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 خالصه مدیریتی

از وملا   )شرایط اقتصاادی موواود ت تأکیاو قاوانین ت متاررا      در کشور  های نظام مالیاتی مأموریتاز مهمترین  -

در حالی ک   قانونگذار با . باشو ی مالیاتی میهات مشوق ها معافیت سازی، اصالح ت هوفمنو(قانون برنام  پنجم توسع 

ای، حمایت از بخش یاا صانعتی    توسع  منطت صادرا ،  توسع گذاری، اهوافی ماننو حمایت از تولیو، تشویق سرمای 

ها از نظار هیینا  ت مناافعی کا       هایی را اعطا نموده است، ارزیابی ت بررسی این معافیت ها ت معافیت مشوق... خاص ت 

 . باشو درپی دارنو ت نیی مبانی نظری اعطای آنها، ضرتری می

هاای   طباق ایان مااده، ساود متعلاق با  ح اا        . اشاو ب م می.م.ق 541ها، معافیت مترر در ماده  یکی از این معافیت -

از اهاواف اعطاای ایان معافیات     . های ایرانی از پرداخت مالیا  معاف است های مختلف نید بانک انواز ت سپرده پس

هاای   ب  منظاور هاوایت آنهاا در بخاش    انواز ملی  افیایش پس توذ  منابع توان ب  حمایت از صنعت بانکواری،  می

نمود ک  در عین حال تحتق این اهواف با هیین  هایی از ومل  زیان ناشی از کااهش درآماو هاای    مولو وامع  اشاره 

این در حالی است ک  تجربیا  سایر کشورها ت نیی مباحث نظری موواود، حکایات از ایان امار     . مالیاتی همراه است

 .رسو و ک  بررسی ت در صور  لیتم تجویونظر در این معافیت، ضرتری ب  نظر میندار

طبق اصول یک سی تم مالیاتی مطلو  ب  تیژه اصل برابری ت عاوالت، از تماام درآماوهایی کا  عایاو اشاخاص        -

باراین  . ماهیت درآمو ک ب شوه نیی در طراحی سیاسات مالیااتی تأریرگاذار اسات    . شود بای تی مالیا  اخذ شود می

ای حاصل  توسط اشخاص باشو، الزم اسات  آمیی با درآموه اساس درصورتی ک  تصمیم بر اتخاذ رفتار مالیاتی تبعض

باوین ترتیاب تأکیاو بار اخاذ      . مییتهای مالیاتی ب  درآموهایی اعطا شود ک  مولو بوده ت ناشی از تالش شخص باشو

 .باشو های بانکی ضرتری می انو از ومل  سود سپرده مالیا  از درآموهایی ک  از کار ت تالش شخص حاصل نشوه

های بانکی بیش از حو معینی، افراد وامع  را ترغیب ب  ک ب درآماو از   سود سپردههمچنین در صورتی ک  نرخ  -

در نتیجا  مناابع ماالی    . دهاو  گذاری نموده ت انگییه آنها را برای کار ت انجام فعالیت اقتصادی کاهش می طریق سپرده

 .ور را درپی داردوامع  از بخشهای مولو اقتصاد خارج شوه ک  این امر، کاهش ظرفیت مالیاتی اقتصاد کش

گاذاران   ها، بانکها برای تأمین ماالی ساود پرداختای با  ساپرده      از سوی دیگر در شرایط باال بودن نرخ سود سپرده -

های تاأمین ماالی    این سیاست هیین . خود، بای تی ت هیال  بانکی را با نرخ باالتری ب  فعالین اقتصادی پرداخت کننو



 

 

ولیو را افیایش داده ت در نتیج  کااهش ساود فعاالین ت درآماوهای مالیااتی      بخشهای مختلف اقتصاد از ومل  بخش ت

 .پیونود دتلت ب  تقوع می

توانو از سویی منجر ب  بکارگیری بیشتر منابع مالی در فعالیتهای مولو شوه ت  ها می بوین ترتیب کاهش سود سپرده -

باشو ک  در هر دت حالت، درآموهای مالیاتی را  انجام فعالیتهای اقتصادی را درپی داشت   از سوی دیگر، کاهش هیین 

 .دهو افیایش می

همچنین اصالح ساختار تأمین مالی از نظام بانکی ب  بازار سرمای  ارر مثبت دیگری است ک  در مورد تضع مالیا   -

 .شود بر سود سپرده مطرح می

نارخ مالیاا  بار    . اناو  دهو ب یاری از کشورها ن بت ب  تضع مالیا  بر سود سپرده اقوام نماوده  ها نشان می بررسی -

درصو  45درصو تا  3باشو ت از  سود سپرده در کشورهایی ک  این مالیا  در آنها تضع شوه، دارای دامن  تسیعی می

 . در نوسان است

سپرده های بانکی ارر منفی این نوع مالیا  بر انگییه های مردم بر عموه نگرانی در خصوص تضع مالیا  بر سود  -

های بانکی ب  منیلا  کااهش ساود پرداختای با        تضع مالیا  بر سود سپرده. هاست سپرده گذاری منابع مالی در بانک

ری را در مووبا  کاهش سپرده گذاشود ک  اعمال این نوع مالیا   عموماً اینگون  مطرح میافراد تلتی خواهو شو ت 

گیرناو   این در حالی است ک  مطالعا  تئوریک طبق فرتض مختلفی ک  درنظر می. آترد میهای کشور فراهم  بانک

کنناو، مطالعااتی نیای     بوین ترتیب ک  با توود مطالعاتی ک  نگرانی مذکور را تأییو مای . انو ب  نتایج متفاتتی نائل شوه

توانو منجر ب  افایایش   ت شرایطی، معرفی مالیا  بر سود سپرده حتی میانو ک  تح توود دارد ک  ب  این نتیج  رسیوه

طبق این مطالعا ، اعمال مالیا  بر سود سپرده، حرکت نتوینگی از بازارهای بی ربا  با   . انواز نیی گردنو حجم پس

 . سمت نظام بانکی ت ایجاد ربا  در اقتصاد کشور را درپی دارد

ب  شارایط کشاور ماورد    ت مییان اررگذاری آن، ها  یا  بر سپرده بر حجم سپردهرسو چگونگی تأریر مال ب  نظر می -

تاوان الگاوی     تم مالیاتی آن کشاور ب اتگی دارد ت نمای   بررسی از ومل  ساختار بازار مالی ت پولی، نظام بانکی ت سی

 .تاحوی در این خصوص مطرح نمود

در ب  طاوری کا    . گردد عا  تجربی نیی مشاهوه میهای بانکی در مطال تفات  در نوع اررگذاری مالیا  بر سپرده -

برخی مطالعا  خاروی، تأریر مالیا  بر سود سپرده های بانکی بر حجم ساپرده، مثبات باوده ت در برخای دیگار نیای       

برخی مطالعا  داخلی نیی حاکی از آن است ک  گرچ  کاهش نرخ سود تاقعی در صور  . تاریر عنوان شوه است بی



 

 

تاحو  01050)منجر ب  کاهش حجم سپرده های پس انواز بانکی می شود، اما متوار آن ب یار کوچکاعمال مالیا ، 

بوده ک  ب  نوعی بیان کننوه این م ئل  است ک  اعمال مالیا  بر پس انواز بلنومو  باعاث کااهش گ اترده    ( درصو

 .در حجم سپرده های بانکی نخواهو شو

باود در ساناریوهای مختلاف قابال      این نوع مالیاا ، قابال تصاول مای    متوار درآمو مالیاتی ک  در صور  اعمال  -

گاردد، مالیاا  از    گون  ک  مالحظا  مای   همان. در ووتل زیر قابل مشاهوه است 5331باشو ک  برای سال  برآترد می

 .باشو دست رفت  این بخش رقم قابل تووهی می

نرخ مالیات بر 

 سود

مقایسه میانگین مالیات از دست رفته با کل  (میلیارد ریال)29درآمد مالیاتی از دست رفته دولت در سال 

 میانگین حداکثر حداقل 29مالیات وصولی در سال 

 درآموهای مالیاتی تصولی% 33 533353 138818 40850 %11نرخ مالیاتی 

 درآموهای مالیاتی تصولی% 10 83135 541038 14480 %51نرخ مالیاتی 

 درآموهای مالیاتی تصولی% 5311 11818 31535 50314 %50نرخ مالیاتی 

 درآموهای مالیاتی تصولی% 018 18804 48100 8501 %1نرخ مالیاتی 

 

هاای   هاای باانکی اتالً نارخ    درصوی بر سود ساپرده  1 حواقلی نرخ مالیا  با تضع طبق محاسبا  صور  گرفت ، -

برآتردی، مییان ضریب با توو  ب  ب  مییان انوکی کاهش داده ت رانیاً  شود را  گذاران می سودی ک  عمالً عایو سپرده

 . باشو ای نمی ها رقم چنوان قابل مالحظ  کاهش سپرده

توانو مطرح شاود کا  باا تووا  با        های بانکی نیی می ستانی از سپرده رتشهای مختلفی برای اورای فرآینو مالیا  -

رسو در صور  تصمیم ب  تضع ایان ناوع مالیاا ، اعماال آن با  صاور         های نظام مالیاتی ایران، ب  نظر می تیژگی

همچنین تعیین حو آستان  برای شمول مالیا   .گذاران گیین  مطلوبی باشو تکلیفی ت با شرایط تاحو برای انواع سپرده

 . باشو قابل بررسی می با شرایط خاص ت اعطای معافیت برای اشخاص
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 مقدمه.4

بودو  دتلت ب  عنوان منبع باا رباا  ت    در تامین مالیفیایش نتش مالیا  کاهش تاب تگی ب  درآموهای نفتی ت ا .5

از برناما  ساوم توساع      ب  تیژههای توسع   تبلور این امر در برنام  .بوده است دتلتهای پایوار همواره از دغوغ 

اقتصادکشاور ت اعماال    حااکم بار   با  تاساط  تضاعیت   نیای   هاای اخیار    ت در ساال  هد باود وون مشهناقتصادی تاک

 .شوه است آشکار بیش از پیش، نفتی یآموهاتحت تاریر قرارگرفتن در تهای مختلف  تحریم

سی اتم مالیااتی ت افایایش     ءارتتاا  در نظام تامین مالی بودوا  دتلات، م اتلیم    مالیا  بوتن تردیو ارتتاء وایگاه .1

ررسمی وهات  افیایش شفافیت در اقتصاد ت کاهش حجم اقتصاد غیاقتصادی، ت ربا  رشو . باشو کارایی آن می

هاای   پایا   گ اترش تری نیرتی ان انی،  افیایش بهرهکاهش فرار مالیاتی، ایجاد پایگاه وامع اطالعا  اقتصادی، 

از ومل  عواملی ه تنو کا  افایایش درآماوهای مالیااتی     های مالیاتی  ها ت مشوق تمالیاتی، هوفمنو نمودن معافی

تواناو ب اتری مناساب  در     هر یک از عوامل مذکور مای دقیق ت اورای بررسی   .کشور را در پی خواهنو داشت

. وهت افیایش کارایی نظام مالیاتی کشور ت نیی متوما  قطع تاب تگی بودو  ب  درآموهای نفتی را فراهم آترد

کلیاف  ت نیای ت کشاور   اقتصااد  فعلای  شارایط  درهای نظام مالیاتی کشور  یکی از مهمترین مأموریتدر این راستا 

. باشاو  مالیااتی مای   هاای مشاوق ، اصاالح ت هوفمناو نماودن    (از ومل  قانون برنام  پنجم توسع )قوانین ت متررا 

ای، حمایت از بخش یاا صانعتی    گذاری، تتویت صادرا ، توسع  منطت  حمایت از تولیو، تشویق سرمای  اگرچ 

این  ها ت منافعق هیین دقی ارزیابی ت بررسی اما ،شونوقلمواد می مالیاتی یها مشوق از اهواف اصلی اعطای خاص

 . باشو نظری اعطای آنها، ضرتری می پشتوان ت نیی  هامشوق

سود  ،طبق این ماده. باشو م می.م.ق 541، معافیت مترر در ماده ی اعطایی در نظام مالیاتی ایرانها یکی از معافیت .3

از پرداخت مالیا  معاف  ، های ایرانی های مختلف نید بانک های پس انواز ت سپرده ب  ح ا  ب  هر عنوان متعلق

انواز ملی  افیایش پس توذ  منابع توان ب  حمایت از صنعت بانکواری،  از اهواف اعطای این معافیت می. است

هاای  با هیینا   این سیاست پیگیری ک  در عین حال .ب  منظور هوایت آنها در بخش های مولو وامع  اشاره نمود

لایتم   ادبیاا  موضاوع بار   ساایر کشاورها ت نیای      تجرب ،است  همراهاز ومل  کاهش درآمو های مالیاتی  زیادی

 هاای بررسی معافیت تا ضمن شوه تالشاین گیارش  ب  همین دلیل در. داللت دارنو، سیاستتجویونظر در این 

 .مورد تجیی  ت تحلیل قرار گیرد در ابعاد مختلف آن اصالحپیاموهای  ،های بانکیمالیاتی سود سپرده
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بررسای  هاای باانکی    ت عوامل تاریرگاذار بار ساپرده   تضع مالیا  بر سود سپرده مبانی نظری  ابتوا در این گیارش .4

. قارار خواهاو گرفات   بحاث  ماورد  این مالیاا    اخذکشورها در زمین  سایر مطالعا  ت تجربیا   سپس. شود می

 نحاوه   در این بخاش ابتاوا   . پیاموهای تضع مالیا  بر سود سپرده اختصاص داردب  بررسی  گیارش بعویبخش 

 بررسیدرآمو مالیاتی  ارر تضع مالیا  موضوع  بر ت سپس هاگذاران ب  تغییر در مییان سود سپرده تاکنش سپرده

