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  چكيده 
نه و منافع يل هزيو تحلدر ايران  بر سود سپرده اتيمال يامكان برقرار يبررسمنظور  هب قالهدر اين م

هاي داده اضاي تسهيالت با استفاده ازاساس تابع عرضه سپرده و تق بر  زيان رفاهيابتدا  ،ن امرياز ا يناش
 با فرضكه  مي دهدنتايج حاصل از اين برآورد نشان  .ه استبرآورد شد) 1352-1391(ساالنه براي دوره 

و در نتيجه، افزايش نرخ سود به ميزان يك  1389در سال  يك واحد ماليات بر نرخ سود سپردهاعمال 
ميليارد  19076ميليارد ريال و درآمد دولت به ميزان  3137زيان رفاهي ناشي از اخذ ماليات برابر با درصد، 
از يك  0.03مالياتي متقاضي تسهيالت تنها  رو با 0.97گذار حالي كه بار مالياتي سپردهدر . باشد يم ريال

كه بانكها در  ردق داللت بر آن داين تحقيا يهاافتهين يهمچن .واحد ماليات بر سود سپرده خواهد بود
كه ( دولتمخارج  كهدر حالينمايند  سرمايه گذاري نقش مثبتي را ايفاء ميسمت ها به هدايت سپرده

عالوه  .تاثير منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي دارد )است يماليات يهااز درآمد ياز آن ناش يبخش
در اثر  يدولت سرمايه گذاريگذاري بخش خصوصي در مقايسه با  سرمايه كاراييم كه يافتيدرن يا بر

بر سود سپرده، موجب ماليات  ت هستند كهين واقعيا يايوگج ين نتايا .استبيشتر  بر توليد يگذار
  .انحراف در تخصيص منابع شده و زيان اجتماعي را در پي خواهد داشت

تابع عرضه سپرده، تابع زيان رفاهي، كارايي تخصيصي،  ماليات بر سود سپرده،: هاي كليديواژه
  تقاضاي تسهيالت 
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   مقدمه - 1

از راهبردهاي اساسي به منظور  موجود ياتينظام مالبهبود عملكرد به همراه گسترش پايه مالياتي 

دولتها در برخي مواقع با حذف  دركنار رويكرد گسترش پايه مالياتي،. استاصالح ساختار نظام مالياتي 

سعي مي كنند زمينه هدايت منابع جامعه را به بخشهاي خاصي از ) ارائه معافيت مالياتيو (ماليات 

و اما نكته حائز اهميت در بحث معافيت مالياتي . اقتصاد فراهم نموده و موجب رشد و توسعه آن شوند

چرا كه . ماليات است مشمولتشخيص و انتخاب صحيح موارد  ،يا گسترش پايه هاي مالياتي

زيان ناشي از كاهش درآمد مالياتي دولت ممكن است به ، نه تنها در اين زمينهتشخيص نادرست 

را فراهم نمايد كه در مجموع موجب كاهش بلكه زمينه انحراف تخصيص و توزيع منابع  ،بيانجامد

اين اساس الزم است در انتخاب موارد معافيت مالياتي، منافع و هزينه  بر. گردد بيشتر رفاه جامعه مي

  . دهيممورد توجه قرار آن را هاي حاصل از برقراري 

دولت  طي سالهاي گذشته در ايران معافيت و مشوق هاي مالياتي به منظور نيل به اهداف مدنظر

بانكي از  هاي يكي از اين موارد، معافيت سود سپرده. هاي مختلف اقتصاد اعطا شده است به بخش

جذب توان به حمايت از صنعت بانكداري،  از اهداف اعطاي اين معافيت مي. باشد پرداخت ماليات مي

 كه اشاره نمودبه منظور هدايت آنها در بخش هاي مولد جامعه انداز ملي  افزايش پس و منابع مردمي

لذا به . زيان ناشي از كاهش درآمدهاي مالياتي استاز جمله  يهمراه با هزينه هايتحقق اين اهداف 

منظور بررسي امكان حذف معافيت مذكور الزم است منافع و هزينه هاي ناشي از آن مورد بررسي 

هاي  د سپرده، حجم سپردهوضع ماليات بر سو"كه قبيل اين قرار گيرد و در اين راستا به سواالتي از 

هاي ناشي  هزينهچيست ؟  ياثر كاهش تسهيالت بر سرمايه گذاردهد؟  كاهش ميرا چه اندازه بانكي 

و با افزايش درآمد دولت از معافيت، از جمله زيان ناشي از كاهش درآمد مالياتي چه اندازه است؟ 

   .پاسخ داده شود"نمايد؟ يرا كسب م يجامعه چه منافع و زيانهاي ،از وضع ماليات يناش

ساماندهي مطالب در اين مقاله به اين  و پاسخ به سواالت مذكور انجام اين بررسي منظور به

