Trên toàn cầu, phụ nữ đã mất 64 triệu việc làm, khiến họ mất ít nhất 800 tỷ USD thu nhập,95 trong đó số phụ nữ 
trẻ tuổi bị mất việc làm trong đại dịch cao gấp đôi so với nam giới.96 Nữ giới thường phải làm việc trong khu vực 
phi chính thức nhiều hơn nam giới, đặc biệt là ở phía Nam bán cầu, điều này khiến họ dễ bị mất việc hơn.97
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Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt càng làm trầm trọng thêm những thực tế này. Lạm phát tăng vọt đang gây 
ra tình trạng cắt giảm tiền lương thực tế đối với nhiều công nhân.98 Phân tích của Oxfam đối với dữ liệu tiền 
lương từ 96 quốc gia cho thấy, vào năm 2022, ít nhất 1,7 tỷ người lao động sống ở các quốc gia nơi lạm phát 
đang vượt xa tốc độ tăng lương, việc cắt giảm lương thực tế nhiều khả năng sẽ làm gia tăng bất bình đẳng và 
nghèo đói.99 Một phân tích khác của Oxfam, dựa trên dữ liệu của ILO, cho thấy người lao động phải đối mặt với 
viễn cảnh bị cắt 337 tỷ USD khỏi tiền lương của họ theo giá trị thực.100 Phụ nữ101 và các nhóm bị phân biệt chủng 
tộc một lần nữa được cho là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, nghiên cứu cho thấy 
người lao động thuộc nhóm sắc dân thiểu số có nguy cơ cao lâm vào cảnh đói nghèo trong cuộc khủng hoảng 
chi phí sinh hoạt vì công việc của họ hầu hết chỉ trả dưới mức lương đủ sống trên thực tế.102 

Tuy các nhà kinh tế học tân tự do chính thống trên toàn thế giới đã vội vàng đổ lỗi do tiền lương tăng gây ra lạm 
phát, nhưng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố về cái 
gọi là hiệu ứng “tiền lương tăng - giá cả tăng”.103 Tuy nhiên, dù thiếu bằng chứng, các chính trị gia và nhà phê 
bình vẫn không ngừng đổ lỗi cho công đoàn và những người đòi hỏi thỏa thuận trả lương công bằng.104

Cuối cùng, sự gia tăng của các công việc phi chính thức, đặc biệt là đối với phụ nữ, hiện đang vượt xa công việc 
chính thức.105 Điều này làm cho nhiều công nhân dễ bị trả lương thấp và phải làm việc trong điều kiện tồi tệ.106

Tốc độ phục hồi không đồng đều và thảm họa nợ nần rình rập
Trong thời kỳ đại dịch, nhiều quốc gia có thu nhập thấp thậm chí không đủ khả năng hỗ trợ tài chính cho những 
người gặp khó khăn nhất. Chi tiêu cho gói kích thích tính trên đầu người ở các quốc gia có thu nhập cao lớn hơn 
gấp 579 lần so với các quốc gia có thu nhập thấp nhất,107 và chưa đến 20% trong số 16 nghìn tỷ USD quỹ kích 
thích và phục hồi của chính phủ vào cuối năm 2020 được chi cho “các nước đang phát triển”.108 

Những hạn chế tài chính rất thực tế này đã dẫn đến một số quyết định chi tiêu công gây quan ngại sâu sắc. 
Ví dụ, trong thời kỳ đại dịch, một nửa số quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp đã cắt giảm phần ngân 
sách dành cho y tế.109 Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh trong Chỉ số Cam kết Giảm Bất bình đẳng năm 2022, một số 
quốc gia nghèo hơn đã có biện pháp giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng. Ví dụ, Togo và Namibia trợ cấp 
tiền mặt hằng tháng cho người lao động phi chính thức bị mất việc làm do các biện pháp phong tỏa,110 và Nepal 
đã tăng ngân sách y tế thêm hơn 50% từ năm 2019 đến năm 2021.111 

Đáng chú ý là các nền kinh tế thu nhập cao đã phục hồi vào năm 2021, nhưng các nền kinh tế nghèo hơn thì 
không. Điều này được lý giải phần lớn là do bất bình đẳng về vắc-xin COVID-19; tỷ lệ tiêm chủng đã được coi 
là một yếu tố dự báo mạnh mẽ về khả năng phục hồi kinh tế.112 Người ta dự đoán rằng 1/5 “các quốc gia đang 
phát triển” sẽ có GDP bình quân đầu người năm 2023 thấp hơn so với năm 2019.113 Nhiều quốc gia cũng đang 
lâm vào tình thế ngày càng dễ bị tổn thương do các khoản nợ leo thang: lãi suất tăng so với đồng USD mạnh 
lên đang đẩy chi phí trả nợ lên mức không kham nổi. Ngày nay, 25% các nền kinh tế “mới nổi” và 60% các quốc 
gia có thu nhập thấp đang ở trong hoặc tiệm cận với tình trạng khủng hoảng nợ.114 Khủng hoảng kép khiến các 
quốc gia dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, đặc biệt là trước những cú sốc liên quan đến khí hậu như lũ lụt và 
hạn hán, từ đó gây ra tổn thất kinh tế khổng lồ và mất khả năng trả nợ.

Lựa chọn cắt giảm đối với số đông thay vì đánh thuế người giàu
Nhìn về phía trước, chúng ta đang trên bờ vực của một cuộc suy thoái do chính sách tài khóa và tiền tệ gây 
ra.115 Chưa bao giờ nhu cầu tăng chi tiêu công để giải quyết vấn đề nghèo đói, biến đổi khí hậu và lạm phát, 
đồng thời đầu tư phục hồi công bằng cho tất cả mọi người lại cao đến vậy. Tuy nhiên, có quá nhiều chính phủ 
đang lựa chọn hoặc đang bị các tổ chức tài chính quốc tế thúc ép cắt giảm chi tiêu công và thực hiện các biện 
pháp thắt lưng buộc bụng khác, thay vì tăng thuế đối với những người giàu nhất.

Theo tính toán của Oxfam, trong năm năm tới, ba phần tư các chính phủ dự định cắt giảm chi tiêu  lên đến 7,8 
nghìn tỷ USD.116 Phụ nữ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi các biện pháp thắt lưng buộc bụng 
được triển khai, từ giảm tiền lương khu vực công khi phần lớn người lao động khu vực công là phụ nữ, đến cắt 
giảm chi tiêu y tế và an sinh xã hội mà phụ nữ và gia đình họ dựa vào để tồn tại.117 Chẳng hạn, trong số các quốc 
gia đang có kế hoạch cắt giảm thêm ngân sách an sinh xã hội vào năm 2023 như một phần của các biện pháp 
thắt lưng buộc bụng mới, hơn 54% quốc gia đã không cung cấp hoặc hầu như cung cấp rất ít hỗ trợ thai sản và 
nuôi con.118
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Các chính phủ có thể lựa chọn cách giải quyết tốt hơn. Họ có thể triển khai các loại thuế lũy tiến vừa tăng 
nguồn thu ngân sách cần thiết vừa giảm bất bình đẳng kinh tế nghiêm trọng. Trước đây, những thời điểm khủng 
hoảng toàn cầu như Thế chiến thứ hai, mức thuế đối với nhóm người giàu nhất được áp cao hơn  trên tinh thần 
đoàn kết cộng đồng. Đáng thất vọng là điều này đã không xảy ra trong thời kỳ cao điểm của đại dịch COVID-19. 
Thay vào đó, như Oxfam đã chỉ ra, 95% các quốc gia không tăng hoặc thậm chí giảm thuế cho người giàu và các 
tập đoàn.119 Tuy nhiên, một vài quốc gia đã thực hiện các biện pháp táo bạo để tăng thuế đối với nhóm người 
giàu nhất. Costa Rica đã tăng mức trần thuế thu nhập của mình thêm 10 điểm phần trăm, từ 15% lên 25%, 
Bolivia và Argentina lần lượt áp dụng thuế tài sản và thuế đoàn kết cộng đồng đối với những công dân giàu 
nhất.120 Đáng buồn rằng những chính phủ tiến bộ này lại là ngoại lệ trong thời kỳ đại dịch. Nhưng cuộc khủng 
hoảng chi phí sinh hoạt đang khiến nhiều quốc gia khác phải xem xét lại việc đánh thuế nhóm người giàu nhất, 
như chúng ta sẽ thảo luận trong chương tiếp theo. 

Đây là những biện pháp tái phân bổ cần thiết để hạn chế tài sản và quyền lực quá mức của nhóm thiểu số, đồng 
thời thúc đẩy chi tiêu công giải quyết hậu quả dai dẳng của nhiều cuộc khủng hoảng đối với đa số người dân. 
Phần còn lại của báo cáo này tập trung phân tích tiềm năng to lớn của việc tăng thuế đối với nhóm người giàu 
nhất trong xã hội. 

Người biểu tình kêu gọi đánh thuế người giàu và luận tội Thống đốc Andrew Cuomo sau những cáo buộc về sai phạm tình dục và che đậy 
các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 tại viện dưỡng lão. Ngày 20 tháng 3 năm 2021, Thành phố New York. Ảnh: Alexi Rosenfeld/
Shutterstock. 
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Chương 2: Giảm bất bình đẳng bằng việc đánh thuế 
nhóm người giàu nhất

2.1 Sự sụp đổ của hệ thống thuế lũy tiến
Chính sách thuế là một trong những đòn bẩy quan trọng nhất mà chính phủ có thể sử dụng để giảm bất bình 
đẳng kinh tế. Trong lịch sử, việc đánh thuế những người giàu nhất đã giúp xây dựng xã hội bình đẳng hơn và 
ngăn chặn hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo. Tuy nhiên, trong những thập kỷ trước đại dịch, 
thuế lũy tiến đã giảm mạnh. Các cá nhân và công ty giàu có nhất được hưởng mức thuế thấp, trong khi thuế 
đánh vào hàng tỷ công dân bình thường lại tăng.

Niềm vui hưởng thuế thấp của người giàu…
Đối với tất cả các loại thuế chủ yếu áp dụng cho nhóm người giàu nhất, thuế suất đã sụt giảm kể từ đầu những 
năm 1980. Trong khi đó, tỷ lệ tài sản rơi vào tay nhóm 1% người giàu nhất đã tăng mạnh. 

HÌNH 8 TẠI CÁC NƯỚC GIÀU, THUẾ SUẤT GIẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀU TỈ LỆ THUẬN VỚI MỨC TĂNG THU NHẬP CỦA NHÓM 
1% GIÀU NHẤT

 

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ Viện nghiên cứu bất bình đẳng Thế giới, IMF, OECD, và Scheve và Stasavage (2016).121

Trong nhiều thập kỷ, lập luận tân tự do đằng sau việc giảm thuế cho giới siêu giàu và các tập đoàn lớn là lợi ích sẽ 
“lan tỏa từ trên xuống” và có lợi cho cả xã hội. Các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp đảm bảo với chúng ta rằng 
người giàu sẽ giúp tạo ra việc làm, thúc đẩy đầu tư và đổi mới vì lợi ích chung của tất cả chúng ta. 

Sự bùng nổ bất bình đẳng được trình bày trong Chương 1 thể hiện rõ sự sai lầm của lý thuyết này. Thay vì sử dụng lợi 
ích của thuế suất thấp để tạo ra việc làm và đầu tư, người giàu đã tích lũy thêm nhiều của cải hơn cho chính họ. 

Thúc đẩy áp dụng mức thuế thấp cho người giàu và các tập đoàn lớn không phải lúc nào cũng được ưu tiên trong 
chương trình nghị sự. Trên thực tế, sau những năm 50 của thế kỷ trước, việc đánh thuế rất cao đối với người giàu là 
điều bình thường. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, thuế suất cận biên trần đối với thu nhập liên bang là 91% từ năm 1951 đến năm 
1963; thuế suất trần đối với tài sản thừa kế ở mức 77% cho đến năm 1975; và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
trung bình nhỉnh hơn 50% trong những năm 1950 và 1960.122 Thậm chí gần đây nhất là năm 1980, mức thuế thu nhập 
cá nhân cận biên trần đối với nhóm người giàu nhất là 70% ở Hoa Kỳ (cấp liên bang) và 60% ở Vương quốc Anh.123
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Các mức thuế suất cao này trùng với một số năm phát triển kinh tế rực rỡ nhất ở Hoa Kỳ và châu Âu, đồng thời đóng 
vai trò quan trọng trong nguồn thu ngân sách nhằm thực hiện các quyền cơ bản như tiếp cận giáo dục và chăm sóc 
sức khỏe cho công dân, cũng như kiểm soát tình trạng bất bình đẳng.