 .ائ  خواهو شوراهکارهای پیشنهادی ارنیی ت  گیارشومع بنوی  ،بخش پایانیدر   سرانجام. گردد می

 مبانینظري.2

، دالیال تضاع   نخ ات  :چرخاو مای پرساش اساسای    های بانکی حول دتتضع مالیا  بر سود سپرده مبانی نظری .1

چگون   گذاران بانکی رفتار سپردهبر  مذکور تضع مالیا  تاریر ،دتمت   کوامنو؟ های بانکی سود سپرده مالیا  بر

 . شود فوق داده سواال  تاحوی پاسخ شودتالش میدر این بخش . است؟

 دالیل اخذ مالیات از سود سپرده (9-1

 ،شاود  تماام درآماوهایی کا  عایاو اشاخاص مای       ن بت ب  بایو ،در مالیا  ستانی اصل برابری ت عوالتبراساس  .0

های اقتصادی ت اوتماعی خود، برخی از درآماوها را   ب  سیاست  ها با توو  ، دتلتبا این حال. شودتضع مالیا  

ای معاین از   ای ت یاا حمایات از طبتا     اقتصاادی ت یاا توساع  منطتا      از فعالیتهاای  ب  منظور توسع  بخش خاصی 

 . نماینو اشخاص وامع  از پرداخت مالیا  معاف می

طراحای سیاسات مالیااتی    ناوع  ماهیت درآمو ک اب شاوه نیای در    کالن اقتصادی،  عالته بر اهواف ت سیاستهای .8

برخای از  باا   یآمیای  رفتاار مالیااتی تابعض   بگیرناو،  تصامیم   چنانچ  سیاستگذاران ،این اساس بر. تأریرگذار است

درآموهایی اعطاا  آن دست  از مالیاتی ب   این امتیازا ، الزم است داشت  باشنودرآموهای حاصل  توسط اشخاص 

بوین ترتیب اخذ مالیا  از درآموهایی ک  از کاار ت  . شخص باشوت فعالیت شود ک  مولو بوده ت ناشی از تالش 

، اشااره با    ارتباا  در ایان  . باشاو  هاای باانکی ضارتری مای     انو از ومل  ساود ساپرده   تالش شخص حاصل نشوه

 :توانو برای درک بیشتر موضوع مفیو باشو یاز درآموها م( IRS)بنوی اداره درآمو داخلی آمریکا تت یم
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 5ت فعالیت درآموهای حاصل  از کار -الف

اشتغال ب  کاار   در این ارتبا  می توان ب  درآمو حاصل از .باشو ت فعالیت افراد  هرنوع درآموی ک  حاصل کار

زماان ت تالشای اسات کا      شود ب تگی با    عموماً متوار درآموی ک  از این راه حاصل می. اشاره کرد تجار  ت

. توان ایان درآماو را افایایش داد    نمی االگردد ت بوتن کار بیشتر، آموزش ت داشتن مهار  ب برای آن صرف می

 .مهمترین مییت این نوع درآمو این است ک  در ب یاری از موارد نیاز ب  سرمای  اتلی  نوارد

 1درآمو اتراق بهادار - 

دارایی ت اتراق بهاادار مارتبط باشاو ت دارای ارتباا  نیدیکای باا مفهاوم         ک  با خریو ت فرتش هر نوع درآموی

 .باشواز ومل  این درآموها میخریو ت فرتش اتراق بهادار ت امالک درآمو حاصل از . عایوی سرمای  است

 3یا منفعل درآمو بادآترده -ج

س  دست  درآمو مهمی ک  . فرد استهایی است ک  در اختیار  درآموی ک  ناشی از کار نبوده ت حاصل از دارایی

هاای   های غیرمنتول، بهره دریافتی از تملاک دارایای   اواره دریافتی از تملک دارایی مبتنی بر دارایی است شامل

اوااره دارایای ت اماالک،    . ونباشا  مای  هااز وملا  ایان درآماو    ای مالی ت سود ناشی از تملک تجهیایا  سارمای   

  .استدرآموهای این دست  سایر های بانکی از ومل   یافتی بابت سپردهاالمتیاز، حق اختراع ت سود در حق

عموماً مشامول  درآموهای منفعل ، در فعالیتهای مولو هاکارگیری دارایی ت تشویق ب  ب  ب  منظور بازتوزیع درآمو

اسات،  عالیتهاای مولاو   فکا  ناشای از    ب  دلیال داشاتن تفاات  مااهوی باا درآماوهایی       همچنین. ونباش میمالیا  

 .سی تمهای مالیاتی رفتار متفاتتی با این نوع درآموها دارنو

اخذ مالیا  از سود ساپرده   های منفعل،با توو  ب  اصل عوالت ت برابری در نظام مالیاتی ت ماهیت درآمو بنابراین

همچنین با توو  ب  توسع  ت گ ترش نظام بانکی کشور، بارای اعطاای مشاوق با  ایان بخاش       . باشو ضرتری می

 .رسو تووی  چنوانی توود ب  نظر نمی

                                                           
1
 Active or earned income 

2
 Portfolio income 

3
 Passive or unearned income 
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عالته بر موارد مذکور، این نکت  نیی حائی اهمیت است ک  تضع این نوع مالیا  پیچیوگی ت مشاکال  اورایای   

ب  صور  تکلیفای دریافات   ( بانکها)توسط شخص رالث الیا م این ب  دلیل اینک  ب  بیان دیگر. ب یار کمی دارد

 .ناچییی برای نظام مالیاتی داردب یار  ت تمکین تصول  هیین  شود،می

منفای ت   ا ارار  شاود، مای بیاان  از سود سپرده هاای باانکی    لیتم اخذ مالیا  ی ک  در تشریحیکی دیگر از دالیل .8

 دارد درآموهای مالیااتی فعالیتهای اقتصادی ت در نتیج  های بانکی بر  باال بودن سود سپرده ی است ک غیرم تتیم

  :مطرح نمود وها  مختلفیرا از  توان آن ک  می

کا  ب اتگی با  شارایط     )هاای باانکی بایش از حاو معینای      در صورتی ک  نرخ سود سپرده نخ ت اینک  -

نموده  هابانک نیدگذاری  ، افراد وامع  را ترغیب ب  ک ب درآمو از طریق سپرده(اقتصادی کشور دارد

در نتیجا  مناابع ماالی وامعا  از     . ودها  ت انگییه آنها را برای کار ت انجام فعالیات اقتصاادی کااهش مای    

این امر، کاهش ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشاور  . گرددانواز می رف پسص بخشهای مولو اقتصاد خارج ت

های توسط سی اتم باانکی کشاور نیای در ایان       البت  چگونگی بکارگیری اقتصادی سپرده. را درپی دارد

 .باشو خصوص ارر گذار می

دن نرخ سود سپرده بر افایایش نارخ ساود ت اهیالتی پرداختای نظاام باانکی        مالحظ  بعوی ب  ارر باال بو -

گذاران خود، بای تی ت هیال   این اساس، بانکها برای تأمین مالی سود پرداختی ب  سپرده بر. گردد برمی

الی بخشاهای  هاای تاأمین ما    در نتیجا  هیینا   . پرداخت کنناو ب  فعالین اقتصادی بانکی را با نرخ باالتری 

بویهی است پاایین آماون   . یابو از ومل  بخش تولیو افیایش یافت  ت سود آنها کاهش می اقتصادمختلف 

 .را درپی داردمالیاتی سود فعالیتهای اقتصادی نیی کاهش درآموهای 

تاوان مطارح    ساتانی از ساود ساپرده مای     ارر مالیا  بر ساختار سرمای  نیی از مالحظاتی است ک  در مبحث مالیا  .3

تأمین سرمای  از منابع مختلف از ومل  نظاام باانکی ت باازار سارمای  یکای از م اایل مهام اقتصااد          ساختار. نمود

مالی از نظام بانکی ب  ن ابت انتشاار ساهام بیشاتر باشاو، ری اک       ب  عنوان نمون  هر چ  سهم تامین . کشورهاست

ی اک ناشای از پرداخات    ایان ر . شاود ترشک تگی بیشتری ب  ک ب ت کار ت در نتیج  اقتصاد کشور تحمیل می

مالی بانکی است در حالی ک  تامین مالی از طریاق انتشاار ساهام، ک اب ت کاار ت اقتصااد       بهره رابت بابت تامین 

تاوان   در این خصوص ب  طور خالص  می. کنوپذیر میانعطافدر برابر شوکهای طرف عرض  ت تتاضا کشور را 

مطرح نمود ک  قوانین ت متررا  مالیاتی در ایران عموتاً شرکتها را ب  سمت تأمین سرمای  از نظاام باانکی ساوق    
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، پرداختای بابات تام   هاای بهاره ت کاارمید   هیینا  هاای م اتتیم   قانون مالیا  548ماده  58بنو  زیرا طبق. دهو می

این . باشو نمیهیچ مییت مالیاتی دارای ک  انتشار سهام  در حالی، شونوالیاتی مح و  میهای قابل قبول م هیین 

از سوی دیگر معافیت سود ساپرده باانکی نیای    . شود امر ب  نوعی مووب افیایش تتاضای تووه در اقتصاد نیی می

مالیااتی منتفاع   بوین ترتیب هم عرضا  ت هام تتاضاای تواوه از میایاای      . گردد مووب افیایش عرض  تووه می

  .شونو می

در مورد پذیرش تتاضای تووه در صورتی ک   D. در نمودار زیر ب  تصویر کشیوه شوه استتوضیحا  مذکور 

تضاعیتی اسات کا  در ایان      ’Dب  عنوان هیین  قابل قبول مالیاتی محوتدیتهایی توود داشات  باشاو ت    سودهیین  

کا  ساود ساپرده مشامول      اسات  عرض  تووه در صورتیدهنوه  نیی نشان S. زمین  محوتدیتی توود نواشت  باشو

نیی تعادل در تضاعیت   E. خواهو بود ’S عرض  تووه برابر با مالیا  باشو ت در صورتی ک  مشمول مالیا  نباشو

پرداختی بابت  سودهیین   سوی دیگرت از بوده معاف های بانکی از مالیا   سود سپردهفعلی است ک  از یک سو 

در چناین تضاعیتی بخاش زیاادی از     . شاود مای  پذیرفتا  هیین  قابل قبول مالیااتی   محوتدیت ب  عنوانتام، بوتن 

 .   شودمالی میتام تامین سرمای  از طریق

 

 S’ S   D’ D نرخ سود  

 E   

  تووه 

در  یابو کا  انتتال می ’Dت  Sمالی ب  نتط  تتاطع بر سود سپرده تضع شود، تضعیت تامین حال در صورتی ک  مالیا 

ماالی   از طریاق تام باانکی تاامین     Eمبلغ تووه کمتاری با  ن ابت تضاعیت     ن بی در نرخ سود، با توود افیایش  آن

شایان ذکر است لیتم ایجاد محاوتدیت در زمینا    . ب  نوعی اصالح ساختار تأمین سرمای  را در پی داردت  خواهو شو

  . باشو فوق می ل قبول مالیاتی از نتایج دیگر مباحثپذیرش هیین  سود ب  عنوان هیین  قاب

فعالیتهاای مولاو    ب منابع مالی  ب  انتتالتوانو از سویی منجر  میاز طریق مالیا  ها  بوین ترتیب کاهش سود سپرده .50

فعالیتهای اقتصادی را درپی داشت  باشو ک  در هر دت حالت،   های تامین مالیشوه ت از سوی دیگر، کاهش هیین 

 .یابو درآموهای مالیاتی افیایش می
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 تقاضای پولبر عوامل موثر  (9-9

با  ایان سیاسات     گاذاران  ساپرده های بانکی، بای تی نحوه تاکانش   اخذ مالیا  از سود سپرده لیتم پس از بررسی .55

صاور    با   ، تتاضاای پاول  مباحاث   موضوع باا  با توو  ب  ارتبا  نیدیکدر این راستا . مورد بررسی قرار گیرد

 .خالص  تتاضای پول ت عوامل تاریرگذار بر آن بیان خواهو شو

در یک تعریف رایاج، حجام پاول برابار اسات باا       . رسو در ابتوا اشاره ب  تعریف پول ت نتوینگی مفیو ب  نظر می .51

های غیردیواری نیی ب   سپرده. مردم نید بانکها های دیواری مجموع اسکناس ت م کوک در دست مردم ت سپرده

نتاوینگی نیای   . شاونو  ک  ب  آسانی قابل نتو شون دارنو ب  عنوان شب  پاول درنظار گرفتا  مای     هایی نوان داراییع

در بانکها، عموماً در دست   دار گذاری مو  های سرمای  براین اساس، سپرده. باشو حاصل ومع پول ت شب  پول می

بوین ترتیاب هار عااملی کا  موواب تغییار در        .دهنو گیرنو ت بخشی از نتوینگی را تشکیل می شب  پول قرار می

 .توانو بر حجم شب  پول نیی تأریر داشت  باشو تتاضای پول گردد، می

های تتاضای پول در دانان بحث های فراتانی پیرامون تتاضای پول مطرح کرده انو ک  در نتیج  آن نظری اقتصاد .53

قابال بار طارف شاون      آنی پول ناشی از نیازهایی است ک  باا نگهاواری   برا تتاضا. زمان تکامل یافت  است طول

ه ت تتاضای پول ارتبا  تنگاتنگی توود دارد ک  عمو هودی ک  پول انجام میفب  همین علت بین تظای. ونباش می

از  تتاضای پاول متاارر   ،بطورکلی در ادبیا  اقتصادی. انوپول نیی بر همین اساس شکل گرفت های تتاضای  نظری 

 ت (نشا  گرفت  از انگیایه سافت  باازی کینای    )نرخ بهره ،(دیوگاه مکتب کمبریج)عواملی ماننو سطح درآمو افراد

در  عوامل ماذکور درخصوص  .باشو می( کاالهای بادتام در دیوگاه فریومن ناشی از بازدهی)نرخ تورم انتظاری