در و براساس آن  يردگمي مورد بررسي قرار مقاله ادبيات موضوع  دومبخش  در ترتيب بوده است كه

مطابق با . مي شودمعرفي ماليات بر سود سپرده اعمال تحليل هزينه و فايده  چارچوب ،بخش سوم

با و ده شبرآورد  مذكورزيان رفاهي ناشي از برقراري ماليات در بخش چهارم  چارچوب معرفي شده،

نتيجه گيري و  بخش پنجمنهايت در در و  گرددمي مقايسه ات ين نوع ماليابرقراري منافع حاصل از 

   .پيشنهادات ارائه مي شود
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 ادبيات موضوع  -2

برقراي ماليات دخالت در مكانيسم بازار بوده و داراي اثرات ناكارايي تخصيصي و  ،اقتصاديدر ادبيات 

امكان برقراري ماليات به عنوان هزينه برقراري ماليات محسوب  ،بررسياين كه در  زيان رفاهي است

مورد نياز  د در امورنتوا ميقرار دارد كه درآمد ناشي از ماليات موضوع  كنار زيان رفاهي، در. مي شود

 يدولت با كاهش دسترس ياتيالبته درآمد مال .را بوجود آورد جامعه صرف شده و اثرات رفاهي مثبتي

توانند با  دولتهاي كارا مي اما ،شود يم ينه مصرف كننده خنثيش هزيفروشنده به درآمد و افزا

افزايش  و فروشنده نه مصرف كنندهيش از هزيب تخصيص صحيح منابع ناشي از ماليات، رفاه جامعه را

   .دنزيان رفاهي ناشي از تخصيص ناكاراي منابع را جبران نمايب ين ترتيبه او  دهند

-سپرده   كه در خصوص ماليات بر سود  مسئله مهمي ،كارايي دولت اهميتهمچنين عالوه بر 

گذاري ده ها به امر توليد و سرمايه رهاي بانكي مستلزم بررسي است كارايي بانكها در هدايت سپ

بهتر از مردم عمل مي  ،تخصيص منابع سپرده در اين خصوص نيز اگر بپذيريم كه بانكها در .است

شده  كارايي در تخصيص منابع منجرانمايند در آن صورت كاهش سپرده ناشي از برقراري ماليات به ن

هدايت سپردها به سمت اگر بانكها نتوانند در اما  .را مورد تائيد قرار مي دهد فوق الذكرو زيان رفاهي 

مردم داشته باشند در آن صورت برقراري ماليات منجر به تخصيص  در مقايسه بارفتار بهتري  ،توليد

  .به همراه خواهد داشتاجتماعي  منافعبهتر منابع شده و 

خود را افزايش داده و  ديرآممنابع د رغم اينكه علي، سود سپرده ازبا اخذ ماليات  در واقع دولت

كارايي دولت، موجب افزايش  با فرضكه  بپردازدبراي جامعه  مي تواند به تهيه زيرساخت هاي الزم

از طرفي با اعمال ماليات بر سود سپرده، حجم سپرده ها  اما سرمايه گذاري بخش خصوصي مي گردد

موجب كاهش سرمايه خود كه  يابد ميكاهش )عرضه پول( و قدرت تسهيالت دهي بانكها كم شده

 يير درغخانوارها سعي مي كنند با ت ،با برقراري ماليات بر سود سپردهدر واقع . گردد گذاري و توليد مي

اصل آن حرايي هاي خود جلوگيري نمايند كه تركيب محتواي دارايي از كاهش عايدي حاصل از دا

حجم سپرده، هزينه تسهيالت  با كاهش. كاهش ميزان سپرده گذاري در سبد دارايي خانوار است

 كاهشموجب  ،با فرض كارايي بانكها در هدايت سپرده ها افزايش و حجم آن كاهش مي يابد كه

  .سرمايه گذاري مي گردد و از اين طريق بر رشد اقتصادي تاثير منفي خواهد داشت
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تحليل اثرات عالوه بر  سود سپردهبر بررسي امكان برقراري ماليات  ،با عنايت به مراتب فوق

مستلزم بررسي اثرات نهايي برقراري ماليات بر  ،مالياتاعمال رفاهي ناشي از محاسبه زيان كارايي و 

  . نيز مي باشد و توليد گذاري سرمايه

. گيرد مورد بررسي قرار مي حوزهدر دو بر سود سپرده  ماليات آثار تخصيصي يات نظريدر ادب

اي  بين دوره مصرف انداز كه در قالب مباحث تصميم گيريبر ميزان پسمذكور نخست اثر ماليات 

