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 واكاوی ابعاد اقتصادی طرح اخذ مالیات 

 های بانکياز سود سپرده

 

 

 

 

 

 

 

 چکیده

مطالعه قوانين  وضع ماليات بر سود سپرده است. اقتصادی هدف از گزارش حاضر واکاوی ابعاد مختلف

های بانكی ، سود سپردهکشور عضو این گروه 18 در دهد که( نشان میG20) 22مالياتی اعضای گروه 

تان در عربسصرفاً شوند و مشمول ماليات محاسبه میدرآمد یا مشمول ماليات تكليفی هستند و یا جز 

همچنين بررسی نرخ سود حقيقی )نرخ  ز پرداخت ماليات است.مانند ایران معاف ادرآمد سعودی این 

مثبت بودن نرخ  تواننمی دهد کههای بانكی در این کشورها نشان میسود اسمی منهای تورم( سپرده

و در هر صورت این  کردهای بانكی قلمداد شرط الزم برای اخذ ماليات بر سود سپردهعنوان بهرا سود 

گيری های اشخاص مشمول ماليات شود تا موجب انحراف در تصميمدرآمدباید مانند سایر درآمد 

 گذاری در بخش واقعی اقتصاد باقی بماند.گذاری افراد نشود و همچنان انگيزه کافی برای سرمایهسرمایه

گذاری در بانک دارای پشتوانه اقتصادی مستحكم ناشی از سپردهدرآمد اینكه وضع ماليات بر عليرغم 

ین این مهمترنظر قرار گيرد. یكی از  الحظاتی مددر کشور باید مآن  ر ارتباط با اجرایولی د ،است

 در نظام بانكی گذاران به نرخ بهره(گذاری )حساسيت سپردهسرمایههای عرضه سپردهها، کشش شاخص

ل اهاست. در حاز ماليات بر سود سپردهگيرنده گذاری و تسهيالتسهم سپردهکننده است که تعيين

های بانكی این شاخص قابل محاسبه نيست و لذا فقدان اطالعات و عدم شفافيت سپردهدليل به حاضر

 د.کند سپرده را با مشكل مواجه میگيری در ارتباط با وضع ماليات بر سوتصميم

های بانكی نيازمند همراهی با سازماندهی سایر بازارهای موازی همچنين وضع ماليات بر سود سپرده

 .غيرمتشكل پولی، ارز و سكه و... استهای گذاری در بخش مسكن و ساختمان، بازارتوليد مانند سرمایه

تواند اختالالتی هرچند در واقع وضع ماليات بر سود سپرده در صورت ساماندهی نشدن این بازارها می

لذا ضروری است  ایجاد کند.گذاری در بانک( در این بازارها کوچک )متناسب با ميزان کشش سپرده

 در حوزه (CGTهای بانكی، ماليات بر عائدی سرمایه )بسته جامع مالياتی شامل ماليات بر سود سپرده

مسكن و ساختمان، معامالت ارزی و... به تصویب و اجرا برسد تا شاهد اثرگذاری بهتر این اصالحات 

  .تدریج اتفاق بيفتدو به  همچنين ضروری است، این تغييرات ساختاری حساب شده ساختاری باشيم.
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 مقدمه

های مالياتی درآمدی دولت از طریق سهم درآمداصالح نظام « اقتصاد مقاومتی»ی ابالغی هاسياستدر 

ی به یونظام مالی کشور با هدف پاسخگ جانبههمهقرار گرفته است. همچنين اصالح و تقویت  تأکيدمورد 

های . در این راستا یكی از شيوهاست تأکيدنيازهای اقتصاد ملی و ایجاد ثبات نيز از دیگر محورهای مورد 

 شودمیهای مالياتی محسوب بودجه عمومی دولت گسترش پایهتأمين های مالياتی در درآمدنقش  یارتقا

 تقویت حوزه نظارتیتوان به میجمله آن  که فواید دیگری نيز برای نظام اقتصادی به همراه دارد که از

 اشاره کرد.ی اقتصادی هاسياستدر اجرای  یاثربخش یو ارتقا

مهمی بر تخصيص منابع در اقتصاد است. در ادبيات اقتصادی برقراری  آثاربا این حال ماليات دارای 

ین زیان رفاهی است؛ اتخصيصی و کارآیی نا آثارماليات به نوعی دخالت در مكانيسم بازار بوده که دارای 

رمورد د ریزیبرنامهاما با  شودمیبخشی از هزینه برقراری ماليات محسوب عنوان بهتخصيصی کارآیی نا

که حتی رفاه از دست رفته را جبران  طوریبهرفاه جامعه را افزایش داد  توانمیناشی از ماليات درآمد 

مجموع  که در شودتعيين های مالياتی باید به نوعی ها و معافيتنرخ شاخص اقتصادییک عنوان به. کند

 رفاه جامعه حداکثر گردد. 

که کشورهای زیادی مبادرت  بانكی است هایسپردهسود  یكی از اقسام ماليات در دنيا اخذ ماليات از

های مستقيم ( قانون ماليات145ماده )براساس نند. این در حالی است که در ایران کمیآن  به دریافت

ر در شرایطی برقراگذاری معافيت مالياتی سپرده. است معاف از پرداخت مالياتهای بانكی سپردهسود 

گذاری که نتيجه آن جذابيت بيشتر سپردهليات است عی اقتصاد ملزم به پرداخت ماقاست که بخش وا

 در شرایطی که نرخ سود بانكی به عالوه، .شده استگذاری در بخش توليد و خدمات سرمایهدر مقایسه با 

د بيشتری پيدا خواهکاهش گذاری ، این جذابيت دوچندان شده و انگيزه سرمایهباشدباالتر از نرخ تورم 

  خواهد شد.گذاری . از طرف دیگر، نرخ باالی تسهيالت نيز سبب کاهش سرمایهکرد

 هایسپرده، ماليات بر سود ارتباط بخش واقعی و نظام بانكی ولت برای تنظيمیكی از ابزارهای د

ررسی درصدد ببا مطالعه تجربه سایر کشورها و ارزیابی شرایط فعلی کشور  گزارشبانكی است که این 

ثبت مآن  د ابزاری مناسب باشد؟ و اگر پاسختوانمیاین موضوع است که آیا در شرایط فعلی اخذ ماليات 

 م مناسب اخذ این ماليات چيست؟ سمكاني است،

مورد تجزیه و تحليل موضوع بعاد اتا در قالب چند پرسش  شودمی تالشبدین منظور در ادامه 

 قرار گيرد.
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 . مالیات بر سود سپرده بانکي چیست؟5

یكی از ارکان رشد و توسعه کشور جایگاه و کارآمدی نظام مالياتی کشور است. در شرایط فعلی از طرفی 

ای هدرآمدنفتی و از طرف دیگر کاهش قيمت نفت و افزایش فشار به درآمد لزوم کاهش وابستگی به 

درآمد ی افزایش هاکند. یكی از راهمالياتی را ایجاب میدرآمد دولت، توجه بيش از پيش به ماليات و 

ی، رآمددجنبه بر عالوه ستانیی مالياتی است. البته ماليات و سازوکارهای مالياتهاهیپامالياتی افزایش 

برای رسيدن به اهداف سياستی خود بهره آن  ها ازنيز حائز اهميت هستند و دولتگری تنظيماز لحاظ 

 جویند.می

 ساتمؤسی در بانک و گذارسپردهماليات بر سود سپرده بانكی، مالياتی است که بر سود حاصل از 

د سود واریز شود این سو عنوانبهی در بانک مبلغی گذارسپردهبراساس . برای مثال اگر شودمیمالی اخذ 

ارکنان ماليات مانند حقوق ک توانیم. از این سود شودی مختلف مشمول ماليات هاروشبه  تواندیم

های مشمول ماليات در اظهارنامه درآمد عنوانبهدرصد مشخص کسر کرد و یا این سود  صورتبهتكليفی 

 .شودلحاظ ساليانه 

ی گذارسپردهساليانه درصد باشد، و سود  12نرخ ماليات تكليفی بر سود آنكه  در روش اول، با فرض

سود نرخ  که نهایتاً دشومیماليات اخذ  عنوانبهسود واریزی  درصد 22درصد از  12باشد،  درصد 22

های مشمول ماليات جمع درآمددرصد خواهد بود. در روش دوم این ماليات با سایر 18گذاری سپرده مؤثر

ه دست آمده. سپس درصد مشخصی از این سود بدشومیاز این مجموع کسر  قبولقابلی هانهیهزشده و 