 :گردداتی ارائ  میبطور مختصر توضیحت  ادام 

افاراد ت افایایش    ومآرتد با افیایش سطح در انتظار می است، مبادل پول تسیل   ب  اینک  با توو :  درآمد -

تتاضاای پاول ت درآماو    باین   براین اسااس  .تتاضای افراد برای نگهواری پول نیی افیایش یابو ،مبادال 

 .باشو برقرار میای م تتیم  افراد رابط 

باازدهی بیشاتر   باا  نگهواری کاالهاای باادتام   را در فرد  ،افیایش نرخ تورم انتظاری: نرخ تورم انتظاری -

ت بنابراین تمایل برای نگهواری کاالهای بادتام افیایش ت  ترغیب می نمایون بت ب  نگهواری پول نتو 
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ای معکاوس باین نارخ تاورم انتظااری ت       از این رت رابط  .یابومیتمایل برای نگهواری پول نتو کاهش 

 .مییان تتاضای پول توود دارد

با افیایش بازدهی اتراق . باشو از دیگر عوامل تاریر گذار بر تتاضای پول، مییان نرخ بهره می: رخ بهرهن -

با افیایش  ، زیرایابو تمایل افراد برای نگهواری پول نتو کاهش می ،قرض  ت نیی افیایش نرخ بهره بانکی

شاون از باازدهی بااالتر ساعی در     باشنو فرد برای بهاره مناو    ها ک  وایگیین پول می بازدهی این دارایی

در اقتصاد مبتنای بار ساازتکار باازار،     ب  طور کلی  .نمایو نگهواری بیشتر آنها ت نگهواری کمتر پول می

ت تتاضا بارای آن  ( تووه قابل استتراض)نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد کننوه تعادل میان عرض  منابع مالی

کناو ت از طارف دیگار     اناوازها را تجهیای مای    رف پاس طا   نرخ بهره عاملی است ک  از یک. منابع است

نتاایج  . دهو تخصیص می( گذاری سرمای )مصارف مختلف ینانوازهای تجهیی شوه را ب  نحو کارآ ب پس

است ک  بین  از آن تجربی در اغلب کشورهای توسع  یافت  ت برخی از کشورهای در حال توسع  حاکی

تتاضاای مناابع   )گاذاری  رابط  م تتیم ت بین نرخ بهره ت سرمای ( عرض  منابع مالی)انواز بهره ت پس نرخ 

کننوگان منابع ماالی اقاوام    عرض  ،این معنی ک  با افیایش نرخ بهره  ب . رابط  معکوس توود دارد( مالی

مناابع ماالی، کا       کنناوگان  کنناو ت از طارف دیگار تتاضاا     عرض  منابع خاود با  بانکهاا مای    افیایش ب  

بنابراین در اقتصادهای . دهنوکاهش می و، تتاضای خود را برای دریافت منابع مالیگذاران ه تن سرمای 

دسات   مبتنی بر سازتکار بازار نرخ بهره از تتاطع عرض  ت تتاضای تووه قابل استتراض در بازار پول با  

 .آیو می

ای  های بانکی نیی با اررگذاری بر نارخ بهاره   های مالیاتی در مورد سپرده تغییر سیاست توان گفت بوین ترتیب می .54

طبق مباحث  .توانو بر تمایل آنها ن بت ب  نگهواری پول مورر تاقع شود شود، می می گذارانسپرده ک  عمالً عایو

 ت بارعکس باا کااهش    ش یافتا  افیایگذاری در بانک  رتد سپرده با افیایش مییان سود پرداختی انتظار می، نظری

 گاذاران  نرخ تورم بار تصامیما  ساپرده    ارر البت  بایو توو  داشت ک  .کاهش یابوگذاری مییان سپرده نرخ سود

گیری نبوده ت بای تی نارخ ساود تاقعای ماونظر      بیان دیگر، تنها سود اسمی مالک تصمیمب   .اهمیت زیادی دارد

با مثبت شاون نارخ ساود     ،نرخ سود پرداختی از مییان تورم بیشتر باشو بویهی است اگردر این راستا . قرار گیرد

 . لعکساگذاری خواهنو داشت ت بافراد انگییه کافی وهت سپردهتاقعی، 
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 های بانکی ب  منیل  کاهش سود پرداختی با  افاراد تلتای خواهاو شاو ت      تضع مالیا  بر سود سپرده در هر حالت .51

در خصوص . های کشور فراهم آترد سپرده گذاری را در بانک ا  کاهشرتد مووب انتظار می طبق مبانی نظری

ایان خصاوص    در .باشاو  می بر ترکیب سبو دارائیها تاکیو اصلی  ،های بانکی سود سپردهبر ادبیا  نظری مالیا  

 ترکیاب سابو   ییار در کنناو باا تغ  خانوارهاا ساعی مای    ،تحلیل ساده این است ک  با برقراری مالیا  بر سود سپرده

گاذاری   ولوگیری نماینو ک  حاصل آن کاهش مییان ساپرده  از کاهش عایوی حاصل از دارایی ها خود دارایی

یاباو   با کاهش حجم سپرده، هیین  ت هیال  بانکی افیایش ت حجم آن کااهش مای  . در سبو دارایی خانوار است

گاردد ت از ایان    ییان آن میک  در نظام های مالی بانک محور، مووب افیایش هیین  سرمای  گذاری ت کاهش م

کشور نیازمناو بررسای ت ارائا      این م ئل  در عملی آزمونالبت   .طریق بر رشو اقتصادی تاریر منفی خواهو داشت

 .گذاری هر یک از عوامل بویژه نرخ سود پرداختی مشخص گردد اقتصادی خواهو بود تا مییان ارر مولهای

 انداز درآمد حاصل از پس بر مالیاتوضع  آثار (9-3

 نخ ت ارار مالیاا  ماذکور    . گیرد مالیا  بر سود سپرده در دت حوزه مورد بررسی قرار میآرار  در ادبیا  نظری .50

شود ت دیگری تااریر مالیاا     ای مطرح می انواز ک  در قالب مباحث تصمیم گیری مصرف بین دتره بر مییان پس

هاا   با تاریر مالیا  بر ارزشهای مورد انتظاار از باازده ت ری اک دارایای    بر ترکیب سبو داراییهاست ک  در ارتبا  

 . باشو می

با   (. گاذار  ساپرده )هت یاا قارض دهناو    (متتاضای ت اهیال   )نخ ت افراد وامع  یا قرض گیرنوه ه تنو حوزهدر  .58

اناواز مای کنناو، بهاره      افرادی ک  متواری از درآمو خود در دتره وااری را بارای مصارف در دتره آتای پاس     

موواب   ،توانو ناشی از برقراری مالیا  بر بهره ساپرده هاا باشاو    تغییرا  این نرخ بهره ک  می. پرداخت می شود

اررا  وانشینی ت درآموی ناشای از تغییارا     .می گردد( انواز پس)تغییر در ترکیب مصرف دتره واری ت آتی 

( پس اناواز منفای  )قرضافیایش نرخ بهره مووب کاهش در نرخ بهره برای قرض گیرنوه در یک وهت بوده ت 

 باشانو،  گردد، اما با عنایت ب  اینک  اررا  درآموی ت وانشینی فرد قرض دهنوه در وهت مخالف هم می تی می

ت ب اتگی با  فرتضای دارد کا  در طراحای ماول        تی نامشخص اسات  زارر نهایی تغییرا  نرخ بهره بر پس انوا

 .شود درنظر گرفت  می
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دهناوه ماورد    گیرنوه ت قرض مالیا  بر رفتار قرضترین این مولها، با فرض کامل بودن بازار سرمای ، ارر  در ساده .58

گیرنوه منفی باوده ت لاذا    براساس این مولها، ارر وانشینی ت درآموی مالیا  برای فرد قرض. بررسی قرار میگیرد

اماا بارای   . یرنوه مووب کاهش مصارف مای شاود   برای قرض گ( ناشی از اخذ مالیا )ارر کل کاهش نرخ بهره 

ارر کلی اخذ مالیاا  ت کااهش نارخ بهاره بار       ت دهنوه ب تگی ب  انوزه ن بی اررا  وانشینی ت درآموی دارد تام

 .پس انواز نا مشخص است

ک  از آن ومل   می توان ب  محاوتدیت   شود حذف می درنظرگرفت  شوه تر برخی فرتض در مولهای پیشرفت اما  .53

در ایان زمینا     .در مییان ت هیال  اشاره نمود کا  با  نامتتاارن باودن اطالعاا  در موس اا  ماالی اشااره دارد        

محاوتدیت در اعتباار منجار با  کااهش ح اسایت        در مطالع  خود ب  این نتیج  رسیوه است ک ( 5381)5سنومو

بت ب  تغییرا  نرخ بهره ک  می توانو ناشای از اعماال مالیاا  باشاو، مای      گیرنوگان ت پس انواز کننوگان ن  تام

دهاو کا     ب  ناقص بودن بازارها ت عوم تتارن اطالعا  در دنیای تاقعی نشان میبا توو   تیب  این ترتیب  .شود

یال  ت ه نلذا متتاضیا. شود سبب کاهش ارر وانشینی برای قرض گیرنوه می ،محوتدیت ت ویره بنوی اعتبارا 

همچنین . ه تنو( یا مالیا  بر بهره)دارای ح اسیت کمتری ن بت ب  نرخ بهره ،در شرایط محوتد بودن اعتبارا 

تی در ادام  باا درتنایا نماودن عرضا  نیارتی کاار در الگاوی مصارف دت دتره ای نشاان مای دهاو کا  افاراد              

رض  نیرتی کار بیشتر نموده ت این امکاان  گذار با کاهش نرخ بهره ب  دلیل کاهش ارر درآموی، اقوام ب  ع سپرده

در تاقع با درتنیا نمودن عرض  نیرتی کار ت امکاان افایایش آن    .توود دارد ک  پس انواز خود را افیایش دهنو

 . یابونیی برای دتره دتم این امر محتمل است ک  با کاهش نرخ بهره پس انواز افیایش 

تاریر مالیا  سود ساپرده بار ترکیاب سابو دارائیهاا، مای تاوان        در خصوص حوزه دیگر ادبیا  نظری، مربو  ب   .10

درایان   .بررسای نماود  ها را مورد توو  قارار دادناو،    ترکیب سبو دارایی بر سود سپردهک  تاریر مالیا   مطالعاتی

ترکیاب   با برقراری مالیا  بر سود سپرده خانوارها سعی می کننو با تعییار در خصوص تحلیل ساده این است ک  

اصال آن کااهش میایان    حارایی از کااهش عایاوی حاصال از دارایای هاای خاود ولاوگیری نمایناو کا           دسبو

مالیاا  بار   بیان می کنو از آنجا کا   ( 5381)در این خصوص سنومو . گذاری در سبو دارایی خانوار است سپرده

مالیاا  بار    با تضع می دهوارزش های انتظاری آتی حاصل از دارایی ها ت ری ک آنها را تغییر  دارایی، عایوی

                                                           
1-Sandmo 
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ترکیاب سابو دارایای     ،خانوارها ب  منظور کاهش ری ک کل ت حفظ ارزشهای آتی ،عایوی برخی از دارایی ها

 . دهنو خود را تغییرمی

در چارچو  مطلوبیت انتظاری ت باا یاک ماول سااده کا  در آن یاک       ( 1969)1ت استیگلیتی( 1968)5م ن اما .15

دارایی با ری ک ت بازده توود دارد، نشان می دهنو کا  باا برقاراری     ت یک( پول)دارایی بوتن ری ک ت بازده 

آنهاا   .دهنو مالیا  بر عایوی دارایی ری کی، سرمای  گذاران سهم دارایی ری کی را در سبو دارایی افیایش می

منفای بار    یدارای ارار وانشاین   ،در تووی  این م ئل  بیان می کننو در شرایط باوتن ری اک، مالیاا  بار عایاوی     

اما در شرایط ری کی، درآموهای آتی حاصل از دارایی با ری ک همراه بوده ت برقراری مالیا   .انواز است پس

ن  تنها ارزشهای انتظاری بلک  تاریانس ت گشتاترهای باالی تابع توزیع احتمال درآمو آتای را   داراییبر عایوی 

زش انتظاری، اقوام ب  افیایش سهم دارایی ری کی لذا سرمای  گذاران ب  منظور حفظ ار .دهو تحت تاریر قرار می

ب  عبارتی با معرفی مالیا  بر سود سپرده، نتوینگی از بازارهاای بای رباا  با  سامت       .در سبو داراییها می نماینو

 .  بانک وریان می یابو ت منجر ب  ربا  بیشتر در اقتصاد می گردد

آن چنو دارایای ری اکی    ب  حالتی ک  درنیی با گ ترش مول ساده ارائ  شوه در مطالعا  مذکور ( 5381)سنومو .11

 . دهو یو قرار میأیتایج م ن ت استیگلیتی را مورد تن توود دارد،

در تضاد با نتایج مطالعاتی است ک  نشان می دهنو کشورهایی ک  از ربا  اقتصادی ت بازار مالی توسع   ایجاین نت .13

اماا در واوامعی کا  از رباا  اقتصاادی الزم       ،خوردانو تضع مالیا  بر سود سپرده تووی  اقتصاادی دارد یافت  بر

برخوردار نی تنو، اخذ مالیا  از سود ساپرده موواب خارتج مناابع ماالی از بانکهاا ت سارمای  گاذاری آنهاا در          

 .خواهو شو( از قبیل بازر ارز ت سک )های غیر مولو اقتصادی بخش

نتاایج   ،مطالعا  انجام شوه در خصوص مالیا  مطلو  بر عایوی حاصل از پس اناواز رسو  ظر میب  طور کلی ن .14

در این خصوص سنومو با مرتر مطالعا  مشااب  با  ایان نتیجا  مای رساو کا   بخااطر         . کننو تاحوی را ارائ  نمی