 شود و ديگري تاثير ماليات بر تركيب سبد داراييهاست كه در ارتباط با تاثير ماليات بر مطرح مي

  . مي باشدها  ريسك دارايي ارزشهاي مورد انتظار از بازده و

 )گذار سپرده(ه قرض دهند و يا )متقاضي تسهيالت(افراد جامعه يا قرض گيرنده گروه نخست در 

تي پس انداز مي آبه افرادي كه مقداري از درآمد خود در دوره جاري را براي مصرف در دوره . هستند

تغييرات اين نرخ بهره كه مي تواند ناشي از برقراري ماليات بر بهره . شود يپرداخت مكنند، بهره 

اثرات  .مي گردد) پس انداز(آتي سپرده ها باشد موجب تغيير در تركيب مصرف دوره جاري و 

جانشيني و درآمدي ناشي از تغييرات نرخ بهره براي قرض گيرنده در يك جهت بوده و افزايش نرخ 

اما با عنايت به اينكه اثرات درآمدي و  ،گردد وي مي )يپس انداز منف( قرضبهره موجب كاهش در 

هايي تغييرات نرخ بهره بر پس اندار اثر ن ،جانشيني فرد قرض دهنده در جهت مخالف هم مي باشند

  .وي نامشخص است

با درونزا نمودن عرضه نيروي كار در الگوي مصرف دو دوره اي نشان مي دهد  )1985( سندمو

كه افراد سپرده گذار با كاهش نرخ بهره به دليل كاهش اثر درآمدي، اقدام به عرضه نيروي كار بيشتر 

به ناقص همچنين وي در ادامه  .انداز خود را افزايش دهندنموده و اين امكان وجود دارد كه پس 

بودن بازارها و عدم تقارن اطالعات در دنياي واقعي اشاره نموده و نشان مي دهد كه محدوديت و 

تسهيالت  نلذا متقاضيا .شود سبب كاهش اثر جانشيني براي قرض گيرنده مي ،جيره بندي اعتبارات

) ماليات بر بهرهيا ( داراي حساسيت كمتري نسبت به نرخ بهره ،اعتبارات بودن ودددر شرايط مح

  . هستند

نشان مي دهد كه در انتخاب بين ماليات بر  ،عرضه نيروي كار لحاظ درونزاييبا  )1980( كينك

بايد مالك عمل قرار كشش هاي عرضه نيروي كار و پس انداز پس انداز،  دستمزد و ماليات بر بهره

ت بو كشش پس انداز نس بي كشش باشدنسبت به دستمزد در صورتي كه عرضه نيروي كار  .گيرند

تنها  ،مالياتاز اخذ  يناش يصيتخصكارايي كاهش نابه منظور  به نرخ بهره باال باشد در آن صورت
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اما در صورتي . بر بهره پس انداز صفر در نظر گرفته شودات يمال و ات اخذ گردديمال، از دستمزدبايد 

 كشش باشدنسبت به دستمزد پرعرضه نيروي كار و  كه پس انداز نسبت به نرخ بهره بي كشش باشد

  .بهترين پايه مالياتي خواهد بود ،ماليات بر بهره

با كاهش پس انداز، ميزان سرمايه گذاري نيز كاهش مي در يك سيستم تعادلي بسته از آنجا كه 

متناسب با كشش هاي توابع پس انداز و سرمايه  ،پس اندازبار مالياتي ناشي از ماليات بر بهره  ،يابد

صورتي كه قرض  در. گذاران تقسيم مي شود سرمايه گذاري بين دو گروه پس اندازكنندگان و

حجم  ،دهندگان نسبت به تغييرات بهره از حساسيت بااليي برخوردار باشند با برقراري ماليات بر بهره

و به اين ترتيب سرمايه  تنزل مي يابدسپرده ها به شدت كاهش يافته و منابع الزم بر سرمايه گذاري 

 .پرداخت هزينه باال و قبول بار مالياتي بيشتر، سرمايه گذاري كمتري انجام خواهند داد بدليلگذاران 

ان گي توسط پس انداز كنندبار ماليات كشش باشند، اما وقتي پس اندازكنندگان نسبت به نرخ بهره بي

  . پرداخت خواهد شد

يها، يات سود سپرده بر تركيب سبد دارايمربوط به تاثير مال يدر خصوص حوزه ديگر ادبيات نظر

 توجهمورد را ها  تركيب سبد دارايي بر سود سپردهماليات  تاثيركه  اشاره نمود مطالعاتيبه مي توان 

 ،دارايي عايدي ماليات بربيان مي كند از آنجا كه ) 1985(در اين خصوص سندمو . مي دهندقرار 