 .شودمیاز شخص گرفته درآمد ماليات بر  عنوانبه

 

 های بانکي؟. چرا مالیات بر سود سپرده2

و مؤسسات  هابانکگذاری در گذاری خود، سود سپردههای سرمایهمردم و فعالين اقتصادی در تصميم

ی گذاری در بخش واقعگيرند و هرگونه گزینه سرمایهبازدهی بدون ریسک در نظر میعنوان بهاعتباری را 

ها و همه ریسکبر عالوه های اقتصادیکنند. لذا با توجه به اینكه فعاليتمقایسه میآن  اقتصاد را با

شوند، باید اختالف سود معتنابهی با سود زحماتی که به همراه دارند، مشمول ماليات بر سود نيز می

نيز در  یگذاران جذابيت داشته باشد. طبق نظریات اقتصادسپرده بانكی داشته باشند تا برای سرمایه

يزان لذا م ،کنندگذاری کمتری توجيه اقتصادی پيدا میهای سرمایهشرایطی که نرخ سود باالست طرح

 باید.گذاری کل اقتصاد کاهش میسرمایه

با دو هدف مورد مطالعه ی است که در اکثریت کشورهای حلراههای بانكی وضع ماليات بر سپرده

گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. لذا در مالياتی دولت و حمایت از سرمایهدرآمد افزایش 

www.irpublicpolicy.ir



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش __________________________________________________________ 

 

 

4 

مالياتی هستيم و از طرف دیگر نيازمند حمایت از درآمد مقطع کنونی که از طرفی نيازمند افزایش 

ه های بانكی بگذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستيم، افزودن سود سپردهسرمایه

 .تواند سياست مناسبی باشدمیدرآمد های ماليات بر دیگر پایه

های بانكی شود که از لوازم تواند موجب ایجاد شفافيت در سپردهوضع این ماليات می ،اینبر عالوه

اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یكی دیگر از مزایای وجود ماليات بر سود سپرده این است 

 هایتواند در مواجهه با وضعيتی است و دولت میسياستگذارکه این ماليات به خودی خود یک ابزار 

 وریطبهدر جهت اهداف خود استفاده کند. آن  های مالياتی ازو یا ایجاد معافيتآن  ختلف با تغيير نرخم

 خولی نر ،نظر گرفت توان سود را مشمول ماليات دراست. برای مثال میآن  بهتر از نبودنآن  که بودن

 هرساله در بودجه کشور تعيين شود. افزوده ارزشهمانند نرخ ماليات بر آن 

ها مدت اقتصاد کشور سود حقيقی سپردهوضع این ماليات در شرایط فعلی که بر خالف روند بلند

 اتر و با مقاومت اجتماعی کمتری روبرو است. البته این به این معنبسيار قابل توجه است، احتماالً ساده

سایر  این شرط برایزیرا نيست که مثبت بودن سود حقيقی الزمه پرداخت ماليات بر سود سپرده باشد، 

ها نيز برقرار نيست و اگر بنگاهی حتی کمتر از تورم نيز سود نماید موظف است ماليات بر سود ماليات

 )که در ادامه آمده است( با مطالعات انجام شده، در اکثر کشورهای نمونهشایان ذکر است خود را بپردازد. 

 یدرآمدبرای فرد آنكه  ها صرفو دولت شودمی ماليات وضعآن  فارغ از اینكه نرخ سود چقدر است، بر

 اند.گرفتهآن  ایجاد شده، تصميم به اخذ ماليات از

 

 . بررسي تجربیات سایر كشورها در مالیات بر سود سپرده9

تواند شاخص خوبی از وضعيت ( میG20) 22عضو گروه  توسعهدرحالو  افتهی توسعهبررسی کشورهای 

است که در بين آن  حاکی از 1ستانی سایر کشورها باشد. نتایج این بررسیمالياتهای قوانين و رویه

ها معاف از ماليات است و در از سپرده سود حاصلدر عربستان سعودی صرفاً  22کشورهای عضو گروه 

 کشور دیگر شامل 6کشورهای عضو این گروه، بر عالوه سایر کشورها به نحوی مشمول ماليات است.

 است.شده سوئيس، ایرلند، نيوزلند، سنگاپور، مالزی و افغانستان بررسی 

با مطالعه قوانين مالياتی کشورها و همچنين گزارش نهادهای معتبر در این حوزه، سایر کشورهای 

 بندی شدند:گروه طبقه 3عضو در 

 

                                                 

 
هاي داخلي هر كشور مورد نظر ها براي اتباع و شركتگذاري در بانكماليات بر درآمد ناشي از سپرده در اين بررسي صرفا   1

 بوده است.  
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 . گروه اول: اعمال مالیات تکلیفي5-9

یكرد . در این روشودمیهای بانكی کسر ماليات از سود سپردهعنوان بهدر گروه اول، بخشی از سود بانكی 

فی بر ماليات تكلي»عنوان بهفرد ، ماليات از حساب گذاربالفاصله پس از واریز اصل سود به حساب سپرده

یتاليا، ا آرژانتيناندونزی، عبارتند از:  کنندمی. کشورهایی که از این شيوه استفاده شودمیکسر « سود

 ترکيه. و ژاپن آلمان،

 )درصد( ها. اعمال مالیات تکلیفي بر سود سپرده5 جدول

 

 

  

                                                 

 
 هاي ذكر شده در قسمت منابع و مآخذ گزارش آورده شده است.  . منابع مرتبط با هر كشور براساس شماره1

 5نام كشور

نرخ 

مالیات بر 

درآمد 

 هاشركت

 سود سپردهبر نرخ مالیات 

 اشخاص توضیحات

 حقوقي

اشخاص 

 حقیقي

 22 22 25 [51]اندونزی

های ، سود سپردهآمریكاتقویت روپيه در برابر دالر منظور به 2216در سال 

ارزی و چه پس از تبدیل( مشمول تخفيف صورت بهخارجی )چه  با منشأ

با مدت های مدت سپرده شدند. نرخ ماليات در سپردهبراساس مالياتی 

و بيش  درصد 5/2ماه  6، درصد  5/7، سه ماهه درصد 12کمتر از یک ماه 

 خواهد بود.درصد  صفرماه  6از 

 2 3 35 [6]آرژانتین
نرخ ماليات در صورت عدم ثبت سپرده در سامانه مالياتی برای اشخاص 

 درصد خواهد بود. 28درصد و برای اشخاص حقيقی  12حقوقی 

  26 26 2775 [51]ایتالیا

 267375 267375 29 [51]آلمان
برابر( باشد،  یورو )برای متأهلين دو 821گذاری کمتر از اگر سود سرمایه

 ماليات خواهد بود.این سود معاف از 

 227315 227315 38 [51]ژاپن

 سود معاف از ماليات هزار دالر( 32ميليون ین ) 5/3برای معلولين، تا 

 درصد 315/15برای افراد غيرمقيم 

 ی خارجی مشمول ماليات بر درآمدهابانکسود سپرده در 

 22 [92]تركیه

 15 15 ماه 6تا 

ای بيشتر ی ليرههاحسابدرصد از  3ی ارزی هاحسابدر هر طبقه ماليات 

 است

ماه تا  6از 

 سال 1
12 12 

 سال 1

 و بيشتر
12 12 
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 مشمول مالیاتدرآمد عنوان به ها. گروه دوم: احتساب سود سپرده2-9

ی هاها و هزینهدرآمددر کشورهای عضو این گروه، ميزان سود دریافتی باید در انتهای سال همانند سایر 

ها و اعمال قوانين درآمدها از با کسر هزینه درنهایتمالياتی به مراجع مالياتی اعالم شود و  قبولقابل

، ریكاآم، ماليات قابل پرداخت تعيين شود. کشورهای عضو این گروه عبارتند از: استراليا، شده فیتعر

 ی جنوبی.و آفریقا، فرانسه انگلستان، برزیل، چين، روسيه، کانادا

 

 )درصد( مشمول مالیاتدرآمد عنوان بهها احتساب سود سپرده .2 جدول

 5نام كشور
نرخ مالیات بر 

 هاشركتدرآمد 

 مالیات بر سپرده
 توضیحات

 اشخاص حقیقي اشخاص حقوقي

 ماليات بر درآمد ماليات بر درآمد 32 [7]استرالیا
در صورت عدم ثبت سپرده در سامانه 

 درصد ماليات تكليفی  47مالياتی 

آفریقای 

 [21]جنوبي
 ماليات بر درآمد 9

 ماليات بر درآمد

ها تا گذاریسود حاصل از تمامی سرمایه

هزار دالر معاف )برای افراد بيش 2سقف 

 هزار دالر معافيت( 3سال،  65از 

های بازنشستگی و نهادهای صندوق

 غيرانتفاعی معاف از ماليات هستند

 ماليات بر درآمد ماليات بر درآمد 42 [92]آمریکا

در صورت عدم اعالم اطالعات مالياتی به 

کسر  درصد 28بانک ماليات تكليفی با نرخ 

 شودمی

 ماليات بر درآمد ماليات بر درآمد 21 [95]انگلستان

سطح  نیترنیيپادر صورتی که فرد در 

پوند  1222درآمدی باشد سود سپرده تا 

 معاف است.