Tuy nhiên, thuế suất cận biên ảnh hưởng đến những người giàu nhất kể từ đó đã giảm mạnh - và không chỉ ở các 
nước giàu, mà trên khắp thế giới. Ở châu Phi, thuế suất cận biên trung bình đối với các mức thu nhập cao nhất đã 
giảm từ 38% xuống 31% trong 25 năm qua,124 còn ở châu Mỹ Latinh, mức thuế này đã giảm từ 51% vào đầu những 
năm 1980 xuống dưới 27% vào năm 2015.125 

HÌNH 9 CÁC MỨC TRẦN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÀU

 

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ OECD.Stat, UNESCAP và ODI.126

Ngoài ra, thuế áp dụng cho các tập đoàn lớn, chủ yếu thuộc sở hữu của những cá nhân và gia đình giàu nhất, 
cũng giảm tương tự trên toàn thế giới.127

Các quốc gia thiên đường thuế đã đóng vai trò then chốt trong việc đẩy mạnh cuộc đua giảm thuế xuống mức đáy. 
Bằng cách đưa ra mức thuế suất thấp hoặc miễn thuế cho các tập đoàn và người giàu, các thiên đường thuế đã 
buộc các quốc gia khác phải giảm thuế suất, làm thất thoát nguồn thu ngân sách chính phủ (Xem Hộp 4).128

… là gánh nặng với dân thường bị tăng thuế
Khi thuế suất đối với người giàu và các tập đoàn giảm xuống, các chính phủ đã bù đắp bằng cách tăng thuế lũy 
thoái lên hàng hóa và dịch vụ, chẳng hạn như thuế giá trị gia tăng (GTGT). Những loại thuế này chủ yếu đánh 
vào những người nghèo nhất vốn dành phần lớn thu nhập cho tiêu dùng.129 Các loại thuế cũng làm trầm trọng 
thêm tình trạng bất bình đẳng giới. Ví dụ, một nghiên cứu được thực hiện ở Guatemala, Honduras và El Salvador 
cho thấy thuế GTGT tăng kéo theo tình trạng nghèo đói diễn ra ở các hộ gia đình có phụ nữ là chủ hộ.130 
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Một nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu Thuế Quốc tế (RSIT) tại 142 quốc gia cho thấy, cứ 1% thuế cắt 
giảm cho các tập đoàn, chính phủ sẽ tăng thuế tiêu dùng thêm 0,35%.131 Ấn Độ gần đây đã giảm thuế cho các 
tập đoàn, đồng thời áp dụng hệ thống thuế tập trung đối với hàng hóa và dịch vụ, điều này đã làm tăng thuế 
gián thu áp cho các hộ gia đình.132 Trong vòng chưa đầy ba thập kỷ – từ năm 1990 đến năm 2017 – số quốc gia 
có thuế GTGT đã tăng gấp ba lần (từ 50 lên hơn 150), trong khi số quốc gia có thuế tài sản ròng giảm ba lần (từ 
12 xuống còn bốn). 

HÌNH 10 SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI TĂNG THUẾ GTGT VÀ SỐ QUỐC GIA OECD GIẢM THUẾ TÀI SẢN RÒNG,                 
GIAI ĐOẠN 1990–2017

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới và OECD.133 
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Việc áp dụng các loại thuế tiêu dùng vốn làm gia tăng bất bình đẳng đặc biệt phổ biến ở các nước nghèo nhất, và chính IMF 
đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các loại thuế này trở thành công cụ chính để mang lại nguồn thu.134

Ngày nay, thuế đánh vào người dân, thông qua thu nhập cá nhân, tổng quỹ lương hoặc tiêu dùng, chiếm hơn 80% tổng 
nguồn thu thuế, trong khi thuế đánh vào các tập đoàn chỉ góp khoảng 14% và thuế đánh vào tài sản góp 4%.

HÌNH 11 VÀ 12 PHÂN BỔ NGUỒN THU THUẾ THEO LOẠI THUẾ

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu của OECD, có tính đến 35 quốc gia thành viên OECD và 45 quốc gia không thuộc OECD.135

Thuế đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm bất bình đẳng bằng cách đảm bảo rằng những người giàu 
nhất đóng góp tương xứng với thu nhập của họ.136 Tuy nhiên, các lựa chọn chính sách thuế đã dần làm trầm 
trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong những thập kỷ qua bằng cách chuyển gánh nặng thuế từ vai của 
những người có khả năng chi trả sang những người không thể chi trả.
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HAI HỆ THỐNG THUẾ KHÁC NHAU: MỘT CHO NGƯỜI GIÀU VÀ MỘT CHO NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI

Aber Christine, một thương nhân và người vận động cộng đồng 
ở Bắc Uganda. Ảnh: Oxfam ở Uganda. 

Aber Christine bán bột kê, gạo và đậu nành 
dùng làm nguyên liệu nấu cháo ở chợ miền Bắc 
Uganda. Trong một tháng bán chạy, cô kiếm 
được khoảng 300.000 Shilling Ugandan (USh), 
tương đương khoảng 80 USD. Tuy không phải 
trả bất kỳ khoản thuế thu nhập nào, cô phải trả 
phí quầy hàng do chính quyền địa phương thu là 
4.000 USh một ngày. Điều này có nghĩa là cô ấy 
trả khoảng 40% lợi nhuận của mình cho thuế. 

Christine là người vận động cộng đồng cho dự 
án Công bằng Tài chính cho Phụ nữ và Trẻ em gái 
của Oxfam, qua đó cô đấu tranh để ngân sách 
địa phương và chính sách thuế giải quyết tình 
trạng bất bình đẳng giới đã ăn sâu mà phụ nữ và 
trẻ em gái phải đối mặt.137 

Elon Musk tại Lễ trao giải Axel Springer ở Berlin, Đức, tháng 12 
năm 2020. Credit: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-pool/
dpa/Alamy Live News. 

Elon Musk là một trong những người giàu nhất 
thế giới. Năm 2022, Musk đi nghỉ ở Hy Lạp trên 
một chiếc du thuyền mà Aber Christine phải mất 
hơn 12 năm làm việc mới có thể thuê được chỉ 
trong một ngày.138 Mặc dù có thu nhập rất cao 
nhưng “thuế suất thực” giai đoạn 2014–2018 
của Musk chỉ là 3,27%, theo tính toán của tổ 
chức truyền thông Mỹ ProPublica.139

Musk có thể trả ít tiền thuế như vậy một phần 
là do phần lớn tài sản của ông gắn liền với cổ 
phiếu của công ty. Giá trị cổ phiếu tăng được 
coi là “thu nhập từ vốn chưa hiện thực hóa” và 
không bị đánh thuế cho đến khi cổ phiếu được 
bán ra (xem Phần 3.2.1). Tuy nhiên, cổ phiếu có 
thể dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản 
vay, như trường hợp Musk mua nền tảng truyền 
thông xã hội Twitter trong một thỏa thuận trị giá 
44 tỷ USD.140
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2.2 Cách người giàu trốn thuế – hay làm thế nào để trở thành tỷ phú!
Ngay sau khi gia nhập hàng ngũ siêu giàu, bạn sẽ có một loạt công cụ thú vị để tránh phải trả thuế, giúp bạn và 
gia đình bạn trở nên giàu có hơn nữa! Dưới đây là một số lời khuyên hàng đầu giúp bạn và gia đình của bạn trở 
thành tỷ phú.

Bạn có thể cân nhắc chiến lược “mua, vay, chết” để tránh thuế thu nhập
Đầu tiên, hãy mua một tài sản, chẳng hạn như một công ty. Nhưng thay vì trả lương cho chính bạn từ công ty đó, phần 
lương mà bạn sẽ phải đóng thuế, tại sao bạn không vay tiền ngân hàng hoặc bên cho vay thứ ba khác thế chấp tài sản 
đó? Bởi vì các khoản vay đều được miễn thuế! Ngoài ra, bạn sẽ dễ dàng tiếp cận tín dụng vì bạn đã rất giàu có rồi.

Tuy nhiên, nhớ đừng bán bất kỳ tài sản nào của bạn. Nếu không, bạn sẽ tạo ra thu nhập từ tài sản có khả năng bị đánh 
thuế. Thay vào đó, bạn có thể hưởng lợi từ thực tế là hầu hết các quốc gia không đánh thuế lợi tức vốn chưa hiện thực 
hóa. Như vậy, tài sản của bạn có thể tăng giá trị và giá trị tăng thêm đó hoàn toàn là của bạn và không bị đánh thuế, 
miễn là bạn không bán nó đi. Ví dụ: nếu giá cổ phiếu Amazon tăng gấp đôi, Jeff Bezos kiếm được hàng tỷ USD. Nhưng vì 
khoản tiền này không được coi là thu nhập theo nghĩa hợp pháp nên không cần nộp thuế, miễn là ông Bezos không bán 
bất kỳ cổ phiếu nào. 

Sau khi hưởng thụ một cuộc đời hạnh phúc thư giãn trên chiếc siêu du thuyền của mình, bạn có thể chuyển giao toàn 
bộ hoặc phần lớn tài sản – không bị đánh thuế – cho những người thừa kế khi bạn qua đời, bởi vì hai phần ba số quốc 
gia trên thế giới không đánh thuế thừa kế đối với số tiền bạn để lại cho con cái,141 còn các quốc gia khác thì đánh thuế 
rất thấp. Điều này có nghĩa là bạn thực sự có thể tăng khối tài sản của gia đình qua nhiều thế hệ và giúp những người 
thừa kế của mình dễ dàng tránh phải nộp thuế giống như cách bạn đã làm.

VẬN ĐỘNG HÀNH LANG! 
Sử dụng tài sản 
và quyền lực để 

vận động các nhà 
hoạch định chính 

sách và truyền 
thông theo hướng 

có lợi cho bạn.

PHỚT LỜ QUY ĐỊNH 
VỀ THUẾ 

Bỏ qua các quy 
định về thuế vì cơ 
quan thuế thiếu 

năng lực để kiểm 
toán thuế của bạn.

CẤT GIẤU TÀI SẢN
Cất giấu tài sản và 
của cải của bạn ở 
các thiên đường 

thuế.

MUA SẮM TÀI SẢN 
Xây dựng công 

ty và chờ công ty 
phát triển - chỉ cần 
không bán đi, bạn 
sẽ không bị đánh 

thuế. 

TRỐN THUẾ THỪA KẾ 
Có rất nhiều cách để 
lại tài sản cho người 
thừa kế của bạn mà 
không bị đánh thuế.
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Ngoài ra còn có một số chiến lược đối phó hiệu quả hơn mà bạn có thể xem xét

Đầu tiên, bạn có thể che giấu thu nhập và tài sản của mình tại các thiên đường thuế (xem Hộp 4). 

Thứ hai, bạn có thể vận động hành lang để được miễn thuế và lợi dụng các lỗ hổng có lợi cho bạn. Khối tài sản 
của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận những người ra quyết định, hoặc bạn có thể trả tiền cho những người vận 
động hành lang chuyên nghiệp giúp bạn làm điều đó.142 

Thứ ba, trong một số trường hợp, bạn chỉ cần lờ nghĩa vụ thuế của mình đi! Cách này sẽ hiệu quả nếu bạn có 
quyền lực chính trị và các mối quan hệ tốt, hoặc nếu cơ quan quản lý thuế thiếu nguồn lực và không thể thực 
thi đúng luật thuế. Một nghiên cứu về người giàu ở Uganda cho thấy chỉ có 5% giám đốc của các công ty nộp 
thuế nhiều nhất đã nộp thuế thu nhập cá nhân, và chưa đến một phần ba trong số 60 luật sư hàng đầu cũng 
vậy.143 Thậm chí ở những quốc gia giàu nhất, bạn vẫn có thể gặp may mắn. Từ năm 2008 đến năm 2018, các 
nước châu Âu đã cắt giảm 100.000 nhân sự khỏi cơ quan quản lý thuế. Ở Hoa Kỳ, tình trạng thiếu nhân sự và 
kinh phí quản lý thuế là lý do chính làm giảm khả năng người giàu ở đất nước này bị kiểm toán thuế. Tỷ lệ bị 
kiểm toán thuế đã giảm từ hơn 16% trong năm 2010 xuống còn 2% vào năm 2019 đối với người có thu nhập trên 
5 triệu USD.144 

Hộp 4: Các thiên đường thuế cho phép người giàu không phải nộp thuế
Ước tính 8% tài sản tài chính hộ gia đình trên thế giới, hay 10% GDP toàn cầu, đang được cất tại các 
thiên đường thuế.145 Những vụ rò rỉ thông tin như Hồ sơ Pandora và Hồ sơ Panama đã phơi bày thiên 
đường trốn thuế cho phép những người giàu có nhất thoát khỏi nghĩa vụ thuế của mình.146 Các nhà 
nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các thiên đường thuế hầu như được sử dụng bởi 0,01% người giàu 
nhất thế giới và họ trốn khoảng một phần tư số tiền thuế của mình theo cách này.147 Chẳng hạn, Hồ sơ 
Pandora cũng cho thấy cách giới siêu giàu toàn cầu đang bỏ lại những thiên đường thuế thường bị nghi 
ngờ (ví dụ: Luxembourg, Quần đảo Virgin thuộc Anh hoặc Panama148), và dần chuyển sang các lãnh thổ 
trung lập hơn như Nam Dakota, Nevada, Delaware hoặc thậm chí Alaska ở Hoa Kỳ.149 

Và không chỉ tiền được cất giữ ở các thiên đường thuế. Người giàu cũng đang đổ xô đến các thiên 
đường thuế để che giấu các tài sản vật chất như nhà cửa, du thuyền và tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ, một 
vụ rò rỉ hồ sơ tài sản gần đây từ thiên đường thuế Dubai cho thấy 5.555 người Jordan giàu có sở hữu hơn 
13.000 bất động sản ở đó, tổng trị giá hơn 5 tỷ USD. Con số này gấp bốn lần ngân sách giáo dục hàng 
năm của chính phủ Jordan.150 

Tương tự, hầu hết các siêu du thuyền đều được đăng ký tại các thiên đường thuế, và du thuyền càng 
lớn thì càng có nhiều khả năng được đăng ký tại các thiên đường thuế;151 điều này nhấn mạnh rằng việc 
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài là trò chơi chỉ dành cho giới siêu giàu. 
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HÌNH 13 CÁC QUỐC GIA CÓ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ SIÊU DU THUYỀN NHIỀU NHẤT

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên thông tin từ  https://www.vesselfinder.com/152 

2.3 Trường hợp tăng thuế đối với người giàu
Có hai lý do chính tại sao đánh thuế người giàu cao hơn người nghèo trong mọi xã hội làm giảm bất bình đẳng 
và tại sao thuế thu nhập và tài sản nên tăng mạnh. Thuế vừa có thể trực tiếp làm giảm bất bình đẳng, vừa tạo 
ra nguồn thu để chính phủ chi tiêu cho các chính sách giảm thiểu bất bình đẳng. 