ماليات بر عايدي  با وضع مي دهدرا تغيير ارزش هاي انتظاري آتي حاصل از دارايي ها و ريسك آنها 

خانوارها به منظور كاهش ريسك كل و حفظ ارزشهاي آتي تركيب سبد دارايي  ،برخي از دارايي ها

   .دهند مي خود را تغيير

در چارچوب مطلوبيت انتظاري و با يك مدل ساده كه در آن ) 1969( و استيگليتز) 1968( مسن

دارايي و يك دارايي با ريسك و بازده وجود دارد و درآمدهاي ) پول(يك دارايي بدون ريسك و بازده 

مي باشد، نشان مي دهند كه با برقراري ماليات بر  )1-,∞(در دامنه  داراي توزيع پيوسته يريسك

دهند كه در  را در سبد دارايي افزايش مي ي، سرمايه گذاران سهم دارايي ريسكيعايدي دارايي ريسك

توجيه اين مسئله بيان مي اما آنها در . ناشي از اثر درآمدي ماليات باشداين نگاه اول به نظر مي رسد 

است اما در انداز كنند در شرايط بدون ريسك، ماليات بر عايدي داراي اثر جانشين منفي بر پس

برقراري ماليات بر عايدي همراه بوده و  ريسكبا درآمدهاي آتي حاصل از دارايي شرايط ريسكي، 

تابع توزيع احتمال درآمد آتي را  يباالنه تنها ارزشهاي انتظاري بلكه واريانس و گشتاورهاي  دارايي
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لذا سرمايه گذاران به منظور حفظ ارزش انتظاري و گشتاورهاي تابع توزيع  .دهد تحت تاثير قرار مي

  .احتمال درآمدهاي آتي، اقدام به افزايش سهم دارايي ريسكي در سبد داراييها مي نمايند

-ند كه پول نيز به صورت سپرده نگهدر ادامه مسن و استيگليتز در الگوي ساده خود فرض مي كن

. كنند به اين ترتيب ماليات بر سود سپرده را در مدل معرفي مي وداري شود و به آن سود تعلق گيرد 

با معرفي اين ماليات، آنها نشان مي دهند كه تقاضاي افراد براي دارايي هاي ريسكي كاهش مي 

  .  يابد

مي   گسترش  ،مدل مذكور را به حالتي كه در آن چند دارايي ريسكي وجود دارد )1985( سندمو

تابع توزيع احتمال مشترك بازده دارايي ها، نتايج مسن و خصوص دهد و بدون هيچ فرضي در 

با نتايج مطالعاتي است كه نشان مي دهند  تضاداين نتيجه در  .دهد استيگليتز را مورد تائيد قرار مي

وضع ماليات بر سود سپرده  ،ندراز ثبات اقتصادي و بازار مالي توسعه يافته برخوردا كشورهايي كه

اما در جوامعي كه از ثبات اقتصادي الزم برخوردار نيستند، اخذ ماليات از سود  ،توجيه اقتصادي دارد

از ( سپرده موجب خروج منابع مالي از بانكها و سرمايه گذاري آنها در بخش هاي غير مولد اقتصادي

  .خواهد شد) قبيل بازر ارز و سكه

توسط جامعه ن زيان سرمايه گذار افرض مهمي كه در مطالعه  مسن و استيگليتز وجود دارد جبر 

اگر چنين فرضي وجود نداشته  ..مي باشدمستتر تابع توزيع احتمال بازده دارايي شكل در است كه 

تقاضا براي دارايي ريسكي  احتمال زياد است كهاين  ،باال باشدنيز باشد و نرخ ماليات بر عايدي 

و فروض تابع  ها محدوديتبه گيرند كه بدون توجه  در اين خصوص آنها نتيجه مي .يابدكاهش 

براي ميزان تقاضا نمي تواند تعيين كننده به تنهايي  يهاي ريسك ماليات بر عايدي دارايي ،مطلوبيت

  . باشد مذكوردارايي هاي 

نتايج واحدي را  ،شده در خصوص ماليات مطلوب بر عايدي حاصل از پس اندازمطالعات انجام 

در  تن تركيبي از داراييها و مفروضاتبا در نظر گرف )1981( به عنوان مثال ائرباك. كنند ارائه نمي

نرخ هاي مالياتي بر عايدي انواع دارايي ها بايد  ،خصوص ترجيحات افراد نشان مي دهد كه اوال

در صورتي كه . داز بازده دارايي هاي با ريسك بيشتر، ماليات بيشتري اخذ شو ،ثانيا. متفاوت باشد

. تاكيد دارد هاليتز بر اخذ ماليات بيشتر از دارايي ها با ريسك كمتر از جمله سپردهگنتايج مطالعه است