ر، ارائ  قاعوه مشخص تفات  در قوانین مالیاتی ت خاص بودن شرایط ت ساختار حاکم بر  بازارهای مالی هر کشو

اناواز   برای نرخ مالیا  بربازده انواع دارایی دشوار است ت سیاستهای مالیاتی در خصوص مالیا  بر عایوی پاس 

بایو براساس نهادها، ساختار بازار مالی ت پولی ت همچنین سی تم مالیاتی متناساب باا هار کشاور طراحای ت اوارا       

                                                           
1- Mossin 

2- Stiglitz 
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تی در ایان زمینا    . های ایاال  متحوه نتایج مشابهی را ارائ  می کناو  نیی با بررسی داده( 5380)5تاینوشفل. شود

 . ساختار بازار ت قوانین مالیاتی را مورد تاکیو قرار می دهو

نیی در خصوص تاریر مالیا  سود سپرده بر حجم سپرده حاکی ازآن است کا  تااریر ایان    ( 1001)1مطالع  کمینال .11

ومل  درو  رقابت ت سودآتری بانکها، مییان توسع  بازارهای مالی ت  ب  عوامل زیادی از ،مالیا  بر حجم سپرده

 .گذاری ت قوانین مالیاتی ب تگی دارد توود ابیارهای مالی کارا، درو  ری ک محیط سرمای 

 پيشينومطالعاتتجربياتسايرکشورها.9

 تجربیات سایر کشورها (3-1

 (درآمد بهره)سود رفتار مالیاتی با انواع(3-1-1

شاایان  . گردد ارائ  می 3(بهره)بخش نخ ت بررسی تجربیا  سایر کشورها، نحوه رفتار مالیاتی با درآمو سود در .10

هاای باانکی ت اتراق    هاا باشاو کا  ساپرده     گاذاری  توانو انواع سرمای  می (بهره)منشأ ایجاد درآمو سودذکر است 

نیای  ( 5)اطالعا  ارائ  شوه در ووتل. باشو یمهمترین آنها م( ماننو اتراق قرض ، خیان ، مشارکت ت غیره)بهادار

ت بوین ترتیب ممکن است کشورها با هر یاک   می باشومربو  ب  نحوه رفتار مالیاتی با درآمو سود ب  طور کلی 

 .، رفتار متفاتتی را در پیش گیرنو(بهره)درآموهای سود مختلف از انواع

  

                                                           
1- Feldstein 

2- Caminal 
3
 Interest income 
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 مالیات بر سود در برخی کشورهای جهان( : 1)جدول

غيرمقيماشخاص کشوررديف
 

توضيحاتمقيماشخاص

مالیا  % 0انو مشمول ها ت اشخاص متیمی ک  برای متاصو مالیاتی ربت نام کردهشرکت %0-%18 31-%01/51 نتینآرژ 1

 (در صور  عوم ربت نام% 18)تکلیفی ه تنو 

آفریقای  9

 جنوبی

ها مشمول بر درآمو شرکت های متیم با نرخ معمول مالیا برای شرکت درآمو سود 18% 0%

های غیر متیم تنها در صورتی دریافتی توسط شرکت درآمو سود. مالیا  خواهو بود

ها خواهو شو ک  منبع درآمو آن طی آن سال مالیاتی در مشمول مالیا  بر درآمو شرکت

های تجاری خود را از طریق متر دائم تاقع آفریتای ونوبی حاصل شوه ت شرکت فعالیت

شرکت متیم آفریتای ونوبی صرف نظر از منبع، . یتای ونوبی ب  انجام رسانودر آفر

. ها خواهو بودن بت ب  درآموهای خود از سطح وهان مشمول مالیا  بر درآمو شرکت

-اشخاص غیر متیم نیی ن بت ب  درآمو خود از منبع آفریتای ونوبی مشمول مالیا  می

آتریل  5م ت غیر متیم برای سال مالیاتی از های متینرخ مالیا  بر درآمو شرکت. باشنو

 .باشومی% 18نرخ یکنواخت  1050مارس  35تا  1051

 .باشومشمول مالیا  می% 51نرخ  با درآمو سوددر آلبانی  %51 %51 آلبانی 3

 . دریافتی ب  عنوان ق متی از درآمو معمول شرکت مشمول مالیا  است درآمو سود %30-%11 %0 آلمان 4

 .گرددب  طور کلی مشمول مالیا  بر درآمو می درآمو سود %0-%30 %0-%30 آمریکا 2

 %(0گاهی % )11 اتریش 6

برخی از پرداختهای 

های معین ب  شرکت

 اتحادی  ارتپایی ب 

مووب دستورالعمل 

اتحادی  ارتپایی از 

مالیا  معاف خواهو 

 بود

%  11ت برابر با  هانرخ معمول مالیا  بر درآمو شرکت بامشمول مالیا   درآمو سود 11%

  .خواهو بود

ها یا اتراق بهادار بانک اتریشی، ک  در گذارین بت ب  سپرده درآمو سود، 1051از سال 

% 11آن عامل پرداخت یا سپرده در اتریش تاقع شوه است، مشمول مالیا  تکلیفی با نرخ 

 . باشوتی غیر متیم نیی قابل اعمال میاین مفاد برای اشخاص حتی. خواهو بود

  %1 %8 اردن 7

نرخ  .گرددنرخ استانوارد مالیا  بر درآمو شرکت مشمول مالیا  می با درآمو سود %10 %50 ارمنستان 8

 .باشومی% 10ها در ارمن تان برابر با استانوارد مالیا  بر درآمو شرکت

 . مالیا  تکلیفی در منبع است% 50مشمول  درآمو سود %50 %50 ازبکستان 2

ب  عنوان درآمو معمولی تلتی شوه ت ب  نرخ استانوارد مالیا  بر درآمو  درآمو سود %11 %15 اسپانیا 12

های  ت برای دتره% 18برابر با  1051های مالیاتی با شرتع از سال ها برای دترهشرکت

 .گرددمشمول مالیا  می% 11نرخ  ت بعو از آن با 1050مالیاتی با شرتع از سال 

ب   درآمو سودهیچگون  مالیا  تکلیفی ن بت ب  پرداختهای صور  گرفت  ب  عنوان  %10 %0 استونی 11

ب  اشخاص  درآمو سودپرداختهای انجام شوه ب  عنوان . اشخاص غیر متیم توود نوارد

 .باشومی% 10متیم، مشمول مالیا  تکلیفی با نرخ 

 - - %10 افغانستان 19
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غيرمقيماشخاص کشوررديف
 

توضيحاتمقيماشخاص

دریافت شوه توسط مؤدیان در درآمو  درآمو سودمطابق با قوانین ح ابواری مالیاتی،  %51 %51 اکراین 13

 .گرددمشمول مالیا  آنها لحاظ می

ب  عنوان بخشی از پایۀ مالیا  بر درآمو شرکت برای  درآمو سوددر شرایط کلی،  %1-%0 %0-%11-%11 اکوادور 14

های ب  شرکت درآمو سودپرداختها ب  عنوان . شودمح و  میهای اکوادتری شرکت

پرداختی ب  اشخاص  های مالیهیین . مالیا  تکلیفی است% 1تا % 0متیم، مشمول نرخ 

 .باشومی% 1متیم، مشمول مالیا  تکلیفی با نرخ 

 .خواهو بود% 13نرخ  با مشمول مالیا  ،ب  همراه درآمو شرکت درآمو سود %13 %50 الجزایر 12

های بانک های پس انواز ت بابت ضمانتنام دار یا سپردههای مو بابت سپرده درآمو سود %10 %10 اندونزی 16

مشمول % 10انوتنیی ک  توسط شرکت متیم یا متر دائم دریافت شوه است، با نرخ نهایی 

 . شودمالیا  می

حاصل از اتراق بهادار  درآمو سود .باشوبخشی از منبع مشمول مالیا  می درآمو سود %1/51 %1/51-%10 ایتالیا 17

 .باشومی% 1/51با نرخ  تکلیفی دتلتی نیی مشمول مالیا 

گذاری،  های تعاتنی ت سرمای های بانکی، صنوتقگذاریناشی از سپرده درآمو سود %10 %50 ایسلند 18

نرخ تبادلی؛ ت هرگون  درآمو دیگری از  اتراق بهادار، یا سایر اسناد مالی؛ هر نوع سود

 .گرددمی% 10 با نرخ های مالی مشمول مالیا دارایی

 -  %0 بحرین 12

  %11%/51 %11-%51 برزیل 92

ها را ملیم ب  پرداخت مالیا  تکلیفی ب  عنوان قانونی کلی، قانون داخلی انگ تان شرکت %10 %10 بریتانیا 91

البت ، استثنائاتی بر این قاعوه . نموده است% 10 پرداخت شوه با نرخ درآمو سودن بت ب  

 .توود دارد

توسط مؤس    حاصل درآمو سود ن بت ب % 58نرخ استانوارد  بامالیا  بر درآمو شرکت  %58 %50 بالروس 99

 . گرددبالرتسی از شرکت متیم دیگر اعمال می

حاصل توسط مؤس   بالرتسی از مؤس   خاروی نیی، صرف نظر از این  درآمو سود

پرداخت کرده باشو،  درآمو سودتاقعیت ک  آن مؤس   خاروی مالیا  تکلیفی ن بت ب  

مالیا  بر درآمو شرکت بوده ت توسط مؤس   دریافت کننوه در % 58مشمول نرخ 

 .   بالرتس قابل پرداخت خواهو بود

االمتیازهای دریافتی توسط شرکت ب  ها ت حقدریافتی توسط شرکت ت اواره درآمو سود %33/33 %11-%51 بلژیک 93

% 33/33عنوان سود تجاری شناخت  می شود ت با نرخ عمومی مالیا  بر درآمو شرکت 

 . مشمول مالیا  می شود

مالیا  بر درآمو شرکت % 50شود ت مشمول در نتایج مالی شرکت لحاظ می درآمو سود %50 %50 بلغارستان 94

 .است

 - %50 %31 بنگالدش 92

بوسنی  96

 هرزگوین

ت % 1مالیا  تکلیفی بابت سود سهام با نرخ . گردددر کل مشمول مالیا  می درآمو سود 50% 50%

های تکلیفی، چنانچ  ب  مووب قرارداد االمتیاز ت سایر مالیا ، حقدرآمو سودبابت 

 .گرددپرداخت می% 50با نرخ مالیاتی کاهش نیافت  باشو، 
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مشمول  ،توسط شرکت ب  عنوان درآمو آن شرکت از سایر منابع حاصل درآمو سود %50 %50-%10 پاکستان 97

فاقو متر دائم در  توسط شرکت غیر متیمِ حاصل درآمو سود. مالیا  خواهو بود

تر پایین یب  غیر از مواقعی ک  نرخ ،گرددمی% 50نرخ  بامشمول مالیا  تکلیفی  ،پاک تان

  .در موافتتنام  اوتنا  مربو  تعیین شوه باشو

 پرتغال 98

 

 

بوست آموه توسط مؤدیان مالیاتی پرتغالی ب  عنوان بخشی از درآمو معمول  درآمو سود 11% 11%-31%

 . شودمشمول مالیا  است ت با نرخ معمول مالیا  بر درآمو شرکت مشمول مالیا  می

را ب  عنوان درآمو حاصل از هر گون  هیین  مرتبط با تعهو  درآمو سودقانون مالیاتی  %11 %51 تاجیکستان 92

 گذاریبوهی، از ومل  بوهی مالیاتی، پرداخت برای هر گون  تام ت مشارکت در سپرده

-در تاویک تان مشمول مالیا  بر درآمو شرکت شوه ت می درآمو سود. نمایوتعریف می

 .در مجموع درآمو ساالن  محاسب  گردد بای ت

 . ب  عنوان درآمو در سی تم تعهوی مشمول مالیا  است درآمو سود %0-%5-%51 %0-%50-%51 تایلند 32

دریافتی حاصل از منابع ترکمن تان، توسط اشخاص غیرمتیم ک  دارای متر  درآمو سود %10 %51 ترکمنستان 31

نرخ فوق می توانو طبق . مالیا  تکلیفی است% 51دائم در ترکمن تان نی تنو، مشمول 

دریافتی توسط اشخاص متیم، مشمول  درآمو سود. معاهوا  اوتنا  مالیاتی کاهش یابو

 .   مالیا  بر درآمو شرکت است

 جمهوری 39

 چک

االمتیاز دریافتی توسط اشخاص متیم مالیاتی چک در پایۀ مالیاتی ت حق درآمو سود 53% 51%-31%

ت  درآمو سود. مالیا  بر درآمو شرکت است% 53استانوارد لحاظ شوه ت مشمول نرخ  

االمتیاز دریافتی توسط اشخاص غیر متیم مالیاتی کشور چک از منبع چک مشمول حق

است، مگراینک  مشمول معافیت داخلی گردد یا در موافتتنام  مالیا  مالیا  تکلیفی % 51

 .ای دیگر مترر شوه باشومضاعف ب  گون 

 هانرخ مالیا  بر درآمو شرکت. گرددب  طور کلی مشمول مالیا  بر درآمو می درآمو سود %11 %0-%11 دانمارک 33

کاهش پیوا کرده % 11ب   1050بوده ت برای سال % 1/13برابر با  1051برای سال مالیاتی 

 .است

ن بت % 10نرخ مالیاتی استانوارد . گرددب  صور  تجمعی مشمول مالیا  می درآمو سود %10 %10 روسیه 34

دتلت ت بهادار ن بت ب  اتراق  درآمو سودب  وی شود؛ میاعمال  درآمو سود ب 

 درآمو سودنرخ . شوداعمال می% 51یا % 3، %0های ، ک  ب ت  ب  نوع اتراق نرخشهرداری

 .های مالیاتی تا صفر درصو نیی کاهش یابوطبق موافتتنام  ممکن است

   %0 %50 رومانی 32

بخشی از کل درآمو قانونی را تشکیل می دهو، مشرت  بر اینک  طبق قانون  درآمو سود %50 51 سریالنکا 36