Đầu tiên, bản thân hệ thống thuế có thể đóng vai trò quan trọng trong việc trực tiếp giảm bất bình đẳng, điều 
này có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh khoảng cách giữa người giàu và người dân thường trở nên cực 
đoan. Bằng cách trực tiếp giảm bất bình đẳng, thuế lũy tiến sẽ có tác động quan trọng đến giảm nghèo. Bằng 
cách giảm tỉ trọng khối tài sản mới chảy vào túi người giàu và phân bổ đồng đều hơn, tốc độ giảm nghèo sẽ 
tăng lên nhanh chóng. Đây là lý do tại sao Ngân hàng Thế giới cho rằng các mục tiêu chấm dứt nghèo đói sẽ 
không thể đạt được nếu không song hành với công cuộc giảm bất bình đẳng.153 

Thuế lũy tiến làm giảm thu nhập và tài sản của người giàu nhất, cũng như số lượng người siêu giàu trong xã hội 
của chúng ta, ngăn chặn tình trạng bất bình đẳng kinh tế cực đoan, từ đó mang lại lợi ích cho đa số theo nhiều 
cách tích cực. Các nước Scandinavia đã thành công trong việc giữ tỷ lệ bất bình đẳng ở mức thấp phần lớn nhờ 
vào áp dụng chế độ thuế lũy tiến từ lâu đời.154 Thuế suất rất cao đánh vào thu nhập rất cao cũng có thể ngăn 
tình trạng trả lương cao ngất ngưởng và thu hẹp khoảng cách tiền lương. Đây là mục tiêu rõ ràng khi đánh thuế 
vào mức thu nhập rất cao ở Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ hai. 

Thuế lũy tiến còn giải quyết những bất bình đẳng cơ bản về quyền lực. Ví dụ, thuế đánh vào lợi nhuận bất 
thường của các tập đoàn có thể làm giảm lạm phát bằng cách hạn chế quyền lực độc quyền của các công ty, 
bao gồm cả quyền định giá (xem Hộp 3 trong Chương 1). Thuế cao đối với các khoản chi trả cổ tức có thể ngăn 
chặn các công ty lấp đầy hầu bao vốn đã đầy của cổ đông,155 điển hình là trong lĩnh vực thực phẩm và năng 
lượng, và thay vào đó khuyến khích họ đầu tư cải thiện điều kiện lao động và công nghệ xanh. Thuế thừa kế 
đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự xuất hiện của tài sản thừa kế quý tộc, tạo sân chơi bình đẳng 
và mang lại cơ hội bình đẳng cho mỗi thế hệ. Thuế tài sản giúp giảm mức độ độc quyền quyền lực, từ đó giảm 
thiểu hơn nữa tình trạng bất bình đẳng kinh tế. Thuế tài sản, nếu được thiết kế tốt và thực hiện hiệu quả, sẽ 
ngăn chặn được tình trạng tập trung đất đai vào tay một số ít người. Bất bình đẳng về quyền sở hữu đất đai là 
yếu tố chính gây ra mức độ bất bình đẳng cao ở các nước có thu nhập thấp, thường là di sản của chủ nghĩa 
thực dân.156 Bằng cách giảm sự tập trung của cải, việc đánh thuế cũng có thể hạn chế ảnh hưởng của những 
cá nhân và công ty siêu giàu đối với nền chính trị, kinh tế và truyền thông, cũng như giảm thiểu hành vi tham 
nhũng như chủ nghĩa bảo trợ làm gia tăng bất bình đẳng.157

Khác 6%

Không rõ 1%
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Ngoài ra, đánh thuế người giàu có tác động tích cực đến việc giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng đang ăn mòn xã 
hội. Những người giàu nhất trong xã hội luôn chiếm đa số là nam giới: trong số 1.000 tỷ phú giàu nhất, chỉ có 124 
người là nữ giới;158 Người da màu cũng chiếm rất ít trong giới siêu giàu. Chỉ có năm trong số 1.000 tỷ phú giàu nhất 
là người da đen;159 ở Hoa Kỳ, 89,2% cổ phiếu thuộc sở hữu của các gia đình người da trắng, trong khi chỉ 1,1% 
thuộc sở hữu của các gia đình người da đen.160 Việc người giàu được hưởng thuế suất thấp tương phản với khối 
tài sản, tài sản thừa kế, lợi tức vốn và thu nhập doanh nghiệp đã tạo ra sự tái phân bổ không chỉ từ người nghèo 
sang người giàu, mà còn từ phụ nữ sang nam giới và từ những người da màu sang người da trắng (xem Hộp 5). 

Hơn nữa, đánh thuế người giàu cũng có tác động tích cực đến tình trạng bất bình đẳng toàn cầu và khoảng cách 
giữa các quốc gia có thu nhập cao và các quốc gia có thu nhập thấp. Bất chấp số lượng tỷ phú tăng mạnh ở Đông 
Á, đặc biệt là trong những thập kỷ gần đây, phần lớn tỷ phú vẫn sống ở Bắc bán cầu, Bắc Mỹ hoặc châu Âu.161 Của 
cải của các quốc gia này, đặc biệt là những quốc gia châu Âu, một phần bắt nguồn từ chế độ nô lệ, thực dân và đế 
chế.162 Phần lớn sự phân bổ người giàu trên thế giới ngày nay phản ánh trực tiếp bản chất khai thác và tân thực 
dân đang diễn ra của nền kinh tế thế giới.163 

Hộp 5: Chính sách thuế có thể đẩy mạnh phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc như thế nào? 
Việc hạn chế đánh thuế hoặc không đánh thuế thu nhập và của cải đã củng cố hàng thế kỷ áp bức và 
phân biệt đối xử đối với phụ nữ và các nhóm bị phân biệt chủng tộc. Việc chuyển từ thuế đánh vào người 
giàu sang thuế đồng loạt như thuế GTGT, mà những người nghèo nhất - nhiều khả năng là phụ nữ và các 
nhóm chủng tộc - vốn phải trả rất nhiều, càng làm gia tăng bất bình đẳng giới và chủng tộc. Ngoài ra, 
khi người giàu nhất nộp thuế ít hơn, nguồn thu từ thuế giảm và chính phủ buộc phải cắt giảm chi tiêu. 
Điều này có nghĩa là ít ngân sách hơn để đầu tư vào các dịch vụ công, và việc cắt giảm như vậy gây tổn 
hại lớn đến người nghèo, phụ nữ và các nhóm bị phân biệt chủng tộc.

Phụ nữ và các nhóm bị phân biệt chủng tộc cũng bị loại khỏi quy trình hoạch định chính sách thuế và 
các tổ chức giám sát hệ thống thuế. Ví dụ, 73% vị trí điều hành trong các cơ quan quản lý nguồn thu 
ngân sách ở 35 quốc gia châu Phi do nam giới nắm giữ vào năm 2020,164 và hội đồng quản trị của cơ 
quan phụ trách thuế thu nhập ở Ấn Độ không có thành viên nào là người Dalit165 (tầng lớn nằm dưới đáy 
của chế độ đẳng cấp trong xã hội đạo Hindu) hay bộ lạc trong 30 năm qua.166

Trên toàn thế giới, xã hội dân sự và phong trào công bằng thuế đang yêu cầu các hệ thống thuế không 
chỉ chống lại sự bất bình đẳng kinh tế mà còn giải quyết vấn đề công bằng giới và chủng tộc.167 Các nhà 
kinh tế ủng hộ bình đẳng giới đã và đang lên tiếng phản đối các khuôn khổ thuế hiện hành vốn không 
quan tâm tới vấn đề giới. Thuế vẫn luôn là một vấn đề mang tính bình quyền, và càng ngày càng như vậy. 
Phụ nữ đang phải chịu gánh nặng lớn hơn trong hệ thống kinh tế - xã hội tân tự do và gia trưởng hiện 
nay.168 Hệ thống thuế hiện hành có xu hướng gây bất lợi cho phụ nữ vì phụ nữ kiếm được ít tiền hơn, làm 
nhiều công việc chăm sóc không được trả lương hơn và dành phần lớn thu nhập của họ cho hàng hóa 
tiêu dùng và chăm sóc.169 Cải cách thuế thông qua lăng kính bình đẳng giới cho phép các nhà hoạch 
định chính sách đặt nhu cầu của phụ nữ, trẻ em gái và người không theo chuẩn giới vào trung tâm của 
việc hoạch định chính sách, giải quyết nhu cầu của họ thông qua các dịch vụ đáp ứng giới có sẵn và dễ 
tiếp cận, đồng thời xóa bỏ các biện pháp áp bức đã áp dụng hàng thiên niên kỷ.170 

IMF – từ lâu đã bị chỉ trích vì không xem xét tới phụ nữ khi đưa ra các khuyến nghị về thuế cho các nước 
có thu nhập thấp171 – trong một báo cáo gần đây đã thừa nhận rằng “lăng kính giới giúp bổ sung luận 
điểm cho việc tăng thuế thu nhập từ vốn” vì “giảm thuế thu nhập từ vốn mang lại quá nhiều lợi ích cho 
nam giới”.172

Ở Úc,các tổ chức xã hội đang chất vấn việc giảm thuế cho người giàu bằng cách chỉ ra rằng giảm thuế sẽ 
chủ yếu mang lại lợi ích cho nam giới,173 và tương tự, khi nói đến công bằng chủng tộc, việc đánh thuế tài 
sản đang được đưa ra như một công cụ để giải quyết di sản của chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.174 
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Lý do thứ hai cho việc đánh thuế người giàu là nhằm tăng nguồn thu giúp chính phủ chi tiêu cho các chính sách giảm 
bất bình đẳng và xây dựng xã hội bền vững, bình đẳng hơn. Trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay, thuế 
đánh vào những người giàu nhất và các tập đoàn có lợi nhuận cao nhất có thể hỗ trợ nhiều người bị ảnh hưởng do 
giá cả tăng cao, mà không ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế. Điều này sẽ tránh được các biện pháp thắt lưng 
buộc bụng mà phần lớn xã hội phải gánh chịu hậu quả, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất, khiến gia tăng bất 
bình đẳng. Thuế đánh vào những người giàu nhất ở các quốc gia giàu có hơn cũng có thể tăng nguồn thu hỗ trợ chính 
phủ thực hiện đúng các cam kết viện trợ và tài chính khí hậu hiện có, đồng thời bổ sung các khoản đầu tư cấp thiết để 
chống đói nghèo, bất bình đẳng, biến đổi khí hậu và khủng hoảng nhân đạo. Ví dụ, thuế này có thể giúp giải quyết cuộc 
khủng hoảng lương thực ở Đông Phi, nơi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang phải đối mặt với nạn đói.

Tăng chi tiêu của chính phủ cho các lĩnh vực giảm bất bình đẳng, như y tế, giáo dục và an ninh lương thực, và tài trợ 
cho quá trình chuyển đổi công bằng sang một thế giới ít carbon, là bước đi cần thiết hơn bao giờ hết. Dù các chính phủ 
đã gây ra những khoản nợ khổng lồ và in hàng nghìn tỷ đô-la, phần lớn trong số đó đã rơi vào túi của những người giàu 
nhất, có thể thu hồi số công quỹ này thông qua thuế lũy tiến và sử dụng nó để xây dựng một thế giới bình đẳng hơn. 
Để làm được điều này, chúng ta cần đảm bảo minh bạch và có sự tham gia của người dân trong quá trình sử dụng các 
nguồn lực (Xem Hộp 6).