مرور مطالعات مشابه به اين نتيجه مي رسد كه  بخاطر تفاوت در قوانين در اين خصوص سند مو با 

يط و ساختار حاكم بر  بازارهاي مالي هر كشور، ارائه قاعده مشخص براي امالياتي و خاص بودن شر
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بازده انواع دارايي دشوار است و سياستهاي مالياتي در خصوص ماليات بر عايدي پس  نرخ ماليات بر

ساس نهادها، ساختار بازار مالي و پولي و همچنين سيستم مالياتي متناسب با هر كشور انداز بايد برا

نيز با بررسي داده هاي اياالت متحده نتايج مشابهي را ارائه مي ) 1976( فلستاين. طراحي و اجرا شود

مطالعه كمينال  .وي در اين زمينه ساختار بازار و قوانين مالياتي را مورد تاكيد قرار مي دهد. كند

آن است كه تاثير اين  نيز در خصوص تاثير ماليات سود سپرده بر حجم سپرده حاكي از) 2002(

به عوامل زيادي از جمله درجه رقابت و سودآوري بانكها، ميزان توسعه  ،ماليات بر حجم سپرده

انين مالياتي گذاري و قو بازارهاي مالي و وجود ابزارهاي مالي كارا، درجه ريسك محيط سرمايه

  .بستگي دارد

الزم  ،اساس مطالب فوق با عنايت به اينكه ساختار بازار مالي در ايران بر پايه بانك مي باشد بر

است براي  بررسي اثرات ماليات بر سود سپرده، ساختار نظام بانكي در اين خصوص مورد مطالعه قرار 

دهد در  ماليات در سيستم بانكي نشان مي با مطالعه اثر انواع) 2002( در اين خصوص كمينال. گيرد

صورتي كه بانكها از قدرت بازاري برخوردار باشند ماليات بر سود سپرده با كاهش سود سپرده گذاران 

 ،گردد منجر به كاهش پس انداز و سرمايه گذاري مي) دريافت كنندگان تسهيالت(و سرمايه گذاران

  .گذاران و سرمايه گذاران پرداخت مي شود نه بانكها چرا كه در اين حالت بار مالياتي توسط سپرده

توان به مي از مهمترين بررسي هاي صورت گرفته در زمينه ساختار بازار در سيستم بانكي ايران

فرهادي  نظريان، ،)1391(همكاران و خدادادكاشي ،)1387( مطالعه انجام شده توسط پژويان و شفيعي

صورت گرفته اشاره ) 1387( همكارانش كه توسط حسيني و طرح مطالعاتي و )1392( فرجي و پور

رغم گسترش كنند كه علي پژويان و شفيعي با بررسي درجه انحصار سيستم بانكي بيان مي. نمود

اين در حالي است كه  .صنعت بانكداري با بازار رقابتي فاصله دارد بانك خصوصي در ايران هنوز

اساس روش پانزار و راس نشان  بازاري بانكها در ايران برو همكارانش با برآورد قدرت نظريان 

از ) نرخ سپرده قانوني(بخشي ابزار سياست پولي زايش درجه رقابت بين بانكها، اثردهند كه با اف مي

است ياز شاخص س يرا تابع يالت بانكيتسه يآنها تابع تقاضا .دهي بيشتر مي شودطريق كانال وام

 يدر نظر مسرمايه بانك  و نقدينگي ،د، درجه رقابت بانكهاينرخ رشد تول ،)ينرخ سپرده قانون( يپول

نشان با برآورد تابع عرضه سپرده و تقاضاي تسهيالت حسيني و همكاران در اين خصوص  .رنديگ

همچنين ارزش . داري دارداشتغال بر عرضه سپرده تاثير معنيميزان  تعداد شعب، دهند نرخ سود، مي

 )1390( تقوي و لطفي . افزوده، تعداد شعب، نرخ سود تسهيالت بر تقاضاي تسهيالت موثر هستند
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عرضه سپرده و تقاضاي تسهيالت را به صورت تابعي از توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم، شاخص 

  . مورد بررسي قرار دادند ..)اندازه بانك و( تعداد شعب، ويژگي بانكها ،)نرخ سپرده قانوني( سياست پولي

با عنايت به مراتب فوق به منظور بررسي امكان برقراري ماليات و تحليل هزينه و فايده ناشي از 

اثر بخشي ( عالوه بر محاسبه هزينه رفاهي و منافع ناشي از تخصيص درآمد مالياتي توسط دولت ،آن

اثر الزم است  ،و متقاضيان تسهيالت با عنايت به نقش واسطه گري بانكها بين سپرده گذاران، )دولت

اثر نهايي به اين ترتيب  و مد نظر قرار گيرد مولد بانكها در هدايت سپرده ها به سمت بخش بخشي