پوند سود معاف  522ميانی درآمد در سطح 

مدی باال هيچ معافيت آو در سطح در

 مالياتی وجود ندارد.

 ماليات بر درآمد ماليات بر درآمد 34 [8]برزیل
درصد در صورت  25تا  15ماليات تكليفی 

 گذاری در برخی مؤسساتسپرده

  معاف از ماليات ماليات بر درآمد 25 [55]چین

 22 [21]روسیه

اگر نرخ سود سپرده کمتر از سقف تعریف شده باشد )نرخ 

درصد( سود دریافتی معاف از ماليات است  5+ 2مرجع 

 خواهد بود. درصد 35به ازای نرخ مازاد، نرخ ماليات 

درصد باشد،  9ی ارزی کمتر از هاحسابسود  خاگر نر

خواهد بود و به ازای نرخ مازاد، نرخ  معاف از ماليات

 .درصد است 35ماليات 

درصد و نرخ سود  25/8نرخ مرجع فعلی 

 است درصد 25/13معاف 

  ماليات بر درآمد اليات بر درآمدم 28+  3/3 [59]فرانسه

 [1]كانادا
 فدرال 15

 + ماليات ایالتی
 ماليات بر درآمد ماليات بر درآمد

معاف از ماليات انداز های پسوجود سپرده

 انداز ساليانهبا سقف پس

 

                                                 

 
 هاي ذكر شده در قسمت منابع و مآخذ گزارش آورده شده است.  . منابع مرتبط با هر كشور براساس شماره1

2. СР(ключевая ставка) 
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 . گروه سوم: رویکرد تركیبي9-9

ن تأميازجمله مختلف دالیل بهاما  ،مالياتی استدرآمد عنوان در این رویكرد، اصل بر احتساب سود به

 نهایتاًاما  .شودمیبرای دولت در طول سال، ماليات تكليفی با یک نرخ پایه از سود پرداختی کاسته درآمد 

عنوان به دهش پرداختو ماليات تكليفی  شودمیگرفته  در نظرمالياتی فرد درآمد عنوان به شدهکسبسود 

اسبه مح آنچهبدین ترتيب اگر ماليات پرداختی کمتر از  .دشومیمالياتی لحاظ  قبول قابل یهانهیهز

 حاسبهماست و اگر ماليات پرداختی بيش از ميزان  التفاوتمابه، تعيين شود فرد ملزم به پرداخت شودمی

کشورهای هندوستان، فرانسه، مكزیک و کره . دهدیمباشد، دولت ميزان مازاد را به فرد عودت  شده

 کنند.جنوبی از این روش استفاده می

 

 )درصد(  . رویکرد تركیبي9 جدول

 

 222 گروه درغیرعضو  یكشورهابرخي رده در پبر سود س اتیمال. 1-9

 زیر است:شرح به 22در گروه غيرعضو در برخی کشورهای ماليات بر سود سپرده بانكی 

 .شودمیها کسر درصد ماليات تكليفی از سود سپرده 35در سوئيس  -

                                                 

 
 كر شده در قسمت منابع و مآخذ گزارش آورده شده است.  هاي ذ. منابع مرتبط با هر كشور براساس شماره1
توسط سازمان امور مالياتی  1931های بانکی در ایران که در سال سنجی برقراری ماليات بر سود سپردهدر گزارش امکان 2

های بانکی تنها در کشورهایی فته است که بر اساس آن سود سپردهکشور مورد مطالعه قرار گر 07منتشر شده است بيش از 
 ذربایجان، اسلونی، قبرس، مالزی و سنگاپور معاف از ماليات است.آمانند بحرین، مجارستان، کویت، هنگ کنگ، 

 5نام كشور

نرخ مالیات 

درآمد بر 

 هاشركت

 نرخ پایه

بر مالیات 

 سپرده

 توضیحات

 12 99/33 [56]هند

ولی  ،هزار روپيه معاف از ماليات تكليفی است12بانک کمتر از  هردر  دارسپرده مدتسود 

 .شودمیمحاسبه درآمد درنهایت مجموع 

 .شودمیکسر خواهد شد و در پایان دوره محاسبه  درصد 12الحساب علیاز سود پرداختی 

 درصد خواهد بود. 22نرخ پایه ، یکد ملهای بدون برای سپرده

درآمد هزار روپيه معاف از ماليات و مابقی آن مشمول ماليات بر  12انداز تا سود سپرده پس

 خواهد بود.

 سال معاف از ماليات بر سود سپرده 62شهروندان بيش از 

 32 [25]مکزیک
از  درصد 276

 سپرده

 درآمدعنوان بهتوان بين ماليات تكليفی و یا احتساب باشد می $6،722اگر سود کمتر از 

 مالياتی لحاظدرآمد عنوان بهرا انتخاب کرد. در صورت دریافت سود بيشتر  یكیمالياتی 

 .دشومی

كره 

 [22]جنوبي
2/24 15.4 

در غير  .شوددرآمد می بر ماليات باشد، مشمول دالر هزار18 از بيشترساليانه اگر سود 

 .شودمیصورت تنها ماليات تكليفی اخذ این

سال و معلول معاف از  62انداز متعلق به افراد باالتر از هزار دالر حساب پس 27سود کمتر از 

 ماليات خواهد بود.
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، در حالی که شودمیمشمول ماليات محاسبه درآمد در ایرلند سود سپرده اشخاص حقوقی در  -

است )این نرخ در سال درصد رسيده  41به  2214های حقيقی در سال نرخ ماليات تكليفی سود سپرده

 سال( معاف از ماليات هستند. 65)باالتر از  درصد بوده است(. البته افراد معلول و مسن 22برابر  2228

 5/12از درآمد سود سپرده اشخاص حقوقی با توجه به طبقات کل  نرخ ماليات بر در نيوزلند -

درصد ماليات تكليفی بر سود  28درصد متغير است. همچنين اشخاص حقيقی مشمول  33درصد تا 

درصد  33هایشان هستند )این نرخ در صورت مشخص نبودن کد مالياتی صاحب سپرده به سپرده

 .رسد(می

ات ماليعنوان به دارمدتگذاری سرمایهو  اندازپسهای درصد سود سپرده 22در افغانستان نيز  -

 .گرددمیکسر 

 

 گانهسه. مزایا و معایب رویکردهای 1-9

 از رویكردهای گفته شده مزایا و معایبی دارند: هرکدام

ه نياز به ارائه اظهارنام و عدمعبارتند از: سادگی فرآیند اجرایی  رویکرد مالیات تکلیفيمزایای 

دولت در طول سال  ی برایدرآمدایجاد جریان مالياتی، هزینه پایين اجرا، کاهش امكان فرار مالياتی، 

 .شودمیآوری که در ایام خاص جمعدرآمد برخالف ماليات بر 

های فرد مالک عمل بدون توجه به هزینهدرآمد های این روش این است که همچنين از کاستی

ات اعمال این ماليفرد باشد، درآمد . لذا در مواردی که سود سپرده تنها منبع یا منبع اصلی گيردمیقرار 

 فرد خواهد داشت.درآمد بر  یتوجهقابل تأثير

ها و درآمد، نگاه چندبعدی به مشمول مالياتدرآمد  عنوانها بهاحتساب سود سپردهرویكرد 

های ماليات و همچنين هزینهمشمول های درآمداین روش در پایان سال، براساس های فرد دارد. هزینه

ها، سود مالياتی بنگاه یا فرد مشخص درآمدکردها از و پس از کسر هزینه دنشومیاظهار مالياتی  قبولقابل

 . از دیگر مزایای اینشودمیهای تعریف شده مشخص و مالياتی که باید پرداخت شود طبق نرخ شودمی

 وجود دارد.آن  اجرای بهنسبت کمتری اجتماعی روش این است که در مقایسه با روش اول، حساسيت 

نقاط قوت روش ماليات تكليفی گفته شد، نياز به عنوان به آنچهبر عالوه ضعف این روش،نقاط 

اص اشخدرآمد ماليات بر مجموع  رساختیز این رویكرد ازينشيپاصالحات ساختاری گسترده است، زیرا 

اشخاص حقيقی و حقوقی  یهاها و هزینهدرآمدحقيقی و حقوقی، شفافيت نظام مالياتی و توانایی رصد 

 است.