Ngoài giảm bất bình đẳng, việc tăng thuế đối với nhóm người giàu còn giúp chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Năm 
2020, Oxfam và Viện Môi trường Stockholm đã chỉ ra rằng nhóm 1% người giàu nhất phát thải nhiều hơn so với nhóm 
50% người nghèo nhất và tỷ lệ phát thải toàn cầu của họ đang tăng lên nhanh chóng.175 Năm 2022, Oxfam công bố phân 
tích mới cho thấy một tỷ phú thải ra lượng carbon gấp hơn một triệu lần so với một công dân bình thường.176 Thực trạng 
này phần lớn là do lượng khí thải liên quan đến cổ phần của họ trong một số tập đoàn lớn nhất – tỷ phú có nhiều khả 
năng đầu tư vào các ngành gây ô nhiễm như dầu mỏ hoặc xi măng cao gấp đôi so với nhà đầu tư bình thường.177 Lối 
sống xa hoa và các khoản đầu tư của họ vào nền kinh tế thâm dụng nhiên liệu hóa thạch đang đặt nhân loại trước nguy 
cơ thảm họa khí hậu, khiến hàng tỷ người dân thường, những người vốn có ít trách nhiệm nhất với biến đổi khí hậu, lại 
phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ nhất. Đánh thuế vào người giàu có thể làm giảm lượng phát thải cao không bền 
vững của người giàu, đồng thời giảm quyền lực và tầm ảnh hưởng của họ đối với nền kinh tế ưa thích sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch. Thuế tài sản nói chung và các loại thuế khác đánh vào người giàu là cách đánh thuế môi trường hiệu 
quả, vì chúng làm giảm mức tiêu thụ carbon khổng lồ của những người giàu nhất. Ngoài ra, theo đề xuất của các nhà 
kinh tế hàng đầu, tăng mạnh thuế suất đối với khoản đầu tư vào các ngành công nghiệp gây ô nhiễm có thể làm nhụt 
chí các tỷ phú và những nhà đầu tư khác.178 

Hộp 6: Tính minh bạch và sự tham gia của người dân trong việc sử dụng các nguồn lực công
Chúng ta cần các chính phủ và định chế có trách nhiệm giải trình đảm bảo nguồn lực thu được từ thuế được 
sử dụng vì lợi ích công. Các định chế tham nhũng dễ bị tác động của những người giàu có nhất; họ không 
thực hiện tốt nghĩa vụ thu thuế và có xu hướng chi tiêu ít hơn cho các dịch vụ xã hội.179 Một công cụ khuyến 
khích trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, ngăn ngừa tham nhũng và thao túng chính trị trong việc 
thu và sử dụng công quỹ, đồng thời tăng cường niềm tin của công chúng vào chính phủ, là tính minh bạch 
và sự tham gia của người dân. Theo khảo sát của Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế, chỉ có 31% quốc gia 
cung cấp thông tin đầy đủ chi tiết để người dân và các tổ chức xã hội hiểu cách chi tiêu của ngân sách 
trong giải quyết đói nghèo; chỉ 14% chính phủ công khai chi tiêu có phân tách giới; và chỉ có tám (trong số 
120) quốc gia có các kênh chính thống để thu hút các cộng đồng chưa được quan tâm đầy đủ tham gia vào 
các quy trình ngân sách.180 Tuy nhiên, khảo sát này cũng cho thấy đã có những cải thiện đáng kể về tính 
minh bạch, và các cuộc cải cách ở một số quốc gia – chẳng hạn như Cộng hòa Dominica, Benin, Nigeria và 
Gambia – đang chỉ ra rằng giải pháp phụ thuộc vào ý chí chính trị. Một số ví dụ mà Oxfam tổng hợpcho thấy 
các sáng kiến đã thành công trong việc thu hút sự tham gia của người dân vào các vấn đề về thuế và quỹ 
công. Tại Peru, một chiến dịch công chúng đã cho thấy các nguồn lực công sẽ có ích hơn nếu được chi cho 
thuốc men và phương pháp điều trị ung thư cho phụ nữ, thay vì để dành cho các lợi ích về thuế cho các 
công ty dược phẩm.181 Và tại Uganda, các tổ chức xã hội đã kêu gọi thành công gia hạn cam kết từ IMF và 
Ngân hàng Thế giới trong việc hợp tác với tổ chức địa phương nhằm thúc đẩy hệ thống thuế công bằng, 
đồng thời hỗ trợ tổ chức xã hội và người dân tham gia vào các quy trình ngân sách, minh bạch tài chính và 
trách nhiệm giải trình.182 
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2.4 Ngày càng nhiều người ủng hộ đánh thuế người giàu

Công dân ủng hộ đánh thuế người giàu
Các cuộc thăm dò dư luận ở nhiều quốc gia luôn cho thấy đa số người dân ủng hộ việc tăng thuế đối với người 
giàu.183 Theo các cuộc thăm dò ở Hoa Kỳ, lần đầu tiên trong thập kỷ qua, đa số người dân đất nước này cho biết 
họ nghĩ rằng “chính phủ nên phân bổ lại của cải bằng cách đánh thuế nặng đối với người giàu”.184 Ước tính có 
khoảng 80% công dân Ấn Độ ủng hộ việc tăng thuế đối với người giàu,185 và 85% người Brazil ủng hộ việc tăng 
thuế đối với giới siêu giàu để tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu.186 Tại châu Phi, 69% số người được hỏi ở 34 quốc 
gia đồng ý rằng “việc đánh thuế người giàu ở mức cao hơn người bình thường là công bằng để tài trợ cho các 
chương trình của chính phủ mang lại lợi ích cho người nghèo”.187 

Bản thân một số người siêu giàu hiện đang kêu gọi chính phủ đánh thuế họ: vào tháng 1/2022, hơn 100 triệu 
phú đã ký một lá thư kêu gọi tăng thuế.188

Nỗ lực áp dụng thuế lũy thoái đối với công dân bình thường, thay vì đánh thuế người giàu và các tập đoàn lớn, 
cũng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ của người dân. Trong năm năm qua, chính phủ các quốc gia trên thế 
giới đã phải đối mặt với các phong trào xã hội bắt nguồn từ việc phản đối thuế lũy thoái. Ở Li-băng, người dân 
đã xuống đường phản đối một loại thuế mới đối với dịch vụ nhắn tin, gọi là “thuế WhatsApp”.189 Tại Pháp, phong 
trào “áo vest vàng” nổi lên như một sự phản ứng đối với việc tăng thuế nhiên liệu không công bằng.190 Tại 
Ecuador191 và Kazakhstan192 các phong trào phản đối kịch liệt cũng đã nổ ra sau khi cắt giảm trợ cấp nhiên liệu 
cho những người nghèo nhất. Sự ủng hộ rộng rãi của công chúng đối với việc đánh thuế những người giàu có 
nhất và sự phản đối ngày càng tăng đối với các chính sách thuế lũy thoái, sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho 
chính phủ các nước trên toàn cầu. Đã đến lúc phải thay đổi.

Dấu chấm hết cho lý thuyết kinh tế về lợi ích lan tỏa từ trên xuống?

Điều thuyết phục hơn nữa là bằng chứng cho thấy bản thân nền kinh tế đang chuyển dịch.

Mặc dù nhiều chính phủ đã tiếp tục cắt giảm thuế đối với người giàu và các tập đoàn với hy vọng thúc đẩy 
những khoản đầu tư mới, ngay cả khi đối mặt với bằng chứng mạnh mẽ rằng lợi ích kinh tế sẽ không lan tỏa từ 
trên xuống,193 nhưng có vẻ như gió đang đổi chiều. Những người trước đây phản đối đánh thuế những người 
giàu nhất đang thay đổi lập trường của họ, và nhiều chính phủ đang đẩy mạnh các biện pháp đánh thuế những 
người giàu nhất. Ngay cả IMF đã chỉ ra trong nghiên cứu của mình rằng “nếu tỷ lệ thu nhập của 20% (người giàu 
nhất) tăng lên, thì tăng trưởng GDP thực sự sẽ giảm trong trung hạn, điều này cho thấy lợi ích không lan tỏa từ 
trên xuống”.194

Tháng 10/2022, chính phủ Anh khi đó buộc phải làm ngược lại lời hứa cắt giảm thuế cho người giàu sau khi thị 
trường tài chính lao dốc trước thông báo này. Các kế hoạch đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi, với cảnh báo của IMF 
rằng việc cắt giảm thuế như đã hứa có khả năng làm tăng bất bình đẳng và không được khuyến nghị.195 Ngân 
hàng Anh cũng buộc phải can thiệp khẩn cấp 65 tỷ bảng Anh để ngăn chặn rủi ro nghiêm trọng đối với sự ổn 
định tài chính của Vương quốc Anh,196 và cuối cùng, Bộ trưởng kiêm Thủ tướng trước đó hứa giảm thuế đã buộc 
phải từ chức.197

Đây không phải là dấu hiệu duy nhất cho thấy các tổ chức quốc tế đang thay đổi quan điểm về việc đánh thuế 
người giàu. Đồng quan điểm với IMF, chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu gần đây 
đã tuyên bố ủng hộ tăng thuế đối với các tập đoàn và người giàu để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề 
nhất bởi cuộc khủng hoảng năng lượng.198 Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra rằng, việc giảm 1% chỉ 
số Gini ở mỗi quốc gia mỗi năm có tác động tích cực hơn đến tình trạng nghèo đói toàn cầu so với việc tăng 
mức tăng trưởng hằng năm của mỗi quốc gia thêm một điểm phần trăm. Điều này có thể đồng nghĩa với việc 
đánh thuế người giàu có hiệu quả giảm nghèo hơn là thúc đẩy tăng trưởng.199

Tại Sri Lanka, khi một loạt đợt cắt giảm thuế đối với những người giàu nhất nhưng không có nguồn thu đối ứng   
góp phần khiến đất nước này rơi vào tình trạng vỡ nợ năm 2022, IMF đã khuyến khích chính phủ tăng thuế đối 
với những người giàu nhất.200 Giờ đây, Sri Lanka sẽ gia nhập hàng ngũ các quốc gia tiến tới đánh thuế tài sản 
của những người giàu nhất, bao gồm các nước như Argentina,201 Bolivia202 và Tây Ban Nha.203 

Tại Chile, chính phủ đang thảo luận về cải cách thuế, trong đó có áp dụng thuế tài sản ròng đối với những 
khối tài sản lớn nhất, tăng thuế đối với thu nhập cao (từ cả công việc lẫn vốn) lên tới 43% và tăng thuế mỏ.204             
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Ở Colombia, các cải cách của chính phủ đã đưa ra mức thuế tài sản ròng mới lên tới 1,5%, tăng thuế thu nhập 
từ vốn (lên tới 15% đối với công dân trong nước và 20% đối với công dân nước ngoài) và thuế với các công ty 
kỹ thuật số nước ngoài, đồng thời đánh thuế bạo lợi vào ngành năng lượng từ 5% đến 15%.205 Hai quốc gia này 
đang cho các chính phủ trên khắp thế giới thấy rằng việc đánh thuế tài sản là khả thi. Sự tiên phong của họ có 
thể bắt đầu một hiệu ứng domino, theo đó tạo ra một hiệp ước tài chính mới nhằm giải quyết tình trạng bất bình 
đẳng cực đoan và đầu tư xây dựng các xã hội công bằng hơn. 

Các quốc gia khác đã xem xét áp dụng thuế tài sản. Ở Kenya, tân Tổng thống William Ruto đã bàn lại về ý tưởng 
đánh thuế tài sản để ổn định ngân sách.206 Các cuộc tranh luận tương tự cũng đang diễn ra ở Canada,207 Trung 
Quốc,208 Hà Lan209 và Malaysia.210

Hộp 7: Các ông trùm tỷ phú truyền thông bảo vệ lợi ích của giới siêu giàu 
Với sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng, tại sao một chính sách hiển nhiên như đánh thuế người giàu lại 
không được ưu tiên trong chương trình nghị sự chính trị? Không có gì ngạc nhiên khi không phải toàn 
bộ giới siêu giàu đều ủng hộ việc bị đánh thuế nhiều hơn và họ có tầm ảnh hưởng để bảo vệ lợi ích của 
chính mình. Họ làm điều này trực tiếp thông qua gây sức ép không chính thức đối với các nhà lãnh đạo 
chính trị, cũng như quyên góp chính trị và vận động hành lang,211 đồng thời gián tiếp thông qua kiểm 
soát và sở hữu các phương tiện truyền thông. 
Tại Pháp, 11 tỷ phú sở hữu các tổ chức tin tức đại diện cho hơn 80% số báo bán ra hàng ngày, 57% thị 
phần truyền hình và 47% thị phần phát thanh.212 Ở Hoa Kỳ, một số ít tỷ phú – trong số đó có Jeff Bezos, 
Michael Bloomberg và Rupert Murdoch – nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với phần lớn ngành tin tức 
quốc gia.213 Một lượng lớn các phương tiện truyền thông của Mexico thuộc sở hữu của người giàu nhất 
đất nước, Carlos Slim.214 Cựu tổng thống Kenya Daniel Arap Moi, được coi là một trong những người giàu 
nhất215 cả nước, sở hữu một số tờ báo có lượng tiếp cận lớn, trong đó có tờ Standard,216 trước khi ông 
qua đời vào năm 2022. Tại Ấn Độ, 72 kênh truyền hình với hơn 800 triệu người xem thuộc sở hữu của một 
tỷ phú: Mukesh Ambani.217

Việc tập trung quyền sở hữu phương tiện truyền thông vào tay một số cá nhân siêu giàu, đã mang lại 
cho họ quyền lực  nhằm tác động đến thảo luận chính trị. Điều này đặt ra một thách thức lớn đối với 
các cải cách tiến bộ. Ví dụ, nhà kinh tế học người Pháp Julia Cagé gần đây đã chỉ ra rằng các phương 
tiện truyền thông thuộc sở hữu của tỷ phú người Pháp và nhà tài phiệt Vincent Bolloré tăng thời lượng 
phát sóng cho những khách mời bảo vệ các chính sách cánh hữu, bao gồm cả chính sách thuế do chính 
Bolloré ủng hộ.218
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Chương 3: Các quốc gia có thể khiến những người 
giàu nhất trả thuế cao hơn bằng cách nào?  
Chương này đề xuất mức thuế mà những người giàu nhất phải trả theo tỷ lệ thu nhập của họ và đưa ra một số 
cách thực tế và hợp lý nhất mà chính phủ các nước trên khắp thế giới – bao gồm cả các quốc gia có thu nhập 
thấp – có thể lựa chọn để hành động ngay bây giờ nhằm tăng thuế đối với những người giàu nhất. Chúng tôi 
xem xét các loại thuế thu nhập và thuế tài sản khác nhau. Cả hai loại thuế này đều cần thiết để hạn chế bất 
bình đẳng kinh tế nghiêm trọng và có khả năng nâng cao quy mô nguồn thu mà các chính phủ rất cần trong thời 
kỳ khủng hoảng này. Nội dung cuối cùng là xem xét chính phủ có thể làm gì để xử lý vô số cách trốn thuế của 
những người giàu nhất. 