 .قرار گيردتوجه  موردو توليد  برقراري ماليات سود سپرده بر سرمايه گذاري

  چارچوب محاسبه هزينه و منافع ناشي از برقراري ماليات بر سود سپرده معرفي  -3

به منظور برآورد هزينه و منافع ناشي از برقراري و با عنايت به ادبيات بررسي شده در بخش قبلي 

 .الزم است ابتدا هزينه رفاهي ناشي از اعمال ماليات مذكور مدنظر قرار گيرد ،ماليات بر سود سپرده

  .رو معرفي مي گرددهتابع عرضه سپرده و تسهيالت به صورت روب ،براي انجام اين امر

de = f ( r
d
, inf , y , x)                                                                   )1(  

cr= f ( r
L
, liq , y , x )                                                            )2(  

rهمچنين. و تقاضاي تسهيالت مي باشد 1به ترتيب عرضه سپرده  crو  de كه در آنها
d  وrL 

البته با عنايت به . سود مورد انتظار تسهيالت مي باشدموزون به ترتيب نرخ موزون سود سپرده و نرخ 

مي توان  ،باشندمي ) درصد 95(داراي همبستگي باالي مذكور سپرده و تسهيالت  يها اينكه نرخ

 .در نظر گرفت) به عنوان متغير ابزاري(سود سپرده ها موزون نرخ   از تقاضاي تسهيالت را نيز تابعي

 ،اين موضوع با عنايت به اينكه هدف اين مطالعه امكان برقراري ماليات بر سود سپرده مي باشد

رخ تورم، نقدينگي و متغير به ترتيب به توليد ناخالص داخلي، ن x, liq,inf, yنماد . استضروري 

ات برابر با مثلث ياز وضع مال يناش يان رفاهيز، كرد هاربرگريتوجه به روبا . هاي كنترلي اشاره دارند

)B+D(  در نمودار)يان رفاهين زيتوان ا يوام م ين توابع عرضه سپرده و تقاضايبا تخم. است )1 

   .محاسبه نمودرا 

DWL=1/2* dT*dQ                                                   )3(  

                                      

بوده و سپرده هاي جاري و قرض ) مدتكوتاه مدت و بلند( سپرده هاي سرمايه گذاريسپرده ها در مقاله حاضر شامل  - 1

 .الحسنه را شامل نمي شود
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 )1(نمودار 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اما در بحث امكان سنجي عالوه بر زيان اجتماعي، بايد به منافع حاصل از وضع ماليات نيز توجه 

سود سپرده هاي بانكي از دو ماليات بر نرخ قسمت ادبيات موضوع بيان شد در همانطور كه . شود

اوال با وضع اين ماليات، سپرده هاي بانكي  ؛گذاري بخش خصوصي تاثير گذار است طريق بر سرمايه

و لذا تسهيالت پرداختي بانكها به بخش خصوصي كاهش مي يابد، ثانيا با اخذ ماليات بر سود سپرده، 

هد داشت كه با ايجاد زيرساخت هاي الزم، درآمد دولت افزايش يافته و لذا دولت اين توانايي را خوا

پاسخ به اين سوال به منظور امكان  به اين ترتيب. گذاري تشويق نمايد بخش خصوصي را به سرمايه

سنجي وضع ماليات، حائز اهميت خواهد بود كه آيا وضع ماليات بر نرخ سود سپرده، موجب انحراف 

اين موضوع  يبررس ي؟ براخيراهش مي دهد يا منابع از سرمايه گذاري شده و سرمايه گذاري را ك

مورد را الزم است اثر گذاري مخارج دولت و تسهيالت بانكي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي 

  .دهيمارزيابي و مقايسه قرار 

و  )يو مصرف يه ايك مخارج سرمايبه تفك( ر مخارج دولتيدر خصوص تاث ياديمطالعات ز

نجا با يصورت گرفته است كه در ا يبخش خصوص يره گذايبر سرما يالت بانكيتسهاثر  نيهمچن

ل  يبه صورت ذ يه گذاريتابع سرما) 1392( ت به مطالعه صورت گرفته توسط مهرگان و سپهبانيعنا

 .شود يدر نظر گرفته م

I=f(y,Gc,Gi,cr,inf,x)   )4 (                                                                      

de 

dr 

r 

B 

D 

cr ,de 
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  و مصرفي سرمايه گذاري مخارجبه ترتيب  Gc,Giسرمايه گذاري بخش خصوصي I در آنكه 

ت يو در نها باشند يم يكنترل يرهايمتغاز مجموعه  xنرخ تورم و inf، التيحجم تسه  cr دولت، 

براساس توان  يمتسهيالت بر توليد و  )سياست مالي(دولتي مخارج مقايسه كارايي يبررسبه منظور 