طراحان رویكرد ترکيبی به درستی از نقاط قوت و ضعف دو رویكرد دیگر آگاه بوده و روشی را 

که  شودمی. اخذ ماليات تكليفی با نرخ پایه سبب رديگیبرماند که مزایای هر روش را درمعرفی کرده

های درآمدعنوان بهدرآمد دولت در طول سال حفظ شود و از طرف دیگر احتساب این  یدرآمدجریان 
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ها دهد. با وجود اینكه این روش در قياس با سایر روشتر را نشان میبينانه و منطقیمالياتی، نگاهی واقع

 است. هپيچيدآن  اما اجرای ،تر استجامع

 

 

 حاكمیتيمالیات بر سود سپرده و توسعه ابزارهای . 1

تواند به توسعه ابزارهای حاکميتی و نظارتی کمک می که ی از مزایای ماليات بر سوددر این قسمت بخش

 دستاوردهای این ابزار داشته باشند. تری بهان اشراف دقيقسياستگذارشایانی کند، آورده شده است تا 

 

 هدایت نرخ سود به جای تعیین دستوری نرخ سود. 5-1

ر دهدایت غيردستوری نرخ سود بانكی باشد. برای مثال  تواند ابزاری در جهتسپرده میماليات بر سود 

زی نس بانک مرکانرخ ریفاین»کمتر از  سپرده بانكی در صورتی که نرخ سود 2214روسيه تا پيش از سال 

مازاد این نرخ، به ازای سود صرفاً  و معاف از ماليات بودحاصله بود، سود می «درصد 5این کشور به اضافه 

ارزش روبل، پوتين کاهش و  2214های روسيه در سال یمتحردر پی اما ؛ شدماليات تكليفی کسر می

نس بانک ابيش از نرخ ریفاین درصد 12جمهور این کشور، طی حكمی سقف نرخ سود معاف را تا يسرئ

درصد  5تا نرخ سود بانكی را غيردستوری از کانال روسيه توانست بدین ترتيب  .مرکزی افزایش داد

 افزایش دهد.

زار یک ابعنوان بهتواند می ،های بانكیسپرده ه در باال بيان شد، ماليات بر سودچبا توجه به آن

م عليرغدر شرایط فعلی که خصوص بهاین موضوع  .سياستی در جهت هدایت بازار پول استفاده شود

 .یابدای میاهميت ویژه كرده است،نپيدا کاهش  کافیبه ميزان تورم، نرخ سود پایين آمدن نرخ 

 

 نهاد ناظر اطالعاتي و تقویت مندی از مالیات بر سود سپرده جهت شفافیت. بهره2-1

 شده استفاده سياستی اهرمی برای نيل به اهدافعنوان بهدر برخی از کشورها از ماليات بر سود سپرده 

است. برای مثال در کشورهایی نظير آرژانتين، استراليا، نيوزلند و هند در صورتی که هویت صاحب سپرده 

عنوان بهدرصد  47مشخص نباشد و ارتباط بين سپرده و سامانه مالياتی برقرار نباشد، نرخ باالیی حتی تا 

ایش شفاف بودن را بسيار افز ماليات تكليفی بر سود سپرده تعيين شده است و با این اقدام هزینه عدم

 در شرایط فعلی، حتی بانک مرکزی نيزبه گفته برخی مسئوالن بانک مرکزی این در حالی است  اند.داده

ین ابانک مرکزی و پژوهشگران این موضوع سبب شده تا را ندارد که  یبانكهای سپردهاطالعات کامل 

ه از ارقام تجميع شدصرفاً م شوند و پژوهشگران حوزه از تحليل دقيق نظام بانكی و اقتصاد کالن محرو
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یی تواند به کشف و شناساشفافيت در این حوزه میآنكه  ضمن کنند.استفاده می هابانکاعالمی توسط 

 فسادها و پولشویی کمک شایانی کند.

 

 سازی منابع بانکي و مدیریت بهینه این منابعثباتبا. 9-1

های ردهها با افتتاح سپسپردهثبات کردن بایكی از موضوعات دیگری که در نظام بانكی حائز اهميت است، 

که  یابدتر شده و ریسک نقدینگی کاهش میصورت مدیریت نقدینگی بانک آسانمدت است، در اینبلند

 با توجه به این امر. شودمیمدت پيشنهاد های بلندنرخ سود باالتری برای سپرده عموماًبه همين علت 

ند. ااستفاده کردهبرای این موضوع برخی از کشورها در کنار سایر ابزارها از اهرم ماليات بر سود سپرده 

ماه و باالی  12تا  6ماه، 6کمتر از  در سه طبقهگذاری مدت سپردهبراساس ها را برای مثال ترکيه سپرده

ين نرخ ماليات هر گروه سبب هدایت ترکيب منابع بانكی شده است. با تمایز بی کرده و بنددسته سال 1

ک های باالی یدر مقابل سپرده و نرخ ماليات بر سود سپرده شده ماه مشمول بيشترین 6های زیر سپرده

 .سال کمترین نرخ ماليات را دارند

ی ارزی و همچنين کنترل تقاضای هاحسابکنترل این در کشور ترکيه از این اهرم برای بر عالوه

 ارزی هایسپرده، نرخ ماليات سود پول ملیبراساس تتاح حساب سپرده گذاران به افتشویق سپردهارز و 

 .است ی ليرهاحسابدرصد بيشتر از نرخ همان طبقه در  3تعریف شده، در هر طبقه 

 

 تقویت ابزارهای مالي آربیتراژ در قوانین وامکان . 1-1

ربيتراژ آدر ادبيات اقتصادی به فرصتی که امكان کسب سود بدون قبول ریسک بيشتر فراهم باشد، فرصت 

اگر ه ک ابه این معنتوانند فرصت آربيتراژ را فراهم آورند . قوانين و مزایای دولتی نيز میشودمی هگفت

ازارهای ب ورود بهانگيزه مضاعفی برای  ،نظر گرفته شده برای بازارهای مختلف یكسان نباشد مزایای در

ساز فرصت آربيتراژ بين بازارهای مالی تواند زمينهیكی از این ابزارهایی که می. شودمیتر ایجاد جذاب

که از سود سپرده ماليات شود معافيت مالياتی است. برای مثال در بسياری از کشورهای مورد مطالعه 

در  گذاران شود.شد، اوراق دولتی از این ماليات معاف هستند تا سبب تقویت انگيزه سرمایهگرفته می

تواند عامدانه با معاف کردن برخی بازارها موجب توسعه و فراگير شدن آنها اقتصادی میسياستگذار واقع 

نامطلوبی نيز به همراه داشته باشد. برای  آثارتواند می شود، البته عدم استفاده هوشمندانه از این ابزار

ماليات بر معامالت در بازار بانكی در شرایطی معاف از ماليات هستند که های سپرده در کشور ما،مثال 

گيری سياستگذاران اقتصادی ست که جهتا این درحالی ،درصد است 5/2سرمایه برای هریک از طرفين 

 گذاران به این بازار است. سوق دادن سرمایهکشور توسعه بازار سرمایه و 
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به بازارهای مالی محدود نبوده و بازارهای دارایی و سرمایه نيز از صرفاً در قوانين  اژآربيتراین  البته

 شودمی( تعریف CGTتحت عنوان کلی ماليات بر عایدی سرمایه ) که این امروضعيت مشابهی برخوردارند 

 که این موضوع خارج از بحث این گزارش است.