Chúng tôi không cố gắng đưa ra một kế hoạch chi tiết hay một cách tiếp cận chung cho mọi chính phủ trong 
việc tăng thuế đối với người giàu. Mỗi chính phủ cần có cách tiếp cận riêng và sử dụng kết hợp nhiều loại thuế 
khác nhau để đạt được mức thuế mà họ mong muốn đánh vào những người giàu nhất. Thay vào đó, mục đích 
của chương này là chỉ ra nhiều phương án thực tế mà chính phủ các nước có thể áp dụng.

3.1 Người giàu nhất nên đóng bao nhiêu tiền thuế?
Các chính phủ có thể tận dụng làn sóng thuế lũy tiến ở nhiều quốc gia khác nhau và mở ra một kỷ nguyên thuế 
lũy tiến rộng lớn hơn, trong đó người giàu nhất phải đóng thuế tương xứng với thu nhập của họ. Mặc dù các 
chính phủ sẽ điều chỉnh những điều khoản chi tiết về thuế suất theo bối cảnh từng quốc gia, nhưng chúng tôi 
tin rằng cần đặt ra một mức kỳ vọng tối thiểu cần thiết để giảm bất bình đẳng kinh tế cực đoan, đồng thời giải 
phóng nguồn lực cần thiết cho việc chống bất bình đẳng và tài trợ quá trình chuyển đổi xanh.  

Thu nhập
Đầu tiên, phải tăng mạnh thuế đánh vào thu nhập của những người giàu nhất. Để giảm đáng kể mức độ bất bình 
đẳng kinh tế và tăng doanh thu cần thiết từ những người giàu nhất nhằm mang lại lợi ích cho nhiều người, Oxfam 
tin rằng 1% những người giàu nhất nên trả ít nhất 60% tiền thuế cho thu nhập từ công việc và vốn của họ. Điều 
này đòi hỏi ít nhất phải tăng gấp đôi mức trần trung bình của thuế suất cận biên, hiện nay chỉ đang ở mức 31% đối 
với thu nhập cá nhân của những người có thu nhập cao nhất trên 100 quốc gia,219 và tăng gấp bốn lần thuế suất 
đối với lợi tức vốn, hiện chỉ bị đánh thuế ở mức trung bình 18% trên 123 quốc gia.220 Trong phần lớn thế kỷ 20, thuế 
suất cận biên từ 60% trở lên đối với thu nhập cá nhân của người giàu là điều bình thường.221 Ngoài ra, IMF đặt mức 
60% vào phạm vi thuế thu nhập cá nhân tối ưu để tăng nguồn thu từ những người có thu nhập cao nhất, trong khi 
đó Thomas Piketty và những người khác thậm chí còn đề xuất mức thuế tối ưu cao hơn là 80%.222 

Ngoài ra, người có thu nhập cao vượt quá một ngưỡng nhất định (ví dụ: những người kiếm được 5 triệu USD một 
năm hoặc những người thuộc nhóm 0,1% người giàu nhất) phải trả thuế suất cận biên tối thiểu là 75%. Mục đích 
chính của chính sách này là hạn chế mức lương cao, cũng như giảm tỷ lệ tiền lương cao nhất trên trung bình 
xuống 20:1 và giúp xã hội tiến tới mức thu nhập tối đa.

Tài sản
Tài sản phải bị đánh thuế theo tỷ lệ giúp phân bổ lại của cải lũy tiến, đồng thời giảm bất bình đẳng tài sản cực 
đoan. Điều này sẽ làm giảm mạnh số lượng tỷ phú.

Các loại thuế tài sản này cần bao gồm thuế thừa kế lũy tiến đánh vào những tài sản lớn nhất nhằm ngăn chặn sự 
xuất hiện của một tầng lớp quý tộc mới, cũng như thuế lũy tiến đánh vào bất động sản, bao gồm cả đất đai. 

Oxfam tin rằng, bước đầu tiên, thế giới nên đặt mục tiêu giảm một nửa tài sản và số lượng tỷ phú từ nay đến năm 
2030, bằng cách tăng thuế đối với 1% người giàu nhất và áp dụng các chính sách khác nhằm giảm số lượng các tỷ 
phú. Điều này sẽ đưa khối tài sản và số lượng tỷ phú trở lại như thời điểm một thập kỷ trước vào năm 2012.

Hình 14 minh họa hai kịch bản: trong kịch bản thứ nhất, tài sản của tỷ phú tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng như 
trong thập kỷ vừa qua. Trong kịch bản thứ hai, thuế và các biện pháp khác được sử dụng để giảm tài sản của các 
tỷ phú xuống mức 10 năm trước.
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HÌNH 14 GÓC NHÌN KHÁC CỦA VẤN ĐỀ: HAI KỊCH BẢN VỀ TÀI SẢN CỦA TỶ PHÚ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2030 

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên phân tích danh sách Tỷ phú Thế giới của Forbes.223 

3.2 Cách đánh thuế người giàu

3.2.1 Đánh thuế thu nhập đối với những người giàu nhất
Oxfam kêu gọi áp dụng thuế lũy tiến đối với thu nhập của nhóm người giàu nhất, bao gồm thu nhập từ: 

1. Thu nhập cá nhân;
2. Lợi tức vốn; và 
3. Lợi tức từ vốn chưa hiện thực hóa. 
 
Để hiểu lý do tại sao giới siêu giàu đóng thuế ít hơn so với chúng ta, cần hiểu về khái niệm thu nhập. Mọi người 
thường kiếm được phần lớn thu nhập thông qua việc làm hoặc tự kinh doanh; nói cách khác là thông qua nỗ lực 
của bản thân. Phần lớn thu nhập của giới siêu giàu đến từ các dòng tài chính phát sinh từ quyền sở hữu tài sản 
như đất đai, bất động sản, công ty và cổ phiếu. Thông qua tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận từ giá trị vốn mà họ sở 
hữu, người giàu có thể kiếm được thu nhập mà không cần phải động tay động chân, và khoản thu nhập phi lao 
động này thường bị đánh thuế thấp hơn nhiều so với tiền lương và tiền công – xem Phần 2.1

Thuế thu nhập cá nhân lũy tiến  

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Thuế thu trên tiền lương và tiền công của cá nhân; ở đây cũng bao gồm 
thu nhập tài chính từ cổ tức224 

Nếu muốn giới siêu giàu đóng thuế ít nhất 60% tổng thu nhập của họ, thuế TNCN phải được thiết kế theo hướng 
lũy tiến.

Thứ nhất, thuế suất thuế TNCN phải tăng dần theo bậc khi thu nhập tăng lên để đảm bảo rằng người có thu 
nhập rất cao không bị đánh thuế cùng mức với người lao động bình thường hoặc người lao động tầng lớp trung 
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lưu. Xu hướng trong những thập kỷ qua thì ngược lại, và kể từ giữa những năm 1990, gần 27 quốc gia còn áp 
dụng hệ thống thuế đồng loạt, nghĩa là mức thuế suất như nhau áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể thu nhập 
là bao nhiêu.225 Ở các quốc gia khác, hệ thống thuế TNCN chia theo từng khoảng, nhưng các khoảng này đều ở 
mức quá thấp nên không đánh thuế một cách hiệu quả những người có thu nhập cao nhất. Ví dụ, ở Brazil, thuế 
suất TNCN cận biên được quy định ở mức 27,5% đối với tổng thu nhập trên 55.976 reai Brazil (10.825 USD) mỗi 
năm.226 nghĩa là giới siêu giàu được hưởng mức thuế rất thấp ở một quốc gia có mức độ bất bình đẳng kinh tế 
cao và có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ quốc gia Mỹ Latinh nào khác.

Thứ hai, phải loại bỏ các khoản trợ cấp, khấu trừ và các chương trình tín dụng thuế không công bằng có lợi cho 
người có mức thu nhập cao nhất. Ví dụ, ở Mexico, 86% trợ cấp y tế và nha khoa chỉ mang lại lợi ích cho nhóm 
10% người giàu nhất.227 

Trên toàn cầu, thuế suất thuế TNCN cận biên trung bình ở 100 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chỉ ở mức 
khoảng 31% đối với mức thu nhập cao nhất.228

Cổ tức là một loại thu nhập cá nhân khác. Thuế đánh vào thu nhập từ cổ tức ít nhất phải cao bằng thuế đánh 
vào thu nhập từ tiền lương. Tuy nhiên, hiện nay các chính phủ thường áp một mức thuế khác đối với thu nhập 
từ cổ tức, ở mức trung bình 41,7% tại các nước OECD.229 Ví dụ, tại Brazil, cổ tức không bị đánh thuế, vì vậy các 
chuyên gia như bác sĩ và nhà báo có thể thành lập công ty và trả lương cho chính mình thông qua cổ tức để 
giảm các khoản nộp thuế.230 Tăng thuế cổ tức có thể ngăn chặn các khoản chi trả hậu hĩnh cho cổ đông trong 
thời kỳ khủng hoảng, như đã thảo luận trong Chương 1 ở phần nói về ngành thực phẩm và năng lượng. Đánh 
thuế cổ tức lũy tiến có thể mang lại một khoản thu đáng kể. Oxfam đã thử phân tích quy mô của tiềm năng này 
bằng cách ước tính xem khoản thu có thể tăng thêm bao nhiêu nếu năm trong số các tỷ phú giàu nhất đóng 
60% thuế cổ tức thay vì mức họ đang phải đóng.  

BẢNG 1 NGUỒN THU TIỀM NĂNG CÓ THỂ HUY ĐỘNG ĐƯỢC TỪ NĂM TỶ PHÚ NẰM TRONG SỐ 20 NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

Tên Quốc gia Tài sản ròng 
(tỷ USD)

Thuế suất 
tài sản ròng 
trong nước*

Số tiền thu 
được nếu 
đánh thuế 
tài sản ròng 
5% đối với 
các tỷ phú (tỷ 
USD)**

Số tiền thu 
được khi 
đánh thuế 
cổ tức 60% 
(tỷ USD)***

Số tiền thu được 
khi đánh thuế 
20% trả một lần 
đối với lợi tức vốn 
chưa hiện thực 
hóa trong 5 năm 
(2017–2022) 
(tỷ USD)****

Bernard 
Arnault

Pháp 158  0  7.9 638 13.45

Mukesh 
Ambani

Ấn Độ 91  0  4.6 84 10.46

Gautam 
Adani

Ấn Độ 90  0  4.5 25 21.95

Carlos Slim Mexico 81  0  4.1 559 0.38

Françoise 
Bettencourt 
Meyers

Pháp 75  0  3.8 229 4.94

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.231

*        Các tỷ phú Pháp phải chịu thuế tài sản phi tài chính với thuế suất cận biên 1,5%. Theo Bloomberg, tài sản phi tài chính chiếm một
 phần không đáng kể trong tổng tài sản của các tỷ phú có tên trong bảng. 

**     Thuế suất 5% được chọn làm ví dụ để minh họa tiềm năng doanh thu.
***   Thuế suất 60% được chọn làm ví dụ để minh họa tiềm năng doanh thu.
****Thuế suất 20% theo đề xuất của chính quyền Biden và được chọn làm ví dụ để minh họa tiềm năng doanh thu.
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Lợi tức vốn: đánh thuế nguồn thu nhập quan trọng nhất của người giàu nhất 

Thuế lợi tức vốn: Thuế đánh vào giá trị gia tăng của một tài sản khi bán ra. Loại lợi tức vốn phổ biến nhất là 
lợi tức vốn trên cổ phiếu hoặc trái phiếu.  

Nếu chúng ta muốn những người giàu nhất phải trả mức thuế cao hơn thì chúng ta cần tăng thuế đối với tất cả 
các hình thức thu nhập mà họ được hưởng. Đối với giới siêu giàu, lợi tức vốn quan trọng hơn nhiều so với tiền 
lương. 

Ví dụ, ở Hoa Kỳ, lợi tức vốn cùng với tiền lãi và cổ tức chiếm hơn một nửa thu nhập của 0,1% người giàu nhất.232 
Bất bình đẳng thể hiện qua lợi tức vốn thậm chí còn rõ nét hơn thu nhập và tài sản.233 Điều này còn xảy ra ở một 
trong những quốc gia bình đẳng nhất trên thế giới, Đan Mạch, nơi 1% người giàu nhất nhận được hơn một nửa 
tổng số tiền lợi tức vốn.234

Phân tích của Oxfam trên 123 quốc gia cho thấy cứ năm quốc gia thì có một quốc gia không đánh thuế lợi tức vốn, 
và thuế suất trung bình đánh vào lợi tức vốn chỉ là 18% – thấp hơn nhiều so với thuế đánh vào thu nhập từ việc 
làm.235 Nghiên cứu của chúng tôi chỉ tìm thấy ba quốc gia đánh thuế thu nhập từ vốn cao hơn thu nhập từ công 
việc.236 mặc dù một số quốc gia đã từng làm điều đó trong quá khứ, chẳng hạn như Hoa Kỳ (cho đến năm 2018).237 

Áp thuế suất thấp đối với lợi tức vốn là một đặc điểm của hệ thống thuế ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp. Ví dụ: 
lợi tức vốn hiện chỉ bị đánh thuế ở mức 5% tại Kenya,238 nơi mà các nhóm lợi ích giàu có đang tích cực vận động 
hành lang và thâu tóm chính trị, khiến thuế lợi tức vốn trở thành một trong những lĩnh vực được vận động hành 
lang nhiều và gây tranh cãi gay gắt nhất của luật thuế trong nhiều thập kỷ.239 Tuy nhiên, tại Mỹ Latinh, một làn 
sóng mới các chính phủ cấp tiến đã đặt mục tiêu tăng thuế suất lợi tức vốn, điều này có thể khiến việc đánh thuế 
trở nên công bằng hơn nhiều.240 

Lợi tức vốn chưa hiện thực hóa

Thuế đối với lợi tức vốn chưa hiện thực hóa: Thuế đánh vào giá trị gia tăng của một tài sản chưa được bán ra. 