را ل يمعادله ذ )1387(مطالعات انجام شده از جمله مطالعه طيب نيا براساس رويكرد مدل هاي رشد و 

  .مورد استفاده  قرار داد

y=f(I,Gi,L,oil,X) )5(                                                                                 

 يه گذاريمخارج سرما Gi ،خصوصيبخش  يه گذاريسرما I ،يد ناخالص داخليتول  yكه در آن

  .باشد يم يكنترل يرهايمتغ  x درآمد نفتي وoil  ،)اشتغال( كار يروين L دولت،

ن ينه منابع و همچنيص بهيات بر سود سپرده در انحراف از تخصيبا برآورد توابع فوق نقش مال

  . رديگ يقرار م يسود سپرده مورد بررسات بر يص مجدد منابع حاصل از ماليدولت در تخص ياثرگذار

  ده ينه و فايل هزيتحل -4

 يرده برآورد مپات بر سود سيمال ياز برقرار يناش يان رفاهيابتدا ز يحات بخش قبلياساس توض بر

 يمعرف يالت مطابق با الگوهايتسه يرده و تقاضاپن منظور الزم است تابع عرضه سيا يبرا .گردد

با استفاده از آورد مدل ها از برج حاصل ينتا. برآورد گردد) 5(و ) 4(يعني معادله  يشده در بخش قبل

 :   عبارتند از )  1352-1391(هاي ساالنه دوره داده

 سپرده  عرضه تابع )6( 

       (1.3)     (3)       (91)            (-5)        (-7)      (-9)  

       �� = 0.99				, �	� = 0.99			, 
����� = 0.000		, �.� = 1.85 

 تقاضاي تسهيالت  تابع )7(

							   								 (-3)         (-4.15)        (1.66)         (8.5)       (4.11)    (-3.4)   

  �� = 0.93			, �	� = 0.92		, 
����� = 0.000				, �.� = 1.27       

8586

2 68293D-179t-2055(Y/N)-0.72Liq+6464r+17717=De

8283612831D-67784t+y(-1) 1.67+inf 10784-214225r--895244=CR



 19                                               بررسي امكان برقراري ماليات بر سود سپرده هاي بانكي در ايران

ضرايب متغيرها با  و 1بودهدار يمعن ياظ آمارحالگوها به لپيداست  هاج برآوردياز نتاهمانطور كه 

 ير منفيالت تاثيتسه ير مثبت و بر تقاضايرده تاثپنرخ سود بر حجم س .مباني نظري سازگار مي باشد

ش يابد اما با افزاي يش ميرده ها افزاپحجم س ،ينگيش نقديبا افزا بدست آمدهج ياساس نتا بر. دارد

 بهبودبا  كه استموضوع  ايناين امر مويد  .ابدي يرده كاهش مپزان عرضه سيم يرشد اقتصاد

 جاي به دهند مي ترجيح مردم سودآور، گذاري سرمايه فرصتهاي شدن پيدا و كشور اقتصادي وضعيت

 در ،و كسب سود از اين طريق) گذاري كوتاه مدت و بلندمدت سرمايهسپرده هاي در ( گذاري سپرده

اين نتيجه گيري با عنايت به ويژگي  .گذاري كنند سرمايه بهادار اوراق بورس ماننده ديگر فعاليتهاي

اقتصاد ايران كه نرخ سود بانكها در آن نسبت به شرايط رونق و ركود اقتصادي از ثبات نسبي 

  .است برخوردار است، سازگار

ب يش نشان داده شود، يمحور عمود ينرخ سود بر رو كه يدر صورت، 7و  6روابط ت به يبا عنا

 يدهنده كشش باالن امر نشانيباشد و ا ياد ميز التيتسه يعرضه سپرده نسبت به تقاضا يمنحن

  ،اساس معادالت فوق بر. باشد ينرخ سود منسبت به در مقايسه با عرضه سپرده الت يتسه يتقاضا

ارد يليم 1913898الت يزان سپرده و تسهيدرصد و م 15.4نرخ سود نقطه تعادل در  1389 براي سال

ارد يليم 6274 انقطه تعادل ب ات بر نرخ سود سپرده هايك واحد ماليبا فرض  2.شود يممحاسبه ال ير

سپرده گذار بعد از كسر  ينرخ سود سپرده براو  رسد يمال يارد ريليم 1907623به رقم  ال كاهشير

 ياتيبار مالن اساس يا بر. گردد يدرصد بالغ م 15.44الت به يتسه يمتقاض يو برا 14.44ات به يمال

 ات بر سود سپرده خواهديك واحد مالياز  درصد 3الت تنها يتسه يدرصد و متقاض 97سپرده گذار 