 

 ی حمایتي و معافیت اقشار خاص از مالیات بر سود سپردههاسیاست. 1-1

یكی از روندهای پرتكرار در کشورهای مطالعه شده، معاف کردن برخی افراد مانند سالمندان، معلوالن، 

ود س عموماًهای بانكی است. بازنشستگان و یا اقشار ضعيف دیگر از پرداخت ماليات بر سود سپرده

وضع ماليات دهد و اقشار هدف این معافيت را تشكيل میدرآمد ی از اعمدههای بانكی بخش سپرده

 تواند اثر زیادی بر رفاه این افراد بگذارد.می

گذاران خرد یا حداقلی از سود سپرده معاف از پرداخت ماليات در بسياری از کشورها نيز سود سپرده

تواند برای اقشار ضعيف یا اقشاری که حاکميت قصد حمایت از آنان را دارد، است. این مقدار حداقلی می

در صورت اتخاذ  ژهیوبهاین معافيت  گذاران باشد.دانشجویان، بيشتر از سایر سپرده مانند متأهلين یا

ی به بعدتکتواند مشكل نگاه تا حدی میزیرا  ،رسدمینظر بهرویكرد اعمال ماليات تكليفی ضروری 

 کند.ها را جبران میو عدم در نظر گرفتن هزینهدرآمد 

هایشان، حجم کم مجموع سپردهعليرغم جامعه، که  ترفيضعگرفتن این موارد اقشار  در نظربا 

شوند و به نحوی دهند، از پرداخت ماليات معاف میگذاران را تشكيل میدرصد زیادی از تعداد سپرده

ی اجتماعی هامقاومتتواند یک سياست حمایتی از اقشار خاص باشد. از طرف دیگر با این روش می خود

 تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. سود سپردهبرای وضع قانون ماليات بر 
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 شرط الزم برای وضع مالیات بر سود سپرده است؟ ،آیا نرخ سود حقیقي مثبت. 1

نند که در این کسپرده می سودحاصل از درآمد کشورهای زیادی در دنيا مبادرت به اخذ ماليات از 

تند. ... قابل اشاره هس و ژاپن ترکيه، ا،يتالیا، نيچ فرانسه، آلمان، ،متحدهاالتیاخصوص کشورهایی نظير 

 سود حقيقی توانیمنرخ حقيقی سود مالک اخذ ماليات است یا خير، برای بررسی این موضوع که آیا 

 را بررسی کرد. شودمیکشورهایی که از این سود ماليات گرفته  در هاسپرده

 2214در سال  22گروه  یو بلندمدت در کشورها مدتکوتاه هایسپرده یقينرخ حق 1نمودار در 

سود این کشورها نرخ حقيقی  اکثرر دبا وجود اینكه  شودمیکه مشاهده  طورهمانآورده شده است. 

برای  .شودمیسود ماليات اخذ این ، از است (%-7/1متوسط طور به) منفی مدتکوتاههای سپرده

بر این اساس مالحظه  .است (% 67/2متوسط  طوربهناچيز )، آنبلندمدت نيز نرخ حقيقی  هایسپرده

 هبودن شرط الزم برای دریافت ماليات بر سود سپرده، هاسپردهمثبت بودن نرخ سود حقيقی  که شودمی

 ياتمال، از آن استدرآمد منشأ  اقتصادی هایفعاليت سود سپرده مانند سایر با توجه به اینكهصرفاً و 

  .دشومیدریافت 

 

 2251در سال  22در كشورهای گروه و بلندمدت  مدتكوتاه هایسپردهحقیقي سود نرخ . 5 نمودار

 
 

 ینيز وضعيت (2نمودار ) ایران با نرخ تورم درآن  مقایسهنرخ سود سپرده بانكی و سری زمانی با مشاهده 

 4در  بجزهستيم که نرخ سود بلندمدت )آن  شاهد 1375از سال . شودمیدیده سایر کشورها  مشابه

ون در ایران تاکن این نرخ منفی است. این درحالی است که مدتکوتاهمثبت و برای  هاسالسال( در اکثر 

  اخذ نشده است. مالياتی بانكی هاسپردهسود از 
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8

)%(نرخ  سود سپرده کوتاه مدت منهای تورم  )%(نرخ سود بلند مدت منهای تورم 

 حالت تركیبي. سومگروه  احتساب به عنوان درآمد مشمول مالیات. دومگروه  گروه اول. مالیات تکلیفي
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 در ایران . تفاضل نرخ تورم از نرخ سود سپرده بانکي2نمودار 

 

 .بانک مرکزیاقتصادی های زمانی اطالعات سریبانک براساس محاسبه شده  مأخذ:

 

 كشش سپرده و فشار مالیاتي. 6

 دارد. برای مثال دراساس ادبيات اقتصادی سهم طرفين از فشار مالياتی با کشش آنها رابطه عكس بر

کشش باشد، پرداخت بخش عمده ماليات گذاران کمهای بانكی از سوی سپردهصورتی که عرضه سپرده

 یابد، اما در صورتیبر سود سپرده، بر عهده آنان خواهد بود و لذا نرخ سود مؤثر سپرده بانكی کاهش می

سپرده رخ خواهد داد و عمده فشار ها پرکشش باشد، کاهش اندکی در نرخ سود مؤثر که عرضه سپرده

از طریق فشار نرخ سود تسهيالت، به تسهيالت گيرندگان وارد خواهد شد. آن  تبعمالياتی به بانک و به

به همين دليل اطالع از این عامل، اهميت فراوانی خواهد داشت. این موضوع در شرایط فعلی که نظام 

 .کندیمی پيدا اژهیواهميت  بردیمبانكی در شرایط نامناسبی به سر 

 ابلقنرخ سود، کشش عرضه سپرده  های بانكی به تفكيکسپرده کاملاطالعات  نبودبا توجه به 

مختلف  هاییی در مورد ماهيت انواع منابع بانكی، کشش سپردههابرداشتتوان با ولی می نيست، محاسبه

 را با یكدیگر مقایسه کرد.

 

 مدتكوتاه یهاسپرده

کرد که  ريتفس گونهنیا توانمی مدت با کمترین هزینه،کوتاه یهاسپرده یباال یتوجه به نقدشوندگبا 

بازارها،  ریباالتر در سا یهابا مشاهده نرخ گذارسپردهو  نبودهکشش بیگذاران عرضه سپرده توسط سپرده
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توان می گونهنیدر نگاه اول ا جهينت دراست؛ قابل توجه ، کندمنتقل خود را وجوه  عاًیسر نكهیاحتمال ا

 ،خود مدیریت نقدینگی یبرا هابانک ادیها، به احتمال زنوع سپرده نیبر ا اتياستنباط کرد که با اخذ مال

 .ديرا به دوش خواهند کشآن  مورد نظر، بار اتيبا پرداخت مال

 بلندمدت یهاسپرده

 یسپرده درصد نیا بستن یبرا نكهیتوجه وجود دارد، اول انكته قابل دوبلندمدت  یهامورد سپرده در

سپرده  گواهی صورتبه عموماً هاسپرده نیا نكهیواسطه ابهآنكه  و دوم دشومیکسر  مهیجرعنوان به

تنباط توان اسمی گونهنیدارد. لذا ا مدتکوتاه یهاحسابنسبت به  یکمتر ینقد شوندگ ،شودمیافتتاح 

 ردارد و دمدت کوتاه یهانسبت به سپرده یها کشش کمترنوع سپرده نیا یکرد که عرضه سپرده برا

 خواهد بود. گذارانسپردهبر دوش بيشتر ها بار اصلی نتيجه با اخذ ماليات از این سپرده

های دهبيشتری نسبت به سپرمدت کشش کوتاههای رسد سپردهنظر میهطبق آنچه در باال بيان شد ب

 12بانكی )نزدیک به های باالی سپرده واقعیمدت داشته باشند. با این حال با توجه به نرخ سود بلند

 (پرریسک بودن بازدهی کمتری به نسبت سود بانكی دارندعليرغم که )درصد( در مقایسه با سایر بازارها 

پرده عرضه س در این نرخسرمایه بسيار جذاب است و برای صاحبان  گذاری در بانکرسد سپردهمینظر به

و نزدیک شدن آن به نرخ سایر ها البته بدیهی است که با کاهش نرخ سود سپرده کم کشش است.

 بازارهای رقيب کشش عرضه سپرده افزایش خواهد یافت.