Trên toàn thế giới, lợi tức vốn thường chỉ bị đánh thuế khi đã được hiện thực hóa.

Giá tài sản thay đổi liên tục, nhưng lợi tức vốn được coi là “đã hiện thực hóa” khi có giao dịch và tài sản được 
bán với giá cao hơn giá mua. Nếu giá của một tài sản tăng lên nhưng tài sản đó không được bán ra thì đây là lợi 
tức vốn chưa hiện thực hóa. 

Việc không đánh thuế lợi nhuận chưa hiện thực hóa cho phép người giàu tích lũy giá trị từ tài sản mà không 
phải đóng thuế. Theo ví dụ trong Bảng 1, tại Ấn Độ, việc thuế đánh một lần vào lợi nhuận chưa hiện thực hóa từ 
năm 2017–2021 đối với chỉ một tỷ phú, Gautam Adani, có thể huy động được 21,95 tỷ USD – đủ để thuê hơn 5 
triệu giáo viên tiểu học Ấn Độ trong một năm.241 

Những người phản đối đánh thuế lợi nhuận chưa hiện thực hóa lập luận rằng đó không phải là “tiền thật”. Tuy 
nhiên, tài sản (tài chính, bất động sản, v.v.) có thể dùng làm tài sản thế chấp để đi vay; do đó, trên thực tế, 
chúng là “tiền thật” đối với những người giàu nhất. Một ví dụ gần đây là khi Elon Musk vay tiền thế chấp cổ 
phiếu Tesla của mình để mua Twitter.242 

Không giống như các loại thuế khác được nêu trong báo cáo này, thuế đánh vào lợi nhuận chưa hiện thực hóa 
hiện vẫn là một khái niệm tương đối mới và cần được xem xét, phân tích cẩn thận trước khi triển khai. Thuế này 
có thể là thuế một lần trả theo thời gian đánh vào các khoản lãi chưa hiện thực hóa thu được trong nhiều năm, 
hoặc có thể là thuế định kỳ đánh vào lãi chưa hiện thực hóa hằng năm.
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Hộp 8: Làm cách nào Jeff Bezos chỉ phải đóng chưa đến 1% tiền thuế? 

Vào năm 2021, những tờ khai thuế bị rò rỉ243 cho thấy Jeff Bezos – một trong những người giàu nhất thế 
giới – đã trả “thuế suất thực” dưới 1% (0,98%) khi tính cả thu nhập từ các khoản lợi tức vốn chưa hiện 
thực hóa. Sao có thể như vậy? Một trong những lý do chính là tỷ phú như ông Bezos kiếm tiền phần lớn 
từ giá trị ngày càng tăng của cổ phiếu mà họ sở hữu, thay vì trả lương hậu hĩnh cho bản thân. Những 
khoản lãi này chỉ bị đánh thuế nếu họ bán cổ phiếu của mình; trong khi đó, họ có thể huy động các 
khoản vay dựa trên cổ phiếu để tài trợ cho hoạt động tiêu dùng của mình.244

Một nghiên cứu về 400 gia đình giàu nhất Hoa Kỳ cho thấy khi tính cả lợi tức vốn chưa hiện thực hóa, 
thuế suất thực tế họ phải trả chỉ là 8,2%.245 Đối với 25 công dân giàu nhất Hoa Kỳ, một cuộc điều tra của 
ProPublica đã tiết lộ “thuế suất thực” chỉ là 3,4%.246

Hơn nữa, người da trắng giàu có thường được hưởng lợi rất lớn khi không bị đánh thuế lợi tức vốn chưa 
hiện thực hóa. Chẳng hạn, hộ gia đình người da trắng ở Hoa Kỳ chiếm 89% số hộ kiếm được hơn 2 triệu 
USD tiền lợi tức vốn chưa hiện thực hóa.247 

Tuy nhiên, các đề xuất đã được đưa ra để giải quyết vấn đề này. Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã đưa lợi tức 
vốn chưa hiện thực hóa vào một đề xuất năm 2021 nhằm áp dụng mức thuế tối thiểu là 20% đối với những 
cá nhân có tài sản ròng hơn 100 triệu USD.248 Mặc dù đề xuất này không được thông qua, song câu hỏi 
đánh thuế lợi tức vốn chưa hiện thực hóa hiện đang được tranh luận ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Loại thuế này có tiềm năng mang lại nguồn thu ngân sách rất lớn. Hai nhà kinh tế học nổi tiếng Gabriel 
Zucman và Emmanuel Saez ước tính rằng thuế đánh một lần vào lợi tức vốn chưa hiện thực hóa của vỏn 
vẹn 1.000 công dân Hoa Kỳ giàu nhất có thể thu về hơn 1.000 tỷ USD,249 gấp hơn năm lần tổng mức hỗ trợ 
phát triển chính thức của thế giới vào năm 2021 là 178,9 tỷ USD.250 

3.2.2 Đánh thuế tài sản của người giàu nhất
Oxfam kêu gọi đánh thuế lũy tiến đối với tài sản của người giàu. Chúng tôi xem xét ba loại thuế chính có thể 
phục vụ mục đích này:

1.  Thuế bất động sản; 
2.  Thuế thừa kế; và 
3.  Thuế tài sản ròng.

Thuế bất động sản

Thuế bất động sản: Thuế tính trên giá trị bất động sản, đất đai và nhà cửa. 

Thuế bất động sản thường là thuế lũy tiến vì việc sở hữu bất động sản thường vẫn tập trung trong tay người 
giàu. Loại thuế này rất hiệu quả vì bất động sản bất di bất dịch và thuế bất động sản có thể khuyến khích việc 
sử dụng đất đai hoặc các tòa nhà một cách hiệu quả. Biến thuế bất động sản thành thuế lũy tiến là cách dễ 
dàng để nhắm vào những người rất giàu.251 Một chiến lược khác là chỉ miễn thuế đối với các bất động sản có giá 
trị thấp hơn một mức nhất định. 
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HÌNH 15 KHOẢN THU THUẾ KHI ĐÁNH THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN, % GDP

Nguồn: Coplin, N. và Nwafor, A. (2019).252

Theo Hình 15, tiềm năng tăng khoản thu nhờ đánh thuế bất động sản là rất đáng kể ở các quốc gia có thu nhập 
thấp và trung bình thấp. Ví dụ, các quốc gia Mỹ Latinh thu được một phần nguồn thu tiềm năng - trung bình 
0,5% GDP - trong khi nếu áp dụng toàn bộ có thể thu về từ 1,5 đến 2% GDP.253 Nếu tất cả các quốc gia có thu 
nhập thấp và trung bình thấp đều tăng nguồn thu từ thuế bất động sản nhiều như Ma-rốc, nơi có khoản thu 
tương đương 1,26% GDP, thì họ có thể thu thêm 17,6 tỷ USD.254

Thuế thừa kế  

Thuế thừa kế: Còn được gọi là thuế tài sản để lại, đây là loại thuế đánh vào giá trị ròng của tất cả tài sản 
(bất động sản, tài sản tài chính, tài khoản ngân hàng, tài sản hữu hình, ví dụ như du thuyền) được chuyển 
giao cho người khác sau khi một người qua đời. Thuế này do người thừa kế tài sản trả.

Nhìn từ quan điểm của người thụ hưởng, tài sản thừa kế có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất về thu nhập phi lao động mà 
một người được hưởng hoàn toàn nhờ vào sự may mắn khi sinh ra. Từ góc độ của người để lại tài sản thừa kế, 
thuế đánh vào tài sản thừa kế là thuế đánh vào tài sản của họ.

Sự bất công hiện tại và tiềm năng trong tương lai của thuế thừa kế thực sự rất lớn. Một nửa số tỷ phú trên thế 
giới (46%) đến từ các quốc gia không đánh thuế thừa kế đối với của cải và tài sản truyền cho con cháu trực hệ. 
Điều này có nghĩa là những người siêu giàu này (1.232 người) sẽ để lại được khối tài sản trị giá 5 nghìn tỷ USD 
hoàn toàn miễn thuế cho thế hệ tiếp theo, của cải vẫn tập trung vào tay các gia đình này khiền bất bình đẳng 
tiếp diễn. Con số này nhiều hơn toàn bộ GDP của châu Phi.255

Trong số 119 quốc gia mà chúng tôi đã nghiên cứu, chỉ có 33% các quốc gia đánh thuế tài sản thừa kế để lại 
cho con cháu trực hệ (xem Hình 16).256 Đối với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp, con số này 
thậm chí còn thấp hơn: không có quốc gia nào trong số sáu quốc gia có thu nhập thấp cung cấp dữ liệu cho 
thấy họ có đánh thuế thừa kế đối với của cải và tài sản được chuyển cho con cháu trực hệ và chỉ 26% (tám trên 
31) các nước thu nhập trung bình thấp có loại thuế này.257

Các nước 
thu nhập 
thấp và 
trung bình 
thấp

Các nước 
OECD
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Nguồn thu từ thuế tài sản (% GDP)
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HÌNH 16 SỰ HIỆN DIỆN CỦA THUẾ THỪA KẾ ĐỐI VỚI CỦA CẢI VÀ TÀI SẢN TRUYỀN CHO CON CHÁU TRỰC HỆ Ở 119 QUỐC GIA

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên thông tin từ Báo cáo Tóm tắt Thuế Toàn cầu của PwC.258

Thuế thừa kế có tiềm năng rất lớn trong việc giảm bất bình đẳng giàu nghèo. Ví dụ, một phần ba số tỷ phú ngày 
nay có được của cải từ tài sản thừa kế.259

Thuế tài sản ròng đánh vào tài sản của triệu phú và tỷ phú  

Thuế tài sản ròng: Thuế đánh vào tổng tài sản tích lũy của một cá nhân (trên một ngưỡng nhất định) dựa 
trên giá trị thực của tất cả tài sản (đã trừ đi các khoản nợ), trong hoặc ngoài nước: nhà ở, tiền gửi ngân 
hàng, cổ phiếu công ty, tài sản tài chính hoặc tài sản hữu hình (ví dụ: đồ trang sức, tranh vẽ, du thuyền). 

Nhìn chung, bất bình đẳng về tài sản thậm chí còn nghiêm trọng hơn bất bình đẳng thu nhập, và như báo cáo 
này đã chỉ ra, nó đã đạt đến mức cực đoan. Đẩy lùi bất bình đẳng cực đoan chỉ bằng cách đánh thuế thu nhập 
của người giàu là chưa đủ;260 chúng ta cũng cần phải đánh thuế khối tài sản mà họ nắm giữ. Thuế tài sản ròng 
là cách tốt nhất và toàn diện nhất để làm điều này. 

Thuế tài sản ròng có thể được áp dụng dưới hình thức thuế đoàn kết cộng đồng một lần (chẳng hạn như đóng 
góp đoàn kết cộng đồng trong đại dịch COVID-19 ở Argentina261) hoặc có thể đánh định kỳ (như ở Tây Ban Nha kể 
từ năm 2011262).

Chúng ta cần thuế tài sản ròng để giảm số lượng và tài sản của những người rất giàu một cách có hệ thống, 
đồng thời giảm bất bình đẳng giàu nghèo, từ đó sẽ tác động tích cực to lớn đến xã hội và tiến trình xóa đói giảm 
nghèo. 

Để giữ cho khối tài sản của các tỷ phú không đổi trong hai thập kỷ qua, chúng ta cần phải đánh thuế tài sản 
ròng hằng năm hơn 8% ở tất cả các quốc gia.263 Để giữ cho khối tài sản của các tỷ phú không đổi trong năm 
năm qua (từ 2016 đến 2021), chúng ta cần đánh thuế tài sản ròng hằng năm là 12,8%).264

Ngày nay, nếu muốn quay trở lại mức tài sản của tỷ phú vào năm 2012, chúng ta sẽ cần phải đánh thuế tài sản 
ròng hằng năm là 17,8% từ nay đến năm 2030.265

Mỗi nước sẽ áp dụng các mức thuế và các loại thuế tài sản khác nhau, song rất cần áp mức thuế cao đối với tài 
sản của những người giàu nhất, như hình 17 đã chỉ ra.