ناشی از  درآمو سودعبارت ت از  معاف از مالیا  درآمو سود. مالیاتی معاف نباشو

متعلق ب  هر شخص یا  درآمو سودح ابهای پس انواز ارز خاروی در هر بانک تجاری؛ 

شرکت در خارج از سریالنکا بابت تام اعطایی بر ح ب ارز خاروی توسط آن شخص 

یا شرکت ب  دتلت سریالنکا، شرکت عمومی، مؤس ۀ دتلتی، بانک تجاری، یا هرگون  

متعلق ب   درآمو سوداعطا شوه باشو؛ یا  1051آتریل  5تعهو دیگر، چنانچ  تام از تاریخ 

 .  گذار در اتراق قرضۀ دتلتی ک  بر ح ب ارز خاروی تعیین شوه استهر شخص سرمای
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 - - %1/8 سوریه 37

بر اساس مالیا  بر درآمو شرکت مشمول  ،دریافت شوه توسط شرکت درآمو سود %11 %0 سوئد 38

 . خواهو بود% 11نرخ با درآمو شرکت مشمول مالیا  . مالیا  خواهو بود

 درآمو سودمشمول مالیا  بر درآمو است ت هیچ ارتباطی با پرداخت   حاصل سوددرآمو  %31 %0-%31 سوئیس 32

مالیا  تکلیفی . ت یا ب  گرته رالث نوارد( شرکت تاب ت  یا سهامواران)ب  گرته مربوط  

یا )پرداختی توسط مؤس ا  بانکی  درآمو سوددرصوی سوییس تنها ن بت ب   31

مؤس ا  »پرداخت مالیاتی ب  عنوان های تاوو شرایط پرداخت شوه توسط شرکت

متعلق ب  تامهای  درآمو سودمتعلق ب  اتراق قرض ، ت  درآمو سودها، ب  غیر بانکی( «بانکی

 .شودشبی  ب  اتراق قرض  تضع می

پرداختی ب  اشخاص غیر  درآمو سود. توود نوارد درآمو سودمتررا  مشخصی برای  %18 %31-%4 شیلی 42

متعلق ب  تامهای اعطا  درآمو سود. است% 31متیم مشمول مالیا  تکلیفی با نرخ عمومی 

 .مالیا  تکلیفی است% 4شوه ب  خارویان توسط بانکها ت مؤس ا  مالی مشمول 

  .شوخواهو % 51 نرخ مالیا  بر درآمو شرکت مشمول مالیا  با درآمو سود %51 %10-%11 صربستان 41

های تجاری در عراق مشمول مالیا  ب  نرخ معمول از انجام فعالیت حاصل درآمو سود %51 %51 عراق 49

در کلی  سطوح  نرخ مالیا  بر درآمو شرکت. گرددها میمالیا  بر درآمو شرکت

 .باشومی% 51در عراق برابر با  درآموی

هیچگون  مالیا  تکلیفی ن بت . ک ب ت کار است؛ مشمول مالیا  بر درآمو درآمو سود %51 %0 عمان 43

 .توود نوارد درآمو سودهای ب  سود سهام ت پرداخت

دریافتی توسط شرکت متیم از شرکت متیم دیگر، مشمول مالیا  تکلیفی با  درآمو سود %8 %8 غنا 44

 :شودبا این توود مالیا  تکلیفی ب  موارد زیر اعمال نمی. است% 8نرخ 

 پرداختی ب  اشخاص توسط مؤس ۀ مالی متیم درآمو سود

 درآمو سودپرداختی ب  اشخاص از اتراق قرضۀ منتشر شوه توسط دتلت غنا  درآمو سود

 دریافتی توسط مؤس ۀ مالی متیم

 باب  طور کلی مشمول مالیا  بر درآمو معمول ت مالیا  بر درآمو شرکت  درآمو سود %33/33 %0-%81 فرانسه 42

 .باشومی% 33/33نرخ استانوارد 

متعلق ب  پس انوازهای بانکی، پس انوازهای مو  دار، وانشینهای پس انواز  درآمو سود %10 %10 فیلیپین 46

ت وایگیینهای بازار پول دریافتی توسط شرکتهای داخلی یا خاروی متیم از شرکتهای 

-ناشی از پس درآمو سودمالیا  نهایی ه تنو، در حالیک  درآمو % 10داخلی، مشمول 

 . مالیا  نهایی است% 1/8انوازهای ارز خاروی مشمول 

بایو در شمول کل درآمو سالیان  باشو ت با نرخ مالیا  بر سود استانوارد  درآمو سود %50 %50 قرقیزستان 47

مشمول مالیا  شود، مشرت  ب  اینک  آن مالیا  قبالً مشمول مالیا  تکلیفی ب  منبع 

 .نشوه باشو% 50پرداخت در قرقییستان با نرخ 

مالیا  بر % 10نرخ  بادر مجموع درآمو ساالن  مؤدی در نظر گرفت  شوه ت  درآمو سود %10 %51%/10 قزاقستان 48

 .گردددرآمو شرکت مشمول مالیا  می

بانکی تحتق یافت  در خارج از قطر، چنانچ   درآمو سودحاصل در قطر ت  درآمو سود %50 %8 قطر 42

 .گرددمشمول مالیا  می ،حاصل از فعالیت مؤدی در قطر باشو، همچون درآمو معمول
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. های تجاری معمول، مشمول مالیا  استناشی از منابع مربو  ب  فعالیت درآمو سود %8 %0-%51 یکارکاستا 22

های صور  گرفت  در شرکتهای مالی در نظام بانکی گذاریناشی از سرمای  درآمو سود

ناشی از  درآمو سود. مالیا  تکلیفی در منبع ب  عنوان مالیا  قطعی است% 8ملی، مشمول 

های انجام شوه در خارج از کشور، درآمو حاصل از منابعی غیر از منابع گذاریسرمای 

 . کاستاریکا مح و  شوه ت مشمول مالیا  نخواهو بود

    .است% 1/50مشمول مالیا  تکلیفی  درآمو سود %1/50 %1/50 کامرون 21

ب  عنوان درآمو حاصل از ک ب  شرکت،قابل دریافت یا دریافت شوه توسط  درآمو سود %0 %11-%0 کانادا 29

 .ت کار یا دارایی مشمول مالیا  خواهو بود

 .گرددمشمول مالیا  می% 10ب  عنوان بخشی از درآمو کل، با نرخ  درآمو سود %10 %51 کرواسی 23

ترین نرخ های مرتبط در پایینها میان شرکتن بت ب  تام درآمو سوددرآمو حاصل از 

تجویی شوه توسط تزار  دارایی یا بانک ملی کرتاسی تعیین شوه است  درآمو سود

 (.باشومی% 8تجویی شوه در کرتاسی برابر با  درآمو سودنرخ )

بایو در ردیف درآمو مشمول مالیا  لحاظ  رآمو سودب  استثنای برخی موارد، همۀ د %30%/11%/54 %4/51%/10 کره 24

ب  همان انوازه دریافت شوه، در درآمو   درآمو سودب  طور کلی، درآمو حاصل از . شود

 . شودمشمول مالیا  لحاظ می

ناشی از فعالیتهای انجام شوه در کلمبیا بخشی از مالیا  بر درآمو  درآمو سوددرآمو  %54-%33 %0-%1-%54-%33 کلمبیا 22

  .شود میشرکت مح و  

خواه این سود سهام توسط شرکت )سودهای سهام شرکت خاروی  ن بت ب  مالیا  - %0 کویت 26

در  هرگون  مبلغ دریافتی از سایر درآموها نیی ن بت ب  ت(  کویتی توزیع شوه باشو یا خیر

اعمال  (الیحم  مویریت االمتیاز، خوما  فنی، ت حق، حقدرآمو سودهمچون ) کویت

 . گرددمی

نرخ ن بت ب   %1%/51 گرجستان 27

ت حق  درآمو سود

االمتیاز برای 

پرداختهای ب  

کشورهای بهشت 

% 51مالیاتی تا 

 افیایش می یابو

 

 .است% 51مشمول نرخ مالیا  بر درآمو شرکت  درآمو سوددرآمو حاصل از  %51 %0 لتونی 28

برای مالیا   .ها ب  درآمو مشمول مالیا  آنها اضاف  خواهو شوتوسط شرکت درآمو سود %1 %1%/50 لبنان 22

های بانکی، اتراق خیان  ت اتراق قرض  منتشر شوه، تا مییان تکلیفی اعمال شوه بر ح ا 

 . گردددرآمو شرکت تخفیف مالیاتی اعطا میمالیا  بر 

در یک سی تم تعهوی شناسایی شوه ت ب  طور کامل با نرخ مؤرر ترکیبی  درآمو سود %11/13 %0 لوکزامبورگ 62

 . گرددمشمول مالیا  می%  11/13مالیا  بر درآمو شرکت 

نرخ عمومی مالیا  تکلیفی . شودبا سایر درآموهای مشمول مالیا  ومع می درآمو سود %10 %10 لهستان 61

 توانو ک  میاست % 10االمتیاز پرداختی ب  غیرمتیمان برابر با ت حق درآمو سودن بت ب  

 .  های مالیاتی کاهش یابوبمووب موافتتنام 
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درآمو مشمول مالیا  تلتی شوه ت مشمول نرخ مالیا  بر درآمو  ، ب  عنواندرآمو سود %51 %0-%50 لیتوانی 69

 .گرددمی% 51شرکت 

االمتیاز  یا حق درآمو سودطبق قوانین داخلی هیچگون  مالیا  تکلیفی بر سود سهام،  %0 %0 مجارستان  63

 .ها توود نواردپرداختی ب  شرکت

مشمول مالیا  تکلیفی ( ب  وی مؤس ا  مالی)دریافت شوه از نهادهای متیم  درآمو سود %10 %0-%50 مراکش 64

 . باشومی% 10نرخ  با

  %10 %0-%10 مصر 62

-%15-%31-%40 مکزیک 66

51%-50%-3/4% 

درآمو % )0/0

متعلق ب   سود

 -(اتراق بهادار

درآمو % )10

متعلق ب   سود

اتراق بهادار 

 (غیرمشرت 

های مکییکی در سی تم تعهوی مشمول دریافتی توسط شرکت درآمو سودمعموالً 

های متیم در ها ب  شرکتپرداخت. آیومالیا  است ت در درآمو ناخالص ب  ح ا  می

 درآمو سودمالیا  تکلیفی ن بت ب  . شودمکییک عموماً مشمول مالیا  تکلیفی نمی

از مبلغ سرمای  % 0/0پرداختی مؤس ا  مالی ب  سرمای  گذاران متیم مکییک، عموماً 

 . گذاری شوه است

گردد می% 50گذار غیر متیم مشمول مالیا  تکلیفی قابل پرداخت ب  سرمای  درآمو سود %50 %50-%0 نیجریه 67

اشخاص متیم کشوری ک  با نیجری  دارای موافتتنام  اوتنا  . ک  این مالیا  نهایی است

 درآمو سود. برخوردارنو% 1/8باشنو، از نرخ کاهش یافت  از اخذ مالیا  مضاعف می

نرخ مالیا  بر درآمو شرکت  باای مشمول مالیا  دریافت شوه توسط شرکت نیجری 

. گرددمی تهاتر در برابر مالیا  نهایی ب  عنوان% 50نرخ  بامشمول مالیا  تکلیفی ، % 30

ن بت ب   درآمو سود. حاصل از اتراق بهادار دتلتی از مالیا  معاف است درآمو سود

 .باشومیهای داخلی ارز خاروی نیی از مالیا  معاف درآمو حاصل از ح ا 

 - %33-%18 %51 نیوزیلند 68

مالیا  بر درآمو شرکت بوده ت تاوو شرایط برخورداری از % 11مشمول  درآمو سود %11 %1 ویتنام 62

 .باشونمی( تخفیف/ شامل نرخ مالیاتی ترویحی ت معافیت)های مالیاتی مشوق

های ناشی از انجام فعالیت ،دریافت شوه یا متعلق ب  شرکت درآمو سوددرآمو حاصل از  %0 %0 نگهنگ ک 72

 . خواهو بودبر درآمو مشمول مالیا   ،تجاری یا ک ب ت کار در هنگ کنگ

Source: PWC, 2015 
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 رفتار مالیاتی با سود سپرده(3-1-9

اماا در ایان   . در بخش قبلی، رفتار مالیاتی کشورها با انواع درآمو سود ب  طور کلای ماورد بررسای قارار گرفات      .18

 .گردد بخش از مطالع  تجار  کشورها، ب  طور خاص رفتار مالیاتی آنها با درآمو ناشی از سود سپرده مرتر می

این مالیا  ک  برای اتلین باار در  . تاقع نوعی مالیا  بر پس انواز می باشو مالیا  بر سود سپرده درب  طور کلی  .18

 .معرفی شو در طبت  بنوی سی تم مالیاتی کشورها در قالب مالیا  بر درآمو طبتا  بناوی شاوه اسات     5380سال 

ایان   کا   یارائ  شوه است، نرخ مالیا  بر سود ساپرده در کشاورهای  ( 1)شماره  ک  در ووتل یبراساس اطالعات

شاایان ذکار    .درصو در نوسان اسات  45درصو تا  3باشو ت از  دارای دامن  تسیعی مییا  در آنها تضع شوه، مال

ت  متایم در برخی از کشورها از ومل  هنوتستان، ترکی  ت فیلیپین نرخ مالیا  بر سود سپرده برای اشاخاص   است

بارای ساپرده    هاای مختلفای  فیلیپین نرخ  ترکی  تدر برخی از آنها هماننو کشورهای  متفات  می باشو ت متیمغیر