 

 ان گذارسپرده. خروج منابع از سیستم بانکي و تغییر رفتار 7

بع از خروج منا ،شودمیی بانكی مطرح هاسپردهماليات بر سود وضع در رابطه با که  ییهاینگرانیكی از 

 .استو ورود به سایر بازاره نظام بانكی

 یخشبهای بانكی حتی اگر بر اثر وضع ماليات بر سود سپردهاست که  نظر داشت این آنچه باید مد

به معنای خروج منابع  بازهم ،منصرف شوند بانكیگذاری ی سرمایههاسپردهدر  گذاریاز افراد از سپرده

. کرد های دیداری تغيير خواهدهای بانكی به نفع سپردهترکيب سپردهصرفاً و  از سيستم بانكی نيست

 ردمنزد م ی کهاسكناس و مسكوک بجزماهيت فيزیكی ندارد و  امروزی زیرا اساساً بخش بزرگی از پول

 شبكهدر سپرده عنوان بهبقيه نقدینگی  ،از نقدینگی دارد 1درصدی 3و سهم ناچيز  شودمینگهداری 

 .شودمیمبادالت بين افراد در سيستم بانكی جابجا براساس است و  یبانك

                                                 

 
، حجم اسکناس و مسکوک در دست 1931ماه ربر اساس آخرین اطالعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، در شهریو 1.

درصدی از نقدینگی را تشکيل داده است. همچنين  9ال بوده است که سهمی حدود هزار ميليارد ری 997اشخاص بالغ بر 
 درصد از نقدینگی دارد. 3/7هزار ميليارد ریال و سهمی حدود  179ها هم حجمی حدود اسکناس و مسکوک نزد بانک
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ياتی مال هایپایهبه « بانكی سپردهسود »نه شدافزودبا آنكه  عليرغمطبق آنچه در باال اشاره شد، 

در این ماليات برای  1قابل توجهتعيين نرخ  اما ممكن است ،شودمیموجود، پول از نظام بانكی خارج ن

 شود ارانگذسپردهرفتار  در اتیتغييرسبب ایجاد ، باشد کششکمها در بانک شرایطی که عرضه سپرده

يب ترکتغيير در مصرف و افزایش ميل نهایی به افزایش تقاضا از طریق  ست ازعبارتند ا آنها ینمهمترکه 

 .افراد گذاریسرمایهسبد 

 هیدباز یابد و لذاکاهش می هاسپرده مؤثرنرخ سود  های بانكی،درصورت وضع ماليات بر سود سپرده

 اال مخارجبسود بانكی علت نرخ ین ترتيب افرادی که بهدو ب یابدمیکاهش در بانک  گذاریهپردس انتظاری

 خودبه افزایش مصرف تصميم خود را به آینده موکول کرده بودند، حال  گذاریسرمایهمصرفی و 

 .گيرندمی

از  یگذارسرمایهتغيير در ترکيب سبد سبب  تواندمی، گذاریسپردهاز طرف دیگر کاهش بازدهی 

ه شود کگذاری در سایر بازارها گذاری بدون ریسک( به سرمایهسرمایهعنوان بهدر بانک ) گذاریسپرده

با توجه به بدون ریسک بودن قبول ریسک و داشتن انتظار بازدهی بيشتر است.  مستلزماین امر 

ه اقدام ب گذارانسپرده، تنها گروهی از اقتصادی آحادعمده از یک سو و ریسک گریز بودن  گذاریسپرده

 مؤثر ودنرخ س درنهایتميزان این تغيير تابعی از نرخ ماليات یا  .ندکنمیخود  گذاریسرمایهتغيير سبد 

 .یک است در کنار ميزان ریسكی بودن هرو بازدهی سایر بازارها 

پول  تقاضایآن  کل اقتصاد و به تبع سبب افزایش تقاضای ،به مصرفنهایی افزایش ميل درهرحال 

اری و های دیدی بانكی به نفع سپردههاسپردهتغيير در ترکيب صورت بهخود را این موضوع  که شودمی

پولی از نظام بانكی خارج آنكه  صورت با وجوددر این پول نمایش خواهد داد.گرش افزایش در سرعت  لذا

 یهاانکبمواجه شویم که منجر به کسری منابع در  هابانکبا تغييراتی در سهم بازار ممكن است  شودمین

یداری های دافزایش سهم سپردهدليل به همچنين د.وبرنده این رقابت ش یهابانکبازنده و وفور منابع در 

ش تواند منجر به کاهیابد و میهای بانكی، هزینه تجهيز منابع در نظام بانكی کاهش میاز مجموع سپرده

 نرخ سود تسهيالت نيز شود.

 

  وضع مالیات بر سود سپرده بر ثبات اقتصاد كالن تأثیر. 1

ر کاهش اث این بخشاز منظر نظام بانكی بررسی شد. در سود سپرده  مؤثرتغيير نرخ  آثارت فوق مدر قس

درصورتی که . شدخواهد از منظر اقتصاد کالن بررسی های بانكی بر سایر بازارها نرخ سود سپرده

                                                 

 
تعيين شده برای آن و سازوکار گذاری آحاد اقتصادی بستگی به نرخ ميزان اثرگذاری ماليات بر سود سپرده بر رفتار سپرده 1

 اجرایی آن دارد.
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ی که یرهابازا ینمهمترگذاری خود داشته باشند، گذاران تصميم به تغيير در ترکيب سبد سرمایهسپرده

 وجود دارد عبارت است از:آن  به گذارانسرمایهاحتمال ورود 

 حدهای موجود یا ایجاد واحد جدید(،بخش واقعی اقتصاد )توسعه وا .1

 ،مالی یهاییدارابازار سهام و  .2

 ،خرید مسكن و مستغالت .3

هایی که به انحای گوناگون جذب سپرده مالی غيرمجاز و یا بنگاه مؤسساتدر  گذاریسپرده .4

 ،کنندمی

 .ارز و سكهبازار غير متشكل  .5

د وضع چنين مالياتی باشمطلوب پيامدهای از تواند یكی میبه سمت بخش واقعی  هاسرمایهانتقال 

 توانمیآن ازجمله در این بخش است که  گذاریسرمایهمنوط به فراهم بودن بستر آن  رخ دادنالبته که 

رطرف را تا حد امكان ب گذارانهیسرمااشاره کرد تا بدین طریق موانع پيش روی  وکارکسببه بهبود فضای 

 کرد.

جنبه مثبت و یا  تواندمیدو مورد بازار سهام و دارایی مالی و همچنين خرید مسكن و مستغالت 

در  قدمی تواندمیرود منابع به این دو بازار شود، و اخذ ماليات سببمنفی داشته باشد. در صورتی که 

كن شود مم ریازبه این بازارها سر بارهکیمنابع عظيمی به  اما اگرد. باشرکود این بازارها  انیپاراستای 

ه ب . البته بروز این رویداد کامالًشود آنهااست این بازارها را با اختالل روبرو کرده و سبب ایجاد حباب در 

ند کرا بسيار تعدیل  گذاریسپردهنرخ ماليات وابسته است و اگر این نرخ بسيار باال باشد که بازدهی 

 گونه اینیكی از راهكارهای ممانعت از رونق حباب .شودمیسبب بروز این اختالل در بازارهای جایگزین 

در صورتی که این اصالحات ساختاری رسد مینظر به. است 1بازارها دریافت ماليات بر عائدی سرمایه

 مان انجام شود شاهد بروز اختالالت نخواهيم بود.أتو

لبته اباشد.  گذارانهیسرما یهاانتخابیكی دیگر از  تواندمینيز  رمجازيغ مؤسساتدر  گذاریسپرده

ر درا مدیریت کرده و  مؤسساتاین  ه است تعداد قابل توجهی ازتوانست های اخيردر سال بانک مرکزی

این اتفاقات و بالتكليفی  توجه بهرو با یناازغيرمجاز قدم بردارد.  مؤسسات نیتربزرگانحالل  جهت

. با شناخته خواهد شدپرریسک  گذاریسرمایه، هاآندر  گذاریسپرده، مؤسساتدر این  گذارانسپرده

ین اآنكه  ( احتمالگذاریسپردهبودن پرریسک و  غيرمجاز مؤسساتتوجه به دو مورد ذکر شده )مدیریت 

کسب نمایند، ناچيز است. البته این برداشت مستلزم  در بازار یتوجهقابلبتوانند سهم  مجدداً مؤسسات

های این همچنين از آنجایی که سپرده است. مؤسساتتداوم عزم بانک مرکزی در ساماندهی این 

ات غيرمجاز در مؤسسهای ات مجاز است با وضع ماليات بيشتر بر سپردهمؤسسو  هابانکات در مؤسس

 ات را محدود کرد.مؤسستوان عملكرد این ات مجاز میمؤسسو  هابانک

                                                 

 
1. Capital Gain Tax (CGT) 
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 تواندمی گذاریسرمایهمقاصد  نیترپرالتهابازجمله اشاره شده، بازار سكه و ارز  موارددر مقابل سایر 

در  اندتومیبه این بازار ن گذارانسپردهو هجمه  شودمیباشد. البته قيمت طال در بازارهای جهانی تعيين 

بگذارد اما تنها کانال اثرگذاری در افزایش قيمت سكه، ارز خواهد بود  یتوجهقابل تأثيرآن  قيمت جهانی

 البته ریسک باالی این و افزایش تقاضای سكه و طال در اصل به معنی افزایش تقاضای دالر خواهد بود.