39 quốc gia 
có áp dụng
thuế thừa kế 
cho con cháu 
trực hệ

80 quốc gia 
không áp dụng
thuế thừa kế cho
con cháu trực hệ
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HÌNH 17 THUẾ SUẤT HẰNG NĂM (%) CẦN ÁP DỤNG ĐỂ GIỮ CHO TÀI SẢN CỦA NHỮNG NGƯỜI RẤT GIÀU KHÔNG ĐỔI, 
2016–2021

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu từ Wealth-X và Forbes.266 

IMF đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thuế tài sản trong việc giảm bất bình đẳng. Gần đây, ước tính tại 21 
quốc gia giàu có và ba nền kinh tế “mới nổi”, thuế tài sản ròng hằng năm ở mức chỉ 1% có thể làm giảm tỷ trọng 
tài sản của 1% người giàu nhất từ 1 đến 2,5 điểm phần trăm trong khoảng thời gian 20 năm, và có thể làm giảm 
hơn 10% của cải tập trung trong tay họ.267 

Hơn nữa, ngày càng nhiều người thừa nhận rằng việc đánh thuế người giàu thông qua thuế tài sản không chỉ là 
một công cụ mạnh mẽ giải quyết bất bình đẳng kinh tế mà còn thúc đẩy công lý giới và chủng tộc.268

Chúng ta cũng cần thuế tài sản ròng để tiếp cận nguồn thu tiềm năng khổng lồ đối với hàng hóa công cộng 
hiện đang bị khóa trong kho bạc và tài sản của những người giàu nhất.

Cùng với Viện Nghiên cứu Chính sách, Tổ chức Triệu phú Yêu nước và Liên minh Chống Bất bình đẳng, Oxfam đã 
sử dụng dữ liệu từ Wealth-X và Forbes để đưa ra tính toán rằng, nếu đánh mức thuế tài sản 2% đối với triệu phú 
thế giới, 3% đối với người có tài sản giá trị trên 50 triệu USD và 5% đối với tỷ phú thế giới, các chính phủ sẽ huy 
động được 1,7 nghìn tỷ USD hằng năm. Số tiền này đủ để đưa hai tỷ người ra khỏi ngưỡng nghèo mà Ngân hàng 
Thế giới đặt ra là 6,85 USD/ngày. Ngoài ra, khoản tiền này có thể lấp đầy khoảng trống ngân sách tài trợ kêu gọi 
nhân đạo khẩn cấp của Liên Hợp Quốc và tài trợ cho kế hoạch toàn cầu chấm dứt nạn đói. Ngoài ra, khoản thu 
từ thuế có thể bù đắp cho những tổn thất và thiệt hại mà biến đổi khí hậu gây ra ở các quốc gia có thu nhập 
thấp và trung bình thấp, đồng thời phổ cập y tế và an sinh xã hội cho tất cả công dân của các quốc gia có thu 
nhập thấp và trung bình thấp (3,6 tỷ người).269

Ví dụ, Bảng 1 cho thấy mức thuế 5% đánh vào tài sản ròng của chỉ một người đàn ông, Carlos Slim ở Mexico, có 
thể thu về 4,1 tỷ USD - đủ để thuê 250.000 giáo viên ở Mexico.270 Đôi khi có lập luận rằng thuế tài sản chỉ phù 
hợp ở các nước có thu nhập cao, nhưng bằng chứng lại chỉ ra điều ngược lại. Bảng 2 cho thấy các nước có thu 
nhập thấp và trung bình thấp đang thu rất ít thuế từ tài sản. Hơn nữa, xét theo tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu 
thuế, một số quốc gia có thu nhập trung bình thấp có thể tăng khoản thu từ thuế tài sản ròng nhiều hơn so với 
các nước giàu do tỷ lệ bất bình đẳng giàu nghèo cao và tổng nguồn thu thuế thấp.271

Ví dụ, người ta ước tính rằng tiềm năng tăng khoản thu từ thuế tài sản ở Ấn Độ và Nigeria cao gấp đôi so với ở 
Hoa Kỳ và Pháp khi xét theo tỷ lệ nguồn thu thuế. Thuế tài sản 2% đối với tài sản trên 5 triệu USD và 5% đối với 
tài sản trên 1 tỷ USD có thể tăng nguồn thu thuế thêm 7% ở  Hoa Kỳ và 3% ở Pháp, còn ở Ấn Độ là 14% và Nigeria 
là 7%.272 Hơn nữa, ở Nigeria và Ấn Độ, khoản thu này còn có thể giúp tăng chi tiêu cho y tế lần lượt là 14% và 
33%.273 Điều này có tác động cực kỳ quan trọng vì hai quốc gia này là nơi sinh sống của một phần ba dân số 
nghèo trên thế giới.274

Tỷ phú 12.8%

Người có tài sản trên 50 triệu USD 6.4% 

Người có tài sản trên 5 triệu USD 6.2%

Mức thuế suất (%) hằng năm
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Như đã thấy trong Phần 2.1, thuế tài sản ròng không được ủng hộ trong nhiều năm do ảnh hưởng của tư tưởng 
kinh tế tân tự do, nhưng hiện nay đang thịnh hành trở lại ở các nước OECD, IMF và Ngân hàng Thế giới cũng như 
trong nội bộ chính phủ các nước trên khắp thế giới. Một số chính phủ ở Mỹ Latinh đang triển khai hoặc đang 
trong quá trình thảo luận về việc áp dụng thuế tài sản ròng.275 

Đánh thuế tài sản là bước đi cần thiết để đưa các quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Nói một cách 
đơn giản, đây là chỗ sinh ra tiền.

BẢNG 2 TÀI SẢN BỊ ĐÁNH THUẾ RẤT THẤP Ở CÁC QUỐC GIA CÓ THU NHẬP THẤP VÀ TRUNG BÌNH THẤP

Thu nhập quốc gia Thuế tài sản, %GDP

Quốc gia thu nhập thấp 0.69%

Quốc gia thu nhập trung bình thấp 1.74%

Quốc gia thu nhập trung bình cao 3.11%

Quốc gia thu nhập cao 5.89%

Nguồn: Tính toán của Oxfam dựa trên dữ liệu của OECD.276 

Hộp 9: Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc đánh thuế người giàu  

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã giảm từ mức trung bình 47,5% năm 1980 xuống mức 24,9% ở hiện 
tại.277 Không giống như thuế TNCN hay thuế lợi tức vốn, thuế TNDN không đánh trực tiếp vào người giàu 
mà đánh vào lợi nhuận doanh nghiệp. Có những lo lắng chính đáng rằng gánh nặng thuế TNDN có thể bị 
chuyển sang người lao động. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy phần lớn thuế TNDN do 
các cổ đông giàu có trả.278 

Các công ty lớn nhất thế giới chủ yếu đặt trụ sở chính tại các nước giàu; lợi nhuận từ giao thương quốc 
tế đa phần chảy vào túi các nước giàu, và chính xác hơn là vào túi các chủ doanh nghiệp, họ thường là 
người da trắng giàu có ở các nước giàu. 

Dữ liệu từ Chile cho thấy tác động của thuế trực thu trong việc giảm bất bình đẳng tăng từ 16% lên 20% 
nếu có tính cả thuế TNDN,279 và một nghiên cứu cho thấy ở Hoa Kỳ, bất bình đẳng thu nhập tăng lên khi 
giảm thuế TNDN.280

Tăng thuế suất TNDN là cần thiết để xây dựng thành công hệ thống thuế lũy tiến,281 và càng cần thiết hơn 
trong bối cảnh hiện nay nhiều lĩnh vực có lợi nhuận bất thường rất lớn. Chúng ta không chỉ cần thường 
xuyên tăng thuế thu nhập doanh nghiệp mà cả thuế thu nhập bất thường một lần trên toàn ngành với 
thuế suất cao đánh vào các tập đoàn kiếm được lợi nhuận trong thời kỳ khủng hoảng. Ví dụ: tháng 
10/2021, Rumani đã áp dụng thuế thu nhập bất thường một lần ở mức 80% đối với các nhà sản xuất điện 
và vào tháng 5/2022, Hy Lạp áp dụng thuế một lần ở mức 90% đối với lợi nhuận bất thường của các nhà 
cung cấp năng lượng.282 Đồng thời, chúng ta cần cải cách hệ thống thuế quốc tế để phân bổ lại lợi nhuận 
doanh nghiệp một cách công bằng hơn giữa các nước có thu nhập cao và các nước có thu nhập thấp và 
đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của các nước có thu nhập thấp trong các cuộc đàm phán thuế quốc tế. 
Để làm được điều này, cần thông qua Công ước Liên Hợp Quốc về thuế, trong đó có sự tham gia của cơ 
quan thuế liên chính phủ và toàn dân. Cuối cùng, chúng ta cần các chính phủ yêu cầu doanh nghiệp báo 
cáo công khai theo từng quốc gia, như Úc đang có kế hoạch thực hiện,283 để chúng ta biết các công ty 
đa quốc gia thực sự hoạt động kinh doanh ở đâu và họ nộp thuế ở đâu. Một số công ty, chẳng hạn như 
Orsted284 và Vodafone,285 đã tự nguyện thực hiện quy trình này.
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3.2.3 Cách thức ngăn những người giàu nhất trốn thuế
Như đã thấy trong Chương 2, một trong những cách tránh nộp thuế của người giàu là giấu tài sản và của cải 
trong các thiên đường thuế. Nhiều người cho rằng biện pháp đánh thuế người giàu sẽ không hiệu quả vì những 
người giàu nhất chỉ cần chuyển tài sản của họ đến những vùng lãnh thổ như thiên đường thuế. Để thực sự 
đánh thuế những người giàu có nhất, các chính phủ phải có biện pháp ngăn chặn bí mật thuế và đánh thuế các 
tài sản và của cải ở nước ngoài. Các công cụ đã có sẵn; chúng ta chỉ cần ý chí chính trị để triển khai ở cấp quốc 
gia, khu vực và quốc tế. Một khi không còn nơi để cất giấu, tài sản sẽ dễ bị đánh thuế hơn.

Hệ thống đăng ký công khai chủ sở hữu hưởng lợi 
Người giàu có thể sử dụng các công ty và quỹ tín thác để che giấu quyền sở hữu tài sản. Có lập luận cho rằng 
mọi người sử dụng quỹ tín thác để duy trì quyền kiểm soát hoặc tránh sử dụng sai mục đích tài sản, nhưng khi 
cố tình đặt tài sản tại một khu vực tài phán được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, họ có thể dễ dàng che giấu quyền 
sở hữu (vì mục đích thuế, thừa kế hoặc các mục đích khác) hoặc đăng ký các khoản lợi nhuận bất chính. Một 
trong những giải pháp là tăng tính minh bạch về chủ sở hữu hưởng lợi (tức là chủ sở hữu thực sự) của các công 
ty và quỹ tín thác thông qua áp dụng hệ thống đăng ký công khai quyền sở hữu hưởng lợi. Chỉ số Bảo mật Tài 
chính của Mạng lưới Công bằng Thuế cho thấy nhiều quốc gia đã áp dụng hoặc cải thiện luật đăng ký quyền sở 
hữu hưởng lợi,286 nhưng vẫn còn những kẽ hở, đặc biệt là về quỹ tín thác. Ví dụ, Liên minh Châu Âu (EU) đã đồng 
ý thực hiện đăng ký công khai quyền sở hữu hưởng lợi ở mọi quốc gia EU. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc 
gia đều tuân thủ, quỹ tín thác không được đưa vào hệ thống đăng ký công khai và vào tháng 11/2022, Tòa án 
Công lý Liên minh Châu Âu đã vô hiệu hóa điều khoản đảm bảo quyền truy cập thông tin của công chúng.287 

Nghiêm cấm công ty ma 
Các công ty ma không tiết lộ chủ sở hữu thực sự và vận hành mà không có bất kỳ hoạt động kinh tế thực sự 
nào. Loại hình này rất lý tưởng để che giấu tài sản, chuyển lợi nhuận hoặc thu lợi bất chính, và cuối cùng là 

Ảnh: Jana Martínez/Pixabay
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giảm thiểu các khoản đóng thuế. Vụ bê bối OpenLux cho thấy một lãnh thổ nhỏ như Luxembourg có thể trở 
thành thỏi nam châm hút tài sản trên toàn thế giới như thế nào – nơi đây có 279 trong số 2.000 người giàu nhất 
hành tinh. Với dân số chỉ 625.000 người, đây là trụ sở của 55.000 công ty ma (90% trong số đó do chủ sở hữu 
nước ngoài kiểm soát) với tổng trị giá 6 nghìn tỷ euro.288 Những công ty ma này có thể không có hoạt động sản 
xuất rõ ràng, nhưng thường được sử dụng để “sở hữu” và đăng ký tất cả các loại tài sản vật chất và tài chính, 
từ cổ phiếu đến những ngôi nhà sang trọng, đến du thuyền và tác phẩm nghệ thuật (Xem Hộp 4). Thu nhập từ 
tài sản ở nước ngoài thường không được khai báo, nhất là khi được sở hữu có chủ ý thông qua các công ty ma. 
Hành vi này bất chấp nhiều bộ luật thuế quy định phải khai báo thu nhập từ tài sản ở nước ngoài tại quốc gia 
cư trú của người nộp thuế. Các chính phủ nên ban hành luật cấm công ty ma để người giàu không thể sử dụng 
chúng để che giấu tài sản.  

Thiết lập hệ thống đăng ký tài sản toàn cầu 
Như chúng ta đã thấy trong Hộp 4, cất giấu tài sản ở nước ngoài là một hiện tượng diễn ra trên quy mô lớn. 