کشاور ساود    0 کشاور ماورد بررسای، در    33در باین   همچناین . درنظر گرفت  شاوه اسات  داخلی ت سپرده ارزی 

 . ه تنومعاف از مالیا  های بانکی  سپرده

 45)نارخ باا  مالیا  بر سود ساپرده   با تضع ایرلنو های مورد بررسی،کشور بین همانطور ک  مالحظ  می شود در  .13

کمترین نرخ در میان کشورهایی ک  دارای مالیا  بر نرخ سود ساپرده ه اتنو    .دارای بیشترین نرخ است( درصو

های کمتر از  درصو ت برای سپرده 3های باالتر از یک یک ال،  نیی مربو  ب  ارتگوئ  است ک  ن بت سود سپرده

ب ایاری از کشاورها، مالیاا  بار ساود ساپرده با          شایان ذکار اسات در   .نمایو درصو مالیا  تضع می 1یک ال، 

 .گردد صور  تکلیفی اخذ می

نکت  قابل توو  در مورد ایرلنو این است ک  در سالهای گذشت  نرخ مالیا  بر سود سپرده در این کشور صعودی  .30

کشاور  البتا  در ایان   . رسیوه است 1054درصو در سال  45ب  توریج ب   1008درصو در سال  10بوده است ت از 

 .گردد سال ت از کار افتاده م ترد می 01مالیا  افراد باالی 

حاکی از آن است ک  اعمال مالیاا  بار ساود ساپرده تنهاا با  کشاورهای        ( 1)نگاهی ب  لی ت کشورهای ووتل .35

هم اعماال   ها بین هم  گرتهدر  ت همچنین ب  منطت  خاصی از وهان تعلق نوارد توسع  یافت  ت یا در حال توسع  ت

 .هم معافیت سود سپرده ها از مالیا  ب  چشم می خوردمالیا  بر سود سپرده ت 
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 مالیات بر سود سپرده در برخی کشورهای جهان( : 9)جدول

 ردیف  نام کشور  )%(نرخ مالیات بر سود سپرده 

 1 ایرلند  45

 9 استرالیا  11

 3 پرتغال 11

 4  بریتانیا (حو آستان  برای شمول توود دارد)10

 2 ایسلند 10

 6 اندونزی 10

 7 فیلیپین از مالیا  بر سود سپرده های ارزی  اشخاص خارویمعافیت . درصو 811ت ارزی  10های داخلیسود سپرده

 8 اسلواکی 53131

 2 سنگال 58

 12 کامرون 5011

 11 رواندا 51

 19 عراق 51

 13 ژاپن 51

 14 فنالند 5111

 12 روسیه 10

 16 اسپانیا 13-53

 17 بلغارستان 8

 18 سریالنکا 50

 12 فرانسه   33هماننو سایر درآموها مشمول مالیا  است ت برای اشخاص حتوقی 

 92 ازبکستان 50

 . درصو  50،  51، 51ماه ت یک ال ت بیش از یک ال ب  ترتیب  0ماه ، بین  0از سپرده های لیر کمتر از 

 .درصو  53،51،58ماه ت یک ا ل ت بیش از یک ال ب  ترتیب 0ماه ، بین  0از سپردهای ارز کمتر از 

 91 ترکیه

 99 هندوستان  .درصو مالیا  اخذ می شود  1014درصو ت  برای  اشخاص حتوقی  5011برای اشخاص حتیتی 

 93 نیکاراگوئه 50

 94 عربستان  1

 92 اروگوئه  . درصو برای سودسپرده های کمتر از یک ال  1درصو برای سود سپرده های بیش از یک ال ت با نرخ  3با نرخ 

 96 آلبانی 53-0

 97 بالروس 53

 98 آذربایجان معاف

 92 اسلونی  معاف

 32 قبرس  معاف

 31 مالزی  معاف

 39 چین  معاف

 33 آرژانتین معاف

Source: PWC. Ernst & Young(ey) 
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 تجربی مطالعات -ب 

همانطور ک  در ق مت قبل بیان گردیو، مالیاا  بار ساود ساپرده هاای باانکی در ب ایاری از کشاورها در حاال           .31

با این توود مطالعا  ت تحتیتا  زیادی در مورد آرار  این نوع مالیا  بر  مییان سپرده گاذاری افاراد    .اوراست

ت  ( 1003) 5توان ب  دت تحتیق صور  پذیرفت  توسط هملگاارن ت نیکاودم   در این مورد می. صور  نگرفت  است

هملگاارن ت نیکاودم در   . ردک  اخیرا در این خصوص صور  پذیرفتا  اسات، اشااره کا      1(1054)نیلی ووهان ن

تااریرا    ، "ارزیابی اتلین سال اورای مالیاا  دساتوری بار پاس اناواز هاای ارتپاایی هاا        "ای تحت عنوان  متال 

در ایان مطالعا  از   . اقتصادی مالیا  اعمال شوه بر پس اناواز مشاتریان ارتپاایی را ماورد بررسای قارار داده اناو       

ایان تحتیاق با  معرفای     . پا ت پانیده کشور دیگر استفاده شوه استاطالعا  آماری کشورهای عضو اتحادی  ارت

یک سی تم مالیاتی بر سود پرداختی توسط سایر کشورها ب  مشتریان ارتپایی، ب  منظور ولوگیری از فرار مالیاتی 

 . تبر اساس این تحتیق مالیا  تضع شوه هیچ گون  تاریر عموه ای بر متوار پس انوازها نواشت  اس. می پردازد

ای دیگر ب  بررسی مالیا  بر سود سپرده ها در بانک ساوئیس ت م ائل  فارار مالیااتی      نیلی ووهان ن نیی در مطلع  .33

اصالحا  وویو ارتپا با تضع مالیا  بار ساود دریاافتی توساط ساپرده گاذاران ارتپاایی کا  در         . پرداخت  است

باا    در ایان تحتیاق  . مالیااتی کارده اسات   های سوئیس ح ا  دارنو، سعی در ولوگیری از این ناوع فارار    بانک

ب  این نتیج  رسایوه اسات کا     ( گرته غیر متارر)ت غیر ارتپاییان( گرته متارر از مالیا )متای   دت گرته ارتپاییان

درصو کااهش یافتا     40تا  30مییان سپرده گذاری توسط ارتپاییان  ،ماه بعو از معرفی این قانون 3تنها در فاصل  

البت  بای اتی تووا     .کشورها ک  سود سپرده ها معاف از مالیا  است، سپرده گذاری شوه استدر سایر  ت است

نمود ک  در این کشورها ب  دلیل راحتی نتل ت انتتال منابع مالی باین کشاورها، کاوچکترین تغییار در سیاساتهای      

را با  سامت کشاورهایی کا      توانو ب  سرعت بر رفتار فعالین اقتصادی تأریر گذاشت  ت منابع ماالی   یک کشور می

 . گذاران دارد هوایت نمایو سود بیشتری برای سپرده

                                                           
1
 Hemmelgarn and Nicodeme 

2 Johannesen  
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 هايبانكیسودسپردهازمالياتاخذپيامدهاي.1

های بانکی ت اخذ مالیا   درخصوص حذف معافیت مالیاتی سود سپرده گیری صحیح ب  طور کلی وهت تصمیم .34

 :از این محل، دت پیامو عموه بای تی مونظر قرار گیرد

 گذاران تأثیر بر رفتار سپرده 

 اثرات درآمدی 

گیاران   شود، در حتیتیت نگرانی اصالی تصامیم   پیامو نخ ت ک  ب  نوعی هیین  حذف این معافیت مح و  می  .31

 . شود، آنها با احتیا  کامل در این حوزه تصمیم گیری نماینو ک  باعث می دهو در این حوزه را تشکیل می

 ایان ماورد در زماره    . گاردد  ست ک  درصور  حذف معافیت نصایب دتلات مای   مورد دتم درآموهای مالیاتی ا .30

گنجو ت ب  تیژه در شرایطی ک  دتلت با  دنباال م ایرهایی بارای      های بانکی می منافع اخذ مالیا  از سود سپرده

 .سیایی برخوردار است افیایش درآموهای مالیاتی است از اهمیت ب 

توانو ب  اتخاذ تصمیما  مطلاو  در ایان    ها ت منافع حاصل ، می فوق ت متای   هیین دت پیامو  نهایتاً مونظر قرار دادن 

 .ه منجر گرددزحوز

 گذاران رفتار سپرده بررسی -الف

عموه نگرانی در خصوص تضع مالیا  بر سود سپرده های بانکی ارر منفی این نوع مالیا  بر انگییه هاای ماردم    .38

گون  ک  در بخش مبانی نظری ذکار شاو باا اعماال مالیاا  ت       همان. ستها بر سپرده گذاری منابع مالی در بانک

هاای   ها از سی تم بانکی خارج شوه ت با کااهش حجام ساپرده    گذاری کاهش سود، ممکن است بخشی از سپرده

با     توانو های بانکی، از قور  تام دهی بانک ها کاست  گردد ک  این امر می پس انواز ت تغییر در ترکیب سپرده

 .منجر شودگذاری در اقتصاد  سرمای  کاهش

ت  در قالب مولهای اقتصادسانجی  توان ، میگذاران تأریر تضع مالیا  بر سود سپرده بر رفتار سپردهوهت بررسی  .38

 را ها بر مییان سپردهنرخ سود ، ارر تغییر گذاری دارای تأریر ه تنو با درنظر گرفتن متغیرهای مختلفی ک  بر سپرده

تغییارا    همراه بارا  های بانکی در سالهای مختلف ب  طور ساده مییان سپردهتوان  می عالته بر این. دنموبرآترد 

گاذار   از آنجا ک  اخذ مالیا  از سود سپرده، در حتیتت بر سودی ک  عمالً عایاو ساپرده  . نمودنرخ سود بررسی 
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توانو ب  صاور  غیرم اتتیم ارار     ود میها ن بت ب  تغییر س گذارد، مطالع  مییان ح اسیت سپرده شود تأریر می می

 .تضع مالیا  را مشخص نمایو

 گذاران اخذ مالیات بر سود سپرده بر رفتار سپرده برآورد تأثیر  

 در ممکان اسات  از آنجا ک  مطالعا  تجربی در خصوص نحوه تاریر گذاری عوامل متعاود بار ساپرده گاذاری      .33

، نتایجی متفاتتی دربر داشت  باشو ت حتی با توو  ب  شرایط حاکم در کشورها با مبانی نظاری  کشورهای مختلف

در ایاران  . رساو  ب  نظر می ضرتریمطالعا  تجربی در این خصوص در هر کشوری  نیی در تعارض باشو، انجام 

هاای پاس اناواز     د سپردهارر تضع مالیا  بر سو"ای تحت عنوان  در متال  5333سال  در ت همکاران نوفرستی ینی

کا  در ایان ق امت از گایارش از نتاایج ایان متالا  اساتفاده          انو ب  بررسی تضع این نوع مالیا  پرداخت  "بانکی

 .شود می

سعی شوه است تا با پیش بینی تاریر تغییر نرخ سود سپرده های پس انواز بر حجم سپرده ها، ارر این  فوق در متال  .40

برای ایان منظاور الگاویی بارای     . قرار گیرد بررسیمالیا  بر حجم سپرده ها ت مییان درآمو مالیاتی دتلت مورد 

تاابع   شود تصریح شوه تنیی مالیا   توانو مشمول میتتاضای سپرده های بانکی ب  صور  تابعی از نرخ سود ک  

  .برآترد شوه است 5335تا  5341ب  کمک داده های سری زمانی سال های  مربوط 

 :های بانکی ب  صور  زیر ارائ  گردیوه است مول نهایی سپرده ،بر این اساس .45

LDT = f (LGDPNO, LPN4569, LEX, LVEX, R, D) 

  لگااریتم تولیاو   LGDPNO .اسات تاقعای   5ماو  دار باانکی  هاای  لگااریتم حجام ساپرده    LDT در رابط  فوق

لگاریتم   LVEX ت لگاریتم نرخ ارز در بازار آزاد  LEX،83ناخالص داخلی بوتن نفت ب  قیمت های رابت سال 

 03تاا   41متغیر ساختار سنی ومعیت است ک  در گارته سانی    LPN4569 همچنین .وباشمی نوسانا  نرخ ارز

  D ت در نهایتهای مو  دار بانک ها نرخ سود تاقعی سپرده R .بر تتاضای پول می باشو سال دارای تاریر مثبت

  .دهو را نشان میمتغیر مجازی 

  :ارائ  شوه استرابط  تعادلی بلنومو  استخراج شوه الگو ب  صور  زیر 

 LDT= 0.96195LGDPNO +4.1282LPN4569+0.49211LEX–0.077258LVEX+0.01688R–0.5581D58–1.1449D6062-0.40478D7576 

            (6.9992)                      (6.6284)                (6.6198)          ( -2.0772)    (3.1070)      (-2.7178)           (-9.0050)        (-3.1123)    

                                                           
 
 .شامل مجموع  سپرده های پس انواز یک سال ، دتسال ، س  سال  ت پنج سال  است  
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منجر ب  کاهش  های متال  حاکی از آن است ک  گرچ  کاهش نرخ سود تاقعی در صور  اعمال مالیا ،  یافت    .41

حجم سپرده های پس انواز بلنومو  بانکی می شود، اما کوچک بودن ضریب این متغیر، بیان کننوه این م ائل   

با   . ی بانکی نخواهو شاو است ک  اعمال مالیا  بر پس انواز بلنومو  باعث کاهش گ ترده در حجم سپرده ها

تاحاو درصاو از ساپرده هاای بلناو ماو  با          01050کااهش در نارخ ساود تنهاا     بیان دیگر با یک تاحو درصو 

های واری ت اساکناس ت م اکوک تباویل خواهاو شاو ت ایان امار تااریر چشامگیری بار کااهش حجام              سپرده