ورود گسترده افراد به این بازار خواهد بود.  موانعازجمله آن  بازار در مقابل مشخص نبودن بازدهی

به این بازار شوک وارد شود که این  سود سپرده، قانون ماليات برممكن است در زمان تصویب  همچنين

 رانهو سوداگ هيجانی هایتا رفتار توسط بانک مرکزی خواهد بودارز بازار  و ساماندهیامر مستلزم مدیریت 

 کنترل شود.

و تغييری در سایر بازارها وابسته به نرخ ماليات خواهد بود و  شوکهرگونه شایان ذکر است 

ات نوسان مدتکوتاهدر  رسدینمنظر بهند كگذاری وارد ندرصورتی که شوک بزرگی به بازدهی سپرده

 شدیدی را شاهد باشيم.

 بيان کرد که: توانمی گونهنیادر این بخش  یبندجمعبرای 

بلكه ممكن است  ،سپرده سبب خروج منابع از نظام بانكی نخواهد شداخذ ماليات بر سود  .1

 را تغيير دهد. هاسپردهترکيب 

افراد افزایش یابد که بدین ترتيب ممكن است از  مصرفوجود دارد که ميل به احتمال این  .2

 کانال افزایش سرعت گردش پول، مقدمات افزایش نرخ تورم پدید آید.

ا در تنه هاسپردهکشور است و خروج منابع از  مالی درن دارایی تریسپرده بانكی بدون ریسک .3

وجه به ا تاست. ب هيتوج قابلسایر بازارهای دارایی متناسب با ریسک آنها باالتر  انتظاری صورت بازدهی

خود  هایسپردهدارند اقدام به شكستن تنها بخشی از بيشتری  یریپذسکیر تنها افرادی که امراین 

 .نمایندمی

به ميزان نرخ ماليات وابسته است بدین  کامالًهرگونه شوکی در سایر بازارها شایان ذکر است  .4

متفاوتی را بر رفتار  کامالً آثار درصد 22با نرخ  درصد 1معنی که با توجه به کشش قيمتی، نرخ ماليات 

ين تبي به درستی راآن  آثار توانمیخواهد داشت و تا زمانی که این نرخ مشخص نشود ن گذارانسپرده

  کرد.

 

 سپرده سود بر اتیمال اخذ از حاصلدرآمد  مصرف محل. 1

اصل حدرآمد  عیباز توزاست، نحوه رح مط در ارتباط با اخذ ماليات بر سود سپرده،که  یمهم ارينكته بس

قوانين بودجه سنواتی مورد بحث و های . اگرچه این موضوع در بخش هزینهاست اتيمال نیااخذ  از
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تواند بر تبعات این تصميم اثرگذار میآن  و تدبير مناسب برایریزی برنامهولی  ،گيردبررسی قرار می

  باشد.

 تومان هزار ميليارد 1122بالغ بر در نظام بانكی دار مدتی هاحجم سپرده، 1396 ماههریورش در

نزدیک به  آنهاساليانه ، نرخ سود هاسپرده ی برایدرصد 15که با فرض نرخ سود ميانگين  1ستبوده ا

 درصد 12نرخ ماليات بر سود سپرده  بلندمدتدر با فرض اینكه  .خواهد بود تومان ارديليمهزار  165

هزار  5/16 بالغ برحاصل از ماليات بر سود سپرده درآمد فعلی های حجم سپردهبراساس ، تعيين شود

شده در بودجه بينی پيشهزار ميلياردی  112درآمد که این عدد در مقایسه با  دتومان خواهد بو ميليارد

خواهد داشت که این عدد از ظرفيت باالی اخذ این  درصد( 15)حدود  سهم قابل توجهی 1396سال 

 دهد.مخارج دولت خبر میتأمين ماليات برای 

شود، همراهی مصرف برطرف کردن تنگنای مالی حاکم بر نظام بانكی  در جهتدرآمد این چنانچه 

 هابانکبدهی دولت به  ،2بانک مرکزی گزارشبراساس برای مثال  را نيز به همراه خواهد داشت. هابانک

ماليات بر سود سپرده صرف تسویه حاصل از درآمد تومان است و در صورتی که  هزار ميليارد 176 بالغ بر

تسویه از بدهی دولت به نظام بانكی  درصد 9به  نزدیکدر سال اول بدهی دولت به نظام بانكی شود، 

تواند متناسب با ميزان بدهی دولت به هر بانک و یا بدهی دولت به نظام بانكی میتسویه  خواهد شد.

تواند صرف افزایش سرمایه میدرآمد این همچنين  ميزان ماليات وصولی از هر بانک باشد.متناسب با 

 ی دولتی شود.هابانکدولت در 

 

 خالفانم موافقان ونظرات . 52

خصوص بهماليات موضوعی است که هم از نظر اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مخالفان و موافقانی دارد 

به همين منظور و برای  است.معاف از ماليات بوده تاکنون در موضوعی مانند ماليات بر سود که از ابتدا 

گان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دنماینبا حضور ای جلسهها پژوهشاستماع نظر طرفين، مرکز 

 .ردکبرای بررسی ابعاد مختلف اخذ ماليات بر سود بانكی برگزار سازمان امور مالياتی و برخی کارشناسان 

کشور در این  32در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانين 

حاصل از فعاليت اقتصادی و همانند درآمد وده و اعالم کرد سود بانكی حوزه، با اخذ این ماليات موافق ب

ایشان فرمودند معافيت مالياتی سود بانكی، سبب آنكه  . ضمنشودمشمول ماليات  بایددیگری درآمد هر 

 .گالیه سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است

                                                 

 
 .1939 ماهبخش پولی و بانکی منتهی به شهریور -گزارش گزیده آمارهای اقتصادی .1
 .همان .2
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نماینده بانک مرکزی با بيان وضعيت نابسامان نظام بانكی، اخذ این ماليات را عاملی برای تشدید 

نابع ، تخصيص میدانست و اعالم داشت با توجه به ناکارآمدی تخصيص منابع دولتمی ی بانكیهابحران

ها همچنين نگرانیو  گذاران دانستاین ماليات را ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپردهحاصل از 

 اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سياست بيان کرد.های و مقاومت

د های این گزارش بازبينی شتحليل مخالفين و موافقين، بر مطالعات وهای نظر گرفتن دغدغه با در

. دشو پس از این اصالحات ویرایش اول گزارش برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اعالم نظر ارسال 

انون افتد، تصویب این قمی هابانکبيان مواردی مشابه و اعالم اینكه بار ماليات بر دوش بانک مرکزی با 

صالحات دیگر موکول کرده است. همچنين با بررسی ماليات را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از ا

مده است( نتيجه گرفته است که اخذ این ماليات شمول جهانی آدر مالزی و سنگاپور )که در بخش سوم 

اینكه در مالزی نيز سود سپرده بانكی برای عليرغم  گفته شده است 3گونه که در بخش البته همان ندارد.

 122تعميم بر مبنیاین گزارش ادعایی  د،آیمی باحسبههای مشمول ماليات درآمداشخاص حقوقی 

درصدی ماليات بر سود سپرده در تمامی کشورها ندارد و هدف اختيارات و ابزارهایی است که این ماليات 

ر حال سفانه دبانكی است که متأهای آن شفافيت سپردهازجمله دهد که می در اختيار سياستگذاران قرار

 صورت دقيق وجود ندارد.هضر این شفافيت بحا

 

 های مستقیممکرر قانون مالیات (561). ظرفیت موجود در ماده 55

( مورد توجه قرار 31/4/1394)مورخ  های مستقيمالياتقانون م یهایاصالح یكی از موضوعاتی که در

موارد زجمله انظام یكپارچه اطالعات مالياتی است که دستيابی به بحث شفافيت اقتصادی و  ،گرفته است

. برخی کارشناسان است یاتيمال اموراطالعات مشخص شده به سازمان  ارائهبانكی و  یهاحسابآن بحث 

ا شفافيت در حوزه بانكی رکه این ماده زیرساخت الزم برای  دارندیمبا استناد به این ماده قانونی بيان 

ی در نظام بانك تيشفافاخذ ماليات بر سود سپرده با هدف  ضرورتی به و به همين دليل دنکیمفراهم 

 نيست.