Vào năm 2022, chính phủ Argentina ước tính rằng khoản đóng góp tạm thời ở mức 20% giá trị của tất cả tài sản 
ở nước ngoài không được khai báo, bao gồm tài khoản ngân hàng, bất động sản, tài sản tài chính và tiền điện 
tử, có thể lên tới 20 tỷ USD.289 

Việc ban hành các quy định đảm bảo đăng ký và chia sẻ thông tin về chủ sở hữu thực sự của du thuyền, nhà 
ở sang trọng và các tài sản vật chất khác giữa các cơ quan quản lý thuế trên thế giới ngày càng trở nên cấp 
thiết. Giải pháp là thiết lập một hệ thống đăng ký tài sản toàn cầu toàn diện bao gồm tất cả các loại tài sản 
truyền thống (cả tài sản vật chất và tài chính) để kết nối và tập trung hóa việc xác định tài sản.290 Hệ thống 
đăng ký tài sản toàn cầu sẽ là phương tiện để ghi chép, đo lường và nắm được sự phân bổ tài sản toàn cầu, 
đồng thời là công cụ giúp cơ quan thuế đánh thuế tài sản ở nước ngoài.  

Việc trao đổi thông tin tự động cần trở nên toàn diện và hiệu quả hơn để mọi quốc gia đều dễ dàng 
tiếp cận
Để ngăn chặn bí mật về thuế, một số quốc gia đã đồng ý tự động trao đổi thông tin về chủ sở hữu thực sự của 
tài khoản ngân hàng và công ty. OECD - đơn vị giám sát quá trình - tuyên bố rằng quá trình này đã thành công: 
tính đến cuối năm 2019, thông tin về 84 triệu tài khoản tài chính tổng sở hữu 10 nghìn tỷ euro đã được chia 
sẻ.291 Ví dụ, cục thuế Argentina đã đi đầu trong việc trao đổi thông tin tự động và công khai thông tin. Vào năm 
2020, cục đã trao đổi thông tin với 90 quốc gia và tiếp nhận dữ liệu về khoảng 500.000 tài khoản ngân hàng.292 

Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn chưa tham gia cơ chế này. Ví dụ, các quốc gia có thu nhập thấp không thể truy 
cập thông tin từ các quốc gia khác nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định. Hoa Kỳ cũng không tham gia 
cơ chế này, chỉ thực hiện trao đổi thông tin có chọn lọc trên cơ sở song phương.293 Để vén toàn bộ bức màn, 
cần nhiều quốc gia tham gia vào cơ chế này hơn, và đặt ra các yêu cầu ít nghiêm ngặt hơn đối với các quốc gia 
có thu nhập thấp. 

Tăng cường năng lực quản lý thu ngân sách 
Nhiều quốc gia thu nhập thấp gặp khó khăn trong việc tăng cường tuân thủ nghĩa vụ thuế của những công dân 
giàu nhất do thiếu năng lực và thông tin về người nộp thuế cũng như thiếu ý chí chính trị. Hướng đi đúng đắn là 
thành lập một đơn vị cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (high-net-worth-individual: HNWI) trong cơ quan quản 
lý thuế để giám sát các giao dịch và quyền sở hữu tài sản có giá trị cao, thu nhập cho thuê hoặc các khoản vay 
lớn, giúp kiểm toán các rủi ro và kiểm tra mức độ tuân thủ. Uganda đã thành công trong việc tăng nguồn thu 
ngân sách từ HNWI thêm 5 triệu USD trong năm đầu tiên và 11 triệu USD trong năm thứ hai sau khi thành lập một 
đơn vị đặc biệt.294 Điều thú vị là Nam Phi đã áp dụng cơ chế báo cáo tài chính của bên thứ ba (về thu nhập vốn 
và quyền sở hữu) trước khi thực thi luật thuế tài sản ròng phù hợp. Điều này cung cấp cho Cơ quan Thuế Nam 
Phi thông tin quan trọng để lập đầy đủ hồ sơ những người giàu nhất trong nước và điều chỉnh các hệ thống 
tuân thủ cho tương lai.295
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Chương 4: Kết luận và khuyến nghị  
Giải quyết bất bình đẳng không phải việc đơn giản, và cần có nhiều thay đổi về chính sách và thực tiễn để xây 
dựng một thế giới bình đẳng hơn và thực sự tái phân bổ quyền lực. Tuy nhiên, trong báo cáo này, chúng tôi đã 
xác định một bước đi táo bạo và quan trọng mà các chính phủ có thể thực hiện để giảm đáng kể tình trạng bất 
bình đẳng và thúc đẩy đầu tư vì một tương lai công bằng và bền vững hơn cho con người và hành tinh: tăng 
thuế đối với những người giàu nhất. 

Điều này nằm trong tầm tay của chính phủ các nước trên toàn thế giới và một làn sóng đánh thuế lũy tiến 
dường như đang nổi lên. Chúng ta phải duy trì và nhân rộng làn sóng này.

Oxfam kêu gọi chính phủ các nước và tổ chức quốc tế hợp tác khẩn trương thực hiện năm nhóm khuyến nghị sau:

1. ÁP DỤNG THUẾ ĐOÀN KẾT CỘNG ĐỒNG MỘT LẦN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI PHẦN LỢI NHUẬN BẤT THƯỜNG ĐỂ 
NGĂN CHẶN HÀNH VI TRỤC LỢI TỪ KHỦNG HOẢNG
Ngày nay, hàng tỷ người dân đang phải gánh chịu hậu quả của nhiều cuộc khủng hoảng chồng chất, trong khi 
nhiều cá nhân và công ty giàu nhất vẫn tiếp tục giàu lên. Chính phủ các nước có thể tăng nguồn thu ngân sách 
và ngăn chặn những người giàu nhất trục lợi từ khủng hoảng bằng cách đánh thuế một lần đối với phần lợi 
nhuận và khối tài sản bất thường. Nghĩa là:

• ·Đánh thuế lợi nhuận bất thường đối với các tập đoàn trong thời kỳ khủng hoảng bằng thuế phụ thu lợi tức bất 
thường ở mức cao trên toàn ngành. 

• Khẩn trương đánh thuế các khoản chi trả cổ tức cho cổ đông giàu ở mức thuế suất cao hơn nhiều. Thuế đánh 
vào thu nhập từ cổ tức ít nhất phải cao bằng thuế đánh vào thu nhập từ tiền lương.

• Đánh thuế đoàn kết cộng đồng một lần đối với nhóm 1% người giàu nhất..

2. TĂNG DÀI HẠN THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI NHÓM 1% NGƯỜI GIÀU NHẤT LÊN TỐI THIỂU 60% THU NHẬP TỪ 
LAO ĐỘNG VÀ VỐN, TRONG ĐÓ ĐÁNH THUẾ TRIỆU PHÚ VÀ TỶ PHÚ CAO HƠN 
Ngoài các loại thuế đoàn kết cộng đồng một lần đánh vào người giàu nhất, các chính phủ phải đảm bảo rằng 
1% người giàu nhất phải đóng thuế dài hạn ít nhất 60% tổng thu nhập của họ từ lao động và vốn, đồng thời 
triệu phú và tỷ phú phải trả mức thuế cao hơn. Một báo cáo gần đây của IMF296 chỉ ra rằng “Các nghiên cứu ước 
tính tỷ lệ tối đa hóa doanh thu [của Thuế thu nhập cá nhân với những người có thu nhập cao nhất] cho thấy tỷ 
lệ này thường dao động trong khoảng 50 và 60%…và những người khác, đơn cử như nhà kinh tế học Thomas 
Piketty, khuyến nghị tỷ lệ này nên tăng cao hơn – lên tới 80%297”. Ngoài thuế tài sản đoàn kết cộng đồng một 
lần đối với nhóm người giàu nhất, các chính phủ phải đảm bảo rằng 1% người giàu nhất phải chịu mức thuế dài 
hạn ở mức ít nhất 60% tổng thu nhập của họ từ lao động và vốn, trong đó triệu phú và tỷ phú trả mức thuế cao 
hơn. Điều này có nghĩa là:

• Đánh thuế lãi vốn – thu nhập từ cổ phiếu, cổ phần, tiền thuê bất động sản và các khoản thu nhập khác mà 
người giàu chủ yếu dựa vào – với mức thuế suất ít nhất cao bằng thuế suất thu nhập từ việc làm và tốt nhất 
là cao hơn.

• Bảo đảm hệ thống thuế thu nhập cá nhân có tính lũy tiến cao và thuế suất đánh vào giới siêu giàu cao hơn 
nhiều so với người lao động phổ thông và tầng lớp trung lưu. 

• Đưa ra mức thuế trần (thuế suất cận biên) tối thiểu 75% đối với tất cả thu nhập cá nhân của người có thu 
nhập cao nhất (ví dụ: người kiếm được 5 triệu USD/năm hoặc 0,1% người giàu nhất) để ngăn cản việc trả 
lương cao ngất ngưởng cho giám đốc điều hành.

• Loại bỏ các khoản miễn thuế và kẽ hở trong những hệ thống thuế chủ yếu mang lại lợi ích cho người giàu. 
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3. ĐÁNH THUẾ TÀI SẢN CỦA 1% NGƯỜI GIÀU NHẤT Ở MỨC ĐỦ CAO ĐỂ GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG
Những người giàu có nhất có quá nhiều ảnh hưởng tới quá trình hoạch định chính sách và chính trị, điều này 
cho phép họ tích lũy nhiều của cải hơn. Chúng ta phải phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Nghĩa là:

• Đánh thuế tài sản ở mức đủ cao để giảm bất bình đẳng về tài sản, đồng thời giảm số lượng người siêu giàu 
cũng như khối tài sản của họ một cách có hệ thống. 

• Thường xuyên đánh thuế tài sản ròng của 1% người giàu nhất, với mức thuế suất cao hơn đối với triệu phú, 
siêu triệu phú và tỷ phú.

• Ban hành và thực hiện có hiệu quả các loại thuế thừa kế, thuế đất đai và bất động sản có tính lũy tiến, nhằm 
tạo sân chơi bình đẳng và ngăn chặn sự phát triển của tầng lớp quý tộc.

4. CHO PHÉP CÔNG CHÚNG VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ THEO DÕI TÀI SẢN CỦA NHỮNG CÁ NHÂN VÀ TẬP 
ĐOÀN GIÀU NHẤT
Chúng ta sẽ không thể đánh thuế người giàu nhất nếu công chúng và cơ quan quản lý thuế không được trao 
quyền và hỗ trợ xác định, theo dõi tài sản thực sự của những người giàu nhất. Nghĩa là:

• Cung cấp thông tin chủ sở hữu thực sự của tài sản thông qua hệ thống đăng ký công khai về chủ sở hữu thực sự 
của các công ty và pháp nhân khác, ban hành lệnh cấm công ty ma, và thiết lập hệ thống đăng ký tài sản toàn 
cầu công khai chủ sở hữu thực sự của tài sản vật chất mà người giàu sử dụng để che giấu của cải của mình.

• Yêu cầu các tập đoàn đa quốc gia công bố lợi nhuận, doanh thu, số lượng nhân viên và các số liệu tài chính 
quan trọng khác ở tất cả các quốc gia nơi họ hoạt động, thông qua báo cáo công khai theo từng quốc gia.

• Trao quyền cho các cơ quan quản lý thuế bằng cách cung cấp cho họ đủ kinh phí để đảm bảo người giàu nộp 
thuế và để thành lập các đơn vị đặc biệt có chức năng đánh thuế người có giá trị tài sản ròng cao. 

• Cải thiện việc trao đổi thông tin tự động, đảm bảo hoạt động hiệu quả đối với các nước có thu nhập thấp.  

5. CHẶN ĐỨNG HÀNH VI THÂU TÓM CHÍNH TRỊ VÀ ĐẢM BẢO SỰ THAM GIA BÌNH ĐẲNG VÀO QUÁ TRÌNH 
HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH THUẾ
Nếu chúng ta không thay đổi quy trình ra quyết định các chính sách thuế, giới thượng lưu giàu có sẽ tiếp tục 
thâu tóm chính sách nhằm phục vụ lợi ích của họ. Chúng ta cần thay đổi cán cân quyền lực sao cho nhu cầu 
của người dân bình thường được đặt lên hàng đầu. Nghĩa là:

• Xây dựng quá trình hoạch định chính sách thuế minh bạch và toàn diện hơn, loại bỏ ảnh hưởng quá mức của 
nhóm 1% người giàu nhất và giảm cơ hội thực hiện các hành vi tham nhũng, đồng thời tạo cơ hội cho sự tham 
gia có ý nghĩa của số đông.

• Đảm bảo đại diện các nhóm yếu thế tham gia vào quy trình hoạch định chính sách thuế, bao gồm các tổ chức 
nam nữ bình quyền và bình đẳng chủng tộc nhằm giải quyết những bất bình đẳng giao thoa gắn liền với hệ 
thống thuế hiện tại của chúng ta. 

• Mở ra một kỷ nguyên mới với các quy tắc thuế quốc tế tham vọng hơn và công bằng hơn thông qua Công ước 
Liên Hợp Quốc về thuế, trong đó có sự tham gia của toàn dân và cơ quan thuế liên chính phủ.

Cuối cùng, Oxfam kêu gọi các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế giúp đỡ các quốc gia thúc đẩy hệ thống thuế lũy 
tiến và chấm dứt việc yêu cầu phải cải cách chính sách thuế lũy thoái như một điều kiện hỗ trợ dành cho các 
quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
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