 .های بانکی نخواهو داشت سپرده

 ها بررسی نوسانات میزان سپرده 

اقتصادهای مبتنی بر سازتکار بازار نرخ بهره از تتاطع عرضا  ت تتاضاای تواوه قابال     گون  ک  ذکر شو در  همان .43

ضعیف ت محاوتد ه اتنو، ممکان    ، های مالیبازاراما در کشورهایی ک   .آیو دست می استتراض در بازار پول ب 

 .های تئوریک ب  تقوع نپیونونو بینی است پیش

هاا با  دت    یای  انواز خود با  اناواع دارا   کننوگان برای تبویل تووه پس انواز پستوان مطرح کرد ک   می در ایران، .44

کننااو ت باار اساااس الگااوی  هااای بااانکی توواا  ماای ت ناارخ سااود سااپرده( ناارخ تااورم)هااا  متغیاار تغییاارا  قیماات

رتد  ئوریک انتظار میمباحث تبرخی گون  ک  ذکر شو براساس  همان. زننو پذیریشان دست ب  انتخا  می ری ک

گذاری در بانکها نیی افیایش یابو ت هنگام کاهش نیی عکاس موضاوع    ها، مییان سپرده با افیایش نرخ سود سپرده

هاای   رتد کا  اگار ساود ساپرده     انتظار میدرنظر گرفتن تورم ت در نتیج  نرخ سود تاقعی،  همچنین با. اتفاق افتو

ب  سمت خریو کاالهایی ک  قادر ب  حفاظ ارزش پاول    ها  سپردهر گیرد، تر از نرخ تورم قرا بانکی در سطح پایین

هاای باانکی را    ها ن  تنها قور  خریاو ساود ساپرده    ک  افیایش سطح عمومی قیمت چرا .انتتال یابنوها باشنو،  آن

 . برد ها را نیی تحلیل می دهو، بلک  قور  خریو اصل سپرده کاهش می

اسااس اطالعاا     بار  .شاود  مشااهوه نمای   کشاور ای در  و ک  عمالً چنین رابط ده های تجربی نشان می بررسی اما .41

در کشاور منفای باوده اسات،      ماورد بررسای  های  سود تاقعی در سال نرخک  مییان  این رغم  ب  (4)ت  (3)ووتل 

اسات،  هاای باانکی    این امر بیانگر اقبال عمومی مردم ن بت ب  سپردهبیشتر شوه دار  مو تاقعی  های حجم سپرده

  .متأرر از مییان سود پرداختی نبوده است اًک  لیتم
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 ارقام ب  میلیارد ریال          2333-2331های  سپرده های مدت دار بانکی طی سالمیزان ( : 3)جدول

 (واقعی)مجموع

 2331: سال پایه

 سال به تفکیک بانک به تفکیک نوع سپرده (اسمی)مجموع

بانکهای  مدت کوتاه بلندمدت

 غیردولتی

 بانکهای دولتی

369،595 943،543 583،185 513،868 93،619 903،116 2333 

5،935،410 951،381 119،131 483،639 39،040 931،619 2331 

5،181،499 909،509 919،494 919،663 596،693 190،461 2331 

5،898،556 351،381 410،996 431،603 163،669 646،958 2331 

5،985،608 5،599،649 650،581 169،418 981،151 931،513 2331 

1،093،691 5،111،911 848،319 699،961 5،001،804 156،158 2333 

1،131،496 5،886،908 5،556،933 990،903 5،180،996 601،399 2333 

1،139،398 1،139،398 5،418،018 863،350 5،160،005 999،399 2331 

1،944،801 9،013،395 5،991،641 5،919،919 1،066،119 339،458 2332 

1،413،631 4،914،544 1،995،386 5،331،518 9،080،909 5،149،499 2331 

 بانک مرکیی، خالص  تحوال  اقتصادی کشور : نبعم

 ارقام ب  درصو          2333-2331های  نرخ سود سپرده های بانکی طی سال( : 1)جدول

 سال به تفکیک نوع سپرده تورمنرخ  حداکثر نرخ سود واقعی

 ساله یک ساله پنج

5.8 51.1 59 9 2333 

6.9 50.9 59 9 2331 

1.5 55.3 56 9 2331 

1.4- 58.4 56 9 2331 

6.4- 11.4 53 3 2331 

1.6- 50.8 59 3 2333 

4.6- 51.4 59 6 2333 

5.1- 15.1 10 9 2331 

50.1- 90.1 10 9 2332 

51.9- 94.9 11 9 2331 

 بانک مرکیی: منبع
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 2333-2331طی سالهای  های اسمی و واقعی روند سپرده : (2)نمودار

 
 

هاای تاقعای ت نارخ ساود تاقعای نیای چناین اماری را تأییاو           همچنین محاسب  ضریب همب تگی بین مییان ساپرده  .40

 (.ب  دست آموه است -014ضریب همب تگی در سالهای مورد بررسی، برابر با )کنو می

نرخهاای  ، این نتیج  را درپی دارد کا   گذاری مییان سپردهبررسی تأریر تضع مالیا  بر سود سپرده بر بنوی  ومع .48

گذاری در بانکها نوارد ت در صاور  تعیاین نارخ مالیااتی منطتای بارای ایان         سود، تأریر چنوانی بر مییان سپرده

  .توان معافیت اعطایی ب  این بخش را حذف نمود بخش، می

 ات درآمدی اخذ مالیات از سود سپردهاثر -ب

، این درآمو نیی همراه باا ساایر درآماوها    شود مالیا  تضع میهای بانکی  سود سپرده بر در اغلب کشورهایی ک  .48

طبق نرخ عمومی مالیا  های بانکی  از سود سپردهگردد ت در نتیج   در محاسب  درآمو مشمول مالیا  محاسب  می

  صحیح این رتیا  اورای البت  . بر درآمو مووود برای اشخاص حتیتی ت اشخاص حتوقی، مالیا  اخذ می گردد

م تلیم اورای سی تم مالیا  بر وماع درآماو   زیرا ، هایی مواو  است با چالش در مورد اشخاص حتیتیب  تیژه 

، مشکال  اورایی آنرا با تصول این مالیا  ب  صور  تکلیفیتوان  ب  همین دلیل می. باشو میبرای این اشخاص 

تاوان درآماو    ب  آساانی مای  نیی اشخاص حتوقی  های بانکی سپردهسود اخذ مالیا  از  در مورد. ب  حواقل رسانو

نتیج  امر برای سی اتم فعلای   . های بانکی را در محاسب  درآمو مشمول مالیا  محاسب  نمود مربو  ب  سود سپرده

 . درصو است 11ب  نرخ اشخاص حتوقی های بانکی  تی ایران، اخذ مالیا  از سود سپردهمالیا
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ت با   ( ب  خصاوص در ماورد اشاخاص حتیتای    )هایی اورایی احتمالی ب  طور کلی با توو  ب  مشکال  ت چالش .43

اتلویات  دارای های بانکی ب  صور  تکلیفی  مالیا  بر سود سپرده اخذتصول،  های منظور حواقل نمودن هیین 

بوین صور  ک  بانکها هنگام تاریی ت پرداخت سود متعلت  با  ح اابها، مالیاا  مربوطا  را طباق نارخ       . باشو می

هاای   توان از دت نرخ وواگان  برای سپرده در این م یر می .، ب  ح ا  سازمان امور مالیاتی تاریی نماینویمشخص

  اوتناا   مارتبط باا  یی کا  در خصاوص فعالیتهاای    اشخاص حتیتی ت حتوقی استفاده کرد ک  با  دلیال پیاماوها   

گیاری   بهره بنابراین در صور  . نتایج مطلوبی ب  همراه نواشت  باشواتخاذ این رتی  رسو  ب  نظر میمالیاتی دارد، 

دارای تووی   از سی تم مالیا  تکلیفی در این حوزه، استفاده از یک نرخ تاحو برای اشخاص حتیتی ت حتوقی، 

 .باشو می

ای برای اینک  درآموهای ک ب شوه ناشی از سود  همچنین ب  منظور کاهش پیاموهای اورایی، تعیین حو آستان  .10

توان اشخاصی ک  تنهاا منباع درآماوی آنهاا      از سوی دیگر می. باشو بانکی مشمول مالیا  شونو قابل بررسی می

 .های بانکی است از این مالیا  معاف نمود سود دریافتی از سپرده

در حتیتات تصامیم   . ل  مهم بعوی، تخمین مییان درآموهای مالیاتی حاصل  از اورای این نوع مالیاا  اسات  م أ .15

های اورای این نوع  های بانکی پس از متای   هیین  نهایی در خصوص اورا یا عوم اورای مالیا  بر سود سپرده

 هایمییان درآمودر ادام  از اینرت ت . گردد با درآموهای حاصل  ممکن می( های اقتصادی ت تصول هیین )مالیا 

نصایب دتلات   توان ات   مای م .م.ق 541در مااده  های مووود  با فرض عوم معافیت ک  در سالهای گذشت  مالیاتی

های مختلاف،   بوین منظور ت با توو  ب  اینک  برای سپرده. شوه است محاسب  قالب سناریوهای مختلفدر گردد 

ها با    ور توود دارد ت از آنجا ک  اطالعا  دقیتی از مییان هر یک از سپردهنرخهای متفاتتی در نظام بانکی کش

گیری از  گذاری در بانکها ت بهره های سرمای  آمار کلی مییان سپردهبا استفاده از  ابتوا تفکیک در دسترس نی ت،

کمترین ت بیشترین متاوار ساودی کا     ، 5383-31های بانکی طی سالهای  های سود سپرده حواقل ت حواکثر نرخ

 . گردد می محاسب  های بانکی قابل پرداخت بوده است  در هر یک از این سالها ب  سپرده
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 ارقام ب  میلیارد ریال ت درصو          2333-2331های  میزان سود پرداختی به سپرده های بانکی طی سال( : 1)جدول

 سال نرخ سود میزان سود پرداختی

 ساله یک ساله پنج حداقل حداکثر

13،311 53،110 59% 9% 2333 

515،108 51،030 59% 9% 2331 

553،530 14،840 56% 9% 2331 

540،118 13،410 56% 9% 2331 

113،811 14،358 53% 3% 2331 

100،400 80،400 59.1% 3% 2333 

310،840 00،384 59% 6% 2333 

413،188 33،301 10% 9% 2331 

055،334 515،181 10% 9% 2332 

315،351 503،133 11% 9% 2331 

 بانک مرکیی، محاسبا  تحتیق: منبع

الزم با  ذکار    .تخماین زد ها می توان رقم مالیا  قابل تصاول از آنهاا را    مییان سود پرداختی ب  سپردهبرآترد با  .11

 هاایی کا  بانکهاا یاا موس اا  اعتبااری غیرباانکی         م ذکر شوه ک  سپرده.م.ق 541با توود اینک  در ماده   است

گذارنو از معافیت مالیاتی برخوردار نی تنو، اما با توو  ب  فتوان اطالعا  ت عوم امکان تفکیک  مجاز نید هم می

 .ده قرار گرفت  استها مورد استفا این نوع سپرده، در انجام محاسبا ، رقم کل سپرده

 50، 51، 11برای محاسب  درآموهای مالیاتی قابل تصول، چهار سناریو با نرخهای مالیا  بر سود سپرده ب  مییان   .13

درصاو برابار باا نارخ مالیاا  بار        11در این میان، نرخ . دهیم مورد بررسی قرار می 5383-31برای درصو را  1ت 

افیت درآماو ناشای از ساود ساپرده حاذف شاوه ت ایان درآماو در         ک  معاست حالتی  مربو  ب شرکتهاست ک  

درصو را نیی ب  عنوان حواقل نرخای کا  کشاورهای ماورد      1نرخ  .محاسب  درآمو مشمول مالیا  محاسب  گردد

  بررسای   در ساناریوی وواگانا  ماورد   کنناو،   شود از آن استفاده می بررسی ک  در آنها این نوع مالیا  تضع می

، (1)در ووتل  .دهیم ب  عنوان نرخهای میان  مونظر قرار میرا درصوی  50ت  51نرخهای همچنین  .دهیم قرار می

 .قابل مشاهوه است 5383-31آمار مالیا  قابل تصول در سالهای 
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 :%92نرخ  های بانکی به از سود سپرده دریافت مالیات( 1

 8نرخ ساود  )میلیارد ریال  40،850 برابر با بودقابل تصول  5331در سال حواقل مالیاتی ک  بر اساس این سناریو 

درصوی  ن بت  11نرخ سود )میلیارد ریال 138،818رقم نیی ت حواکثر آن   (های بانکی درصوی ن بت ب  سپرده

میلیاارد ریاال    533،353 درآموهای تصولی نیای در ایان ساناریو برابار باا      میانگین .باشو می( های بانکی ب  سپرده

 .باشو می 5331درآموهای مالیاتی تصول شوه در سال  %33م برابر با شود ک  این رق می
 

 %:12های بانکی به نرخ  دریافت مالیات از سود سپرده (9

 8نرخ ساود  )میلیارد ریال 14،480قابل تصول بود برابر با   5331بر اساس این سناریو حواقل مالیاتی ک  در سال  

درصوی  ن بت  11نرخ سود )میلیارد ریال 541،038ت حواکثر آن  نیی رقم ( های بانکی درصوی ن بت ب  سپرده

میلیاارد ریاال    83،135میانگین درآماوهای تصاولی نیای در ایان ساناریو برابار باا         .باشو می( های بانکی ب  سپرده

 .باشو می 5331ی مالیاتی تصول شوه در سال درآموها% 10شود ک  این رقم برابر با  می
 

 %:12های بانکی به نرخ  دریافت مالیات از سود سپرده( 3

 8نارخ ساود   )میلیارد ریال 50،314قابل تصول بود برابر با  5331بر اساس این سناریو حواقل مالیاتی ک  در سال 

درصاوی  ن ابت    11نرخ سود )یارد ریالمیل 31،535ت حواکثر آن  نیی رقم ( های بانکی درصوی ن بت ب  سپرده