شتر، ابزار بيدرآمد شفافيت بيشتر و بر عالوه ست که ماليات بر سود سپردها البته الزم به یادآوری

 با بررسیاین . با وجود شودمیدهد که در بخش چهارم گزارش بررسی حكمرانی جدیدی به حاکميت می

 ارائهمالی ملزم به  مؤسساتو  هابانکاین ماده،  «پ»که در بند  شودمیمشاهده  مكرر (169)ماده 

 هانآبانكی و گردش و مانده انواع سپرده و سود  یهاحسابانواع ساليانه ، گردش و مانده اطالعات هویتی

تا دو برابر ماليات پرداختی تعریف  دومکبرای متخلف جریمه ی «1». همچنين در ذیل تبصره اندشده

 شده است.
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ی بانكی و سود سپرده این است که با هاحسابنكته قابل توجه در رابطه با این جریمه در بخش 

 کهیدرصورتحتی  .استمعاف از ماليات درآمد این نوع  اساساًکه  شودمیمشخص  (145)مراجعه به ماده 

اطالعات مذکور به سازمان امور مالياتی صورت گيرد با توجه به این معافيت، جریمه آن  ارائهتخلفی در 

ت این در حالی اس نخواهد شد. گذارانسپردهی متوجه بانک و امهیجربدین ترتيب  و نيز صفر خواهد بود

خواهد  دسوهای واریز تراکنشبر مبتنی ،تكليفیصورت به سپردهسود ماليات بر اخذ از آنجایی که که 

امكان  مالياتی به سازمان امور مالياتی ارسال خواهد شددرآمد ها و بود و در طول سال اطالعات تراکنش

 های بانكی در اختيار قرار خواهد داد.تری برای شفافيت سپردهگسترده

 

 شنهادیو پبندی جمع

ورد های بانكی مدر این گزارش تالش شد تا برخی از ابعاد اقتصادی مرتبط با اخذ ماليات از سود سپرده

عربستان، سود سپرده بانكی  بجز 22در تمامی کشورهای عضو گروه  بيان شد چنانچهتحليل قرار گيرد. 

. این درحالی است که بر شودمیماليات اخذ درآمد مشمول ماليات بوده و به سه طریق مختلف از این 

برای اشخاص حقيقی و حقوقی درآمد ، این (1394)مصوب  مستقيم هایمالياتقانون  (145)طبق ماده 

 معاف از ماليات است.

ماليات بر سود سپرده باعث خروج پول وضع در بررسی اثار اخذ ماليات بر سود سپرده، بيان شد  

ها و اما ترکيب سپرده، از پول ماهيت فيزیكی ندارد یتوجهقابلزیرا بخش  ،شودمیبانكی ن سيستماز 

 ند.کسهم هر بانک از این منابع ممكن است تغيير 

ها در مورد این ماليات، کشش عرضه سپرده است و در صورتی که عرضه ترین نگرانییكی ازاصلی

 رصورت بار ماليات بغير اینسپرده پرکشش باشد، بار اصلی این ماليات بر دوش بانک خواهد بود و در 

گيرد که نظام بانكی در وضعيت مناسبی مینشئت جا آن اهميت موضوع از ان خواهد بود.گذارسپرده دوش

اطالعات  وددليل نببهای در پی داشته باشد. نشدهبينی پيشثار برد و اعمال فشار ممكن است آبه سر نمی

های هزینهعلت بهانجام شده مشخص شد های اما با بررسی ،امكان محاسبه کشش فراهم نيستها هسپرد

مدت دت کمتر از کشش عرضه سپرده کوتاههای بلندمسپرده، کشش عرضه و انتقال منابع شكستن سپرده

 در یک سال گذشته شاهد نوساناتگذاری کاهش نرخ سود اسمی سپردهعليرغم است و در عين حال 

 ایم که به نوعی حاکی از عدم کشش باالی عرضه سپرده است.غيرمعمول در سایر بازارها نبوده

دو  گذاران ازشد رفتار سپردهبينی پيشهای کالن، آثار اخذ این ماليات از منظر شاخصدر ارزیابی 

 ند. کتواند تغيير جنبه می

  ،. افزایش ميل به مصرف1

 گذاری. . تغيير سبد سرمایه2
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ش افزایصورت بهیابد که این خود را میمصرف افراد، تقاضا برای پول افزایش  به با افزایش ميل

نشان خواهد داد و درصورتی که مازاد و افزایش سهم سپرده جاری از منابع بانكی  سرعت گردش پول

ورم تصورت به نهایتاً نشود،تأمين تقاضای ایجاد شده از کانال افزایش توليد و یا عرضه موجودی انبار 

 بروز خواهد کرد.

با توجه به بدون گذاری اشخاص خواهد بود. در این بخش بيان شد اثر دوم تغيير در سبد سرمایه

گروه محدودی اقدام به تغيير صرفاً سایر بازارها،  بودنپرریسک در مقابل ریسک بودن سپرده بانكی 

جاز ات غيرممؤسستوليد، مسكن، ازجمله سایر بازارهای دارایی . سپس ندنکیمخود  یهاهیسرماترکيب 

ک از هری درميزان اثربخشی بيان شد که  و بازار غيرمتشكل ارز و طال مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً

 خواهد بود وشان هریک از بازارها با توجه به ميزان ریسكنرخ ماليات و بازدهی به فوق وابسته بازارهای 

سيار ب آثارین ماليات معاف باشند، این ا یا اقشار زیادی ازبسيار کم باشد و ماليات درصورتی که نرخ 

 کنترل شده خواهد بود.

يات  ثار این مالآحاصله نقش کليدی در ارزیابی  درآمد در نهایت با بيان این نكته که محل مصارف  

دار در نظام بانكی  لویتاوصتتورت بهو همراهی نظام بانكی خواهد داشتتت، پيشتتنهاد شتتد که این منابع  

 مصرف شود.

و  «1» یو تحقق بندها يدر نظام بانک تیشفاف یارتقابرای  با توجه به مالحظات اشاره شده،

های مالیاتي و كاهش وابستگي به ي و نیز افزایش پایهاقتصاد مقاومت يكل یهاسیاست «51»

ستقیم مصوب مهای قانون مالیات (511)ماده  «2»بند شودميپیشنهاد  نفت،درآمد 

های اعم از سپرده يو حقوق يقیاشخاص حق تماميهای سود سپردهد و وشنسخ  95/21/5911

ر آنجایي كه داز  ود.ش اتیمشمول مالات اعتباری غیربانکي مؤسسو  هابانکارزی و ریالي نزد 

اشخاص حقیقي، در كشور وجود ندارد، درآمد حال حاضر زیرساخت محاسبه مالیات بر 

حقیقي  برای اشخاص با نرخ یکسان و تکلیفيصورت بهمالیات بر سود سپرده  شودميپیشنهاد 

 شود. و حقوقي وضع

یی که هویت هاستتپردهاین باشتتد که از  تواندمیاجرای ماليات بر ستتود ستتپرده  برای اولين قدم 

مشخص نيست ماليات اخذ شود. با این روش بار اجتماعی اخذ ماليات بر سود سپرده بسيار        آن  صاحب 

برای همچنين . شتتودمیکاهش خواهد یافت و بدین طریق از ایجاد شتتوک در ستتایر بازارها جلوگيری 

یک  مبلغ معينی مانند شتخص در ستال بيش از   های درصتورتی که ستود ستپرده    اتنهها ستایر ستپرده  

، نرخ ماليات بيشتر از صفر خواهد بود و برای سایرین نرخ ماليات بر سود سپرده صفر      ال باشد ميليارد ری

گذاران کالن  ستتپردهصتترفاً خواهد بود. بدین طریق بخش عمده مردم مخاطب این طرح نخواهند بود و 

 نظام بانكی مشمول آن خواهند شد.
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 ریآوهای جزئی آغاز شود تا ضمن جمعبا نرخ ماليات بر سود سپردهوضع  شودمینهایتاً پيشنهاد 

و  هاسپرده ششسازمان امور مالياتی و امكان محاسبه دقيق ک توسطی بانكی هاسپردهاطالعات کامل 

 ، امكان مدیریت تبعات احتمالی آن در فضای اقتصاد کالن نيز مهيا باشد.تعيين نرخ ماليات بهينه
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