میلیاارد ریاال    11،818میانگین درآماوهای تصاولی نیای در ایان ساناریو برابار باا         .باشو می( های بانکی ب  سپرده

 .باشو می 5331درآموهای مالیاتی تصول شوه در سال % 5311شود ک  این رقم برابر با  می

 %:2نرخ های بانکی به  دریافت مالیات از سود سپرده( 4

 8نارخ ساود   )میلیاارد ریاال   8،501قابل تصول بود برابر با  5331بر اساس این سناریو حواقل مالیاتی ک  در سال 

درصاوی  ن ابت    11نرخ سود )میلیارد ریال 48،100ت حواکثر آن  نیی رقم ( های بانکی درصوی ن بت ب  سپرده

میلیاارد ریاال    18،804یای در ایان ساناریو برابار باا      میانگین درآماوهای تصاولی ن   .باشو می( های بانکی ب  سپرده

 .باشو می 5331درآموهای مالیاتی تصول شوه در سال % 8شود ک  این رقم برابر با  می
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 2333-2331های  مالیات از دست رفته ناشی از عدم وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی طی سال(: 1)جدول

 ارقام ب  میلیارد ریال ت درصو                                                                                                                                                                            

 الس %11: نرخ مالیات بر سود %21: بر سود نرخ مالیات %21: نرخ مالیات بر سود %1: نرخ مالیات بر سود

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر حداقل حداکثر

1،368 661 1،396 5،911 8،309 5،389 54،893 9،951 2333 

6،060 981 51،515 5،169 58،585 1،941 90،901 9،308 2331 

1،619 5،199 55،954 1،494 56،390 9،955 18،184 6،581 2331 

9،918 5،495 54،616 1،349 15،384 4،454 96،693 9،919 2331 

55،588 1،946 11،991 1،431 99،169 8،199 11،398 59،913 2331 

59،910 9،810 16،640 9،645 93،360 55،465 66،601 53،501 2333 

56،099 9،943 91،094 6،638 48،555 50،048 80،581 56،946 2333 

11،393 4،338 41،313 3،336 68،398 54334 554،839 14،330 2331 

90،600 6،064 65،533 51،513 35،933 58،539 511،333 90،915 2332 

49،166 8،561 31،595 56،914 541،639 14،486 199،818 40،850 2331 

 محاسبا  تحتیق: منبع

، حتای  بود بر سود سپرده قابل تصول میاز طریق تضع مالیا  شود، متوار مالیاتی ک   گون  ک  مالحظ  می همان .14

درصاوی   1، ارر تضع مالیا  (0)در ووتل . ای است رقم قابل مالحظ  درصوی، 1در صور  اعمال نرخ پایین 

بارای   شود ب  تفکیک نوع ساپرده  گذاران می های سودی ک  عمالً نصیب سپرده های بانکی بر نرخ بر سود سپرده

درصاوی مالیاا  بار ساود      1تضاع نارخ   بیشترین تأریری کا   طبق ارقام این ووتل، . ارائ  شوه است 5331سال 

ب  بیان دیگار اعماال   . باشو درصو می 5سال  است ک  برابر با  های پنج گذاران دارد مربو  ب  سپرده عایوی سپرده

هاا،   این ارار بارای ساایر ساپرده     مییان. رسانو درصو می 53درصوی را در عمل ب   10این نوع مالیا ، نرخ سود 

، تاأریر  ساپرده هاای باانکی   درصوی بار ساود    1گون  ک  مالحظ  می گردد تضع مالیا   همان .باشو کمتر نیی می

  .های سود دارد ب یار کمی بر نرخ

 مطالع  صور  گرفت  توسط نوفرساتی  طبق. ها را نیی برآترد کرد توان متوار کاهش در مییان سپرده همچنین می .11

برآتردی کاهش سپرده بر ارار کااهش نارخ    ضریب  پیشین مورد اشاره قرار گرفت، بخشهایک  در  همکارانت 

هاای باانکی،    درصوی ن بت ب  سود ساپرده  1براین اساس تضع مالیا  . است درصو تاحو  01050سود برابر با  

های  در متای   با رقم کل سپرده یاین رقم نی. گردد ها می میلیارد ریالی در مییان کل سپرده 3413منجر ب  کاهش 

  مالیاا    کا  برقاراری   استاین امر مویو این نکت   .دهو مو  دار بانکی در این سال کاهش ناچییی را نشان می
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دارای تبعا  منفی ت هیینا  ای   ،با توو  ب  مییان درآموی ک  عایو دتلت خواهو نمود کیای بانه بر سود سپرده

 .نمود قوامتوان ن بت ب  برقراری این نوع مالیا  ا ب یار کمی در وامع  است ت لذا می

 ارقام به درصد  2331درصدی در سال  1های بانکی با وضع مالیات  تغییر در نرخ سود سپرده( : 1)جدول

گذار  نرخ سود عایدی سپرده نرخ سود سپرده مدت سپرده

 وضع مالیاتپس از 

 کاهش در سود عایدی

 0.81 56.51 59 یکساله

 0.311 59.191 58.1 دو ساله

 0.31 58.01 53 سه ساله

 0.391 58.111 53.1 چهار ساله

 5 53 10 پنج ساله

 

 مقایسه مالیات بر سود با منابع مختلف درآمدی -ج

در  ،نمایاو  نصیب دتلات   توانو های بانکی می سپردهمالیا  بر سود اهمیت ت مییان درآموی ک   بهتربرای درک  .10

عملکرد مالیا  بر درآمو با ( درصوی 1با فرض نرخ )درآمو برآتردی ناشی از این نوع مالیا مییان ( 8) ووتل

 .مورد متای   قرار گرفت  است 5331حتوق ت مالیا  بر درآمو مشاغل در سال 

باوده    میلیاارد ریاال   453،811 برابار باا   (یم ت کاال ت خاوما  مالیاتهای م تت)کل  مالیا  تصولی 5331در سال  .18

، درصاوی  111 میلیارد ریال دارای سهم 15،381با رقم  بخش عمومیکارکنان از این مییان مالیا  حتوق . است

 مشاغل  مالیا  درصوی ت 013میلیارد ریال دارای سهم  18،118با رقم  بخش خصوصیمالیا  حتوق کارکنان 

محاسابا    سایان در حاالی اسات کا  براساا     . درصوی بوده اسات  111 میلیارد ریال دارای سهم 15،314با رقم 

تصاولی ایان ناوع    درصاو، میاانگین    1باا نارخ   بانکی  های سپرده صور  گرفت  ت با فرض اعمال مالیا  بر سود

. می باشو 5331  تصولی در سال کل مالیا درصو 0183ک   شود میمیلیارد ریال برآترد  804،18 برابر با مالیا 

بخاش خصوصای ت بیشاتر از مالیاا      کارکناان  ب  عبار  دیگر تصولی این نوع مالیا  در حوتد مالیا  حتوق 

هاای   همراه با درنظر گرفتن هیینا  توو  ب  این نکت  . بخش عمومی ت مالیا  مشاغل خواهو بودکارکنان حتوق 

 .  نمایو بیش از پیش آشکار میهای بانکی را  یا  بر سود سپردهپایین تصول در این نوع مالیا ، اهمیت مال
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 ارقام به ميليارد ريال و درصد   2331مقایسه مالیات بر نرخ سود بانکی با برخی منابع مالیاتی در سال ( : 3)جدول

 سهم  از 2331وصولی سال  عنوان

 مالياتهاي مستقيم و کاال و خدمات مالياتهاي مستقيم

 %1.1 %9.63 15،981 حقوق کارکنان بخش عمومی مالیات

 %6.3 %50.18 18،118 مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی

 %1.1 %9.69 15،914 مالیات مشاغل

 های بانکی مالیات بر سود سپرده

 درصدی 1رخ نبرآوردی با 

19،864 50.01% 6.9% 
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نتيجهگيريوپيشنهادات.9

کاهش بودو  عمومی دتلت ب  درآماوهای نفتای ت   های نظام مالیاتی کشور در راستا  کی از مهمترین مأموریتی .18

از وملا  قاانون   )با توو  ب  شرایط اقتصادی مووود ت نیای تأکیاو قاوانین ت متاررا     افیایش سهم مالیا  در آن  

  حاضار  گایارش  در در ایان راساتا   . اشاو ب های مالیاتی مای  ، اصالح ت هوفمنو نمودن معافیت(برنام  پنجم توسع 

هاای   های پاس اناواز ت ساپرده    ب  ح ا  متعلقسود ک  ناظر بر معافیت مالیاتی  م.م.ق 541ماده پیاموهای اصالح 

 .  استفترمورد بررسی ت تجیی  ت تحلیل قرار گاز نظر اقتصادی ت مالیاتی ، است های ایرانی مختلف نید بانک

ک  در متن گایارش با  تفصایل در     برابری در نظام مالیاتی ت ماهیت درآموهای منفعلبا توو  ب  اصل عوالت ت  .13

 .باشو بانکی ضرتری می، اخذ مالیا  از سود سپرده مورد آن بحث شوه است

باال بودن نرخ سود سپرده، دارای عوارضی ماننو کاهش انگییه فعالیت اقتصاادی، وریاان نتاوینگی از بخشاهای      .00

ن اقتصادی است ی بانکها ت کاهش توان فعاالظام بانکی، افیایش نرخ سود ت هیال  اعطاین مولو اقتصاد ب  سمت

 .توانو کاهش ظرفیت مالیاتی اقتصاد کشور ت در نتیج  درآموهای مالیاتی را درپی داشت  باشو ک  در نهایت می

های مردم بار   بر انگییه های بانکی ارر منفی این نوع مالیا  عموه نگرانی در خصوص تضع مالیا  بر سود سپرده .05

ها  گذاری با اعمال مالیا  ت کاهش سود، ممکن است بخشی از سپرده. هاست سپرده گذاری منابع مالی در بانک

هاای باانکی، از    یاب ساپرده  های پاس اناواز ت تغییار در ترک    از سی تم بانکی خارج شوه ت با کاهش حجم سپرده

 .گذاری در اقتصاد منجر شود توانو  ب  کاهش سرمای  می دهی بانک ها کاست  گردد ک  این امر قور  تام

بوین ترتیب کا  در  . گردد براساس مولهای تئوریک، با درنظر گرفتن فرتض مختلف، نتایج متفاتتی حاصل می .01

گاذاری   هاا ت در نتیجا  سارمای     منجار با  کااهش حجام ساپرده     ( اعمال مالیا )برخی مولها، کاهش سود سپرده

مولهای مختلفی نیی توود دارنو ک  نتیج  اخذ مالیا  از سود سپرده را حرکت نتاوینگی   در حالی ک . گردد می

 .داننو ربا  ب  سمت بانکها ت ایجاد ربا  اقتصادی می از بازارهای بی

های بانکی ارائا  نماود ت چگاونگی     توان الگوی تاحوی مبنی بر تأریر اعمال مالیا  بر سپرده رسو نمی ب  نظر می .03

ب  عوامل مختلفی ماننو ساختار بازار مالی ت پولی، توود ابیارهای مالی کارا ت سی تم مالیااتی آن   اررگذاری آن

 .کشور ب تگی دارد

با استفاده از در ایران های بانکی  بر حجم سپرده( نرخ مالیاتی عاملی وایگیینب  عنوان )ارر تغییر نرخ سود بانکی  .04

در مطالعاا   هاای با  عمال آماوه      طباق بررسای  . قرار گرفت  است مطالع  های مبتنی بر اقتصاد سنجی مورد رتش
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تاریر ب یار انوکی بر حجام ساپرده هاای باانکی ماو  دار خواهاو        سودارر تغییر یک تاحو درصو نرخ مختلف 

 .را رد می نمایومووود در این بخش دغوغ  ت نگرانی  ک  (تاحو درصو 01050منفی)اشت د

 مورد بررسیهای  سود تاقعی در سال نرخک  مییان  این رغم  ب دهو  گذاران نشان می همچنین بررسی رفتار سپرده .01

دهاو رفتاار    نشاان مای  ایان امار    کا   بیشاتر شاوه  دار  ماو  تاقعای   هاای  حجم ساپرده در کشور منفی بوده است، 

 .متأرر از مییان سود پرداختی نبوده است اًهای بانکی لیتم ن بت ب  سپرده گذاران سپرده

با توو  . توان در سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار داد های بانکی را می آرار درآموی تضع مالیا  بر سپرده  .00

رسو اعمال تکلیفای   های نظام مالیاتی کشور، در صور  تصمیم ب  برقراری این نوع مالیا ، ب  نظر می ب  تیژگی

 .باشو گذاران گیین  مطلوبی می حو برای انواع سپردهآن ت ب  صور  تا

ساهم  تاحاو درصاو، بایش از     1طبق محاسبا  صور  گرفت  سهم این نوع مالیا  در صور  برقراری باا نارخ    .08

با عنایت ب  ارر درآموی  لذا .خواهو بود از درآموهای مالیاتی کشور مالیا  حتوقسهم مالیا  مشاغل ت معادل 

توانو دستیابی اهاواف راهباردی    می این نوع مالیا  تضع ت برقراری  ،یین  پایین تصول آندر کشور ت نیی ه آن

 .سازمان را ت هیل نمایو

های تصول، اخذ مالیاا  بار    هایی اورایی احتمالی ت ب  منظور حواقل نمودن هیین  با توو  ب  مشکال  ت چالش .08

اشاخاص حتیتای ت حتاوقی دارای اتلویات      های بانکی ب  صور  تکلیفای ت باا نرخای تاحاو بارای      سود سپرده

تعیین حو آستان  برای شمول مالیا  ت اعطای معافیت برای اشخاصی کا  تنهاا منباع درآماوی      همچنین. باشو می

 . باشو های بانکی است قابل بررسی می آنها سود دریافتی از سپرده

منابعومآخذ.6
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