از  يناش يان رفاهيز ،كرد هاربرگرياساس رو بر يحات ارائه شده در بخش قبليت به توضيد و با عنابو

همچنين درآمد  .)DWL=1/2*dt*dq( شود يبرآورد مال يارد ريليم 3137ات برابر با ياخذ مال

  .باشد يمميليارد ريال  19076دولت از اعمال يك واحد ماليات بر سود سپرده 

ن يو همچن يگذاره يت سپرده ها به سمت سرمايبانكها در هدا ييكارا يدر ادامه به منظور بررس

  . ميپرداز يم) 4( به برآورد معادله يه گذارير مخارج دولت بر سرمايتاث

  

                                      

 .آزمون هم انباشتگي نيز بر مانايي پسماندها داللت دارد -1

اب شده سال مذكور براي محاسبات زيان رفاهي در اين مطالعه انتخ 1389به خاطر وجود ثبات نسبي اقتصاد ايران در سال  -2

  .است



  1394 تابستان، )74مسلسل(ششم شماره بيست و /پژوهشنامه ماليات                            20

)8( 

      (-1)       (3.7)      (1.3)      (-2.4)       (1.7)     (-2)     (.4)  

�� = 0.87		, �	� = 0.83	F�prob� = 000			DW = 1.8		 
ب آن با يضرا دار بوده  ويمعن يبه لحاظ آمارمدل ج برآورد ينتاشود  يمالحظه مهمانطوركه 

 هرابط و شتاب هينظر ديمو يه گذاريبا سرما يرشد اقتصادم يرابطه مستق .باشد يمسازگار  يتئور

 طيشرا بهبود باواقع  در .است يداخل ناخالص ديتول با يخصوص بخش يگذار هيسرما انيم مثبت

 هيسرما به اقدام بازار، تيوضع از شدن منتفع يبرا يخصوص بخش گذاران هيسرما كشور، ياقتصاد

ش ين افزايهمچن .ابدي يم شيافزا يخصوص بخش يگذار هيسرما بين ترتيبدو نموده  يگذار

 به منجر يخصوص بخش به يبانكه شبك توسط التيتسه و اعتبارات ياعطاسپرده و به تبع آن 

 بازار مهم اركان از يكي پول بازار دهد يكه نشان م گردد يم يخصوص بخش يگذار هيسرما شيافزا

 بخش مولد يها يگذار هيسرما ،يده ماو با توانديم يبانك هشبك و باشد يكشور م در يمال

و در نتيجه انحراف لذا اخذ ماليات بر سود سپرده با كاهش حجم سپرده  .كند تيتقو را يخصوص

مثلث زيان اجتماعي ( منجر به تخصيص ناكارا در منابع شده و زيان رفاهي، يمنابع از سرمايه گذار

، )8( حاصل از رابطهنتايج اساس  است كه بر ياين در حال .داشت را به همراه خواهد ))1(نمودار

ه يو سرما ندارد يخصوص بخش يگذار هيسرما با يداريرابطه معن دولت يمصرف يها نهيهز شيافزا

اساس كارايي مخارج  لذا بر. دارد ير منفيتاث يبخش خصوص يه گذاريبر سرمانيز  يدولت يگذار

مي توان گفت دولت با اخذ ماليات و هزينه ) 8(گذاري مطابق با رابطه دولت در اثرگذاري بر سرمايه 

 .نمودن منابع حاصل از آن نمي تواند كاهش سرمايه گذاري ناشي از وضع ماليات را جبران نمايد

به توان  يم يخصوص يگذار هيو سرما يدولت يه گذارين سرمايبرابطه  بودن يمنف لياز دال 

 بانك استقالل عدم ،يمركز بانك طرف از بهره نرخ كنترل كشور، يبانك ستميبودن س يدولت

 به و تورم و ينگينقد شيافزا موجب كه خود نموداشاره  دولت يعمران يها نهيش هزيافزاو  يمركز

 به يبانك منابع صيتخص ليدل به يخصوص بخش يبرا ياعتبار يتهايمحدود جاديا سبب عالوه

و افزايش  داللت برآن دارد كه با اخذ ماليات بر سود سپردهاين موضوع  .گردد يم يدولت بخش

ج ين نتايهمچن. بخش خصوصي مي گردد دولت جايگزين مخارج دولت از اين طريق، در واقع 

 يخصوص بخش يگذار هيسرما رب متهايق ينسب رشد و تورم شيافزا ير منفياز تاث يحاكبرآوردها 

  .است يج مطالعات قبلياست كه مطابق با نتا

0.04dw+f)0.15Log(in-)0.11Log(CR+)0.42Log(GI-)0.54Log(GC-0.89Log(y)+-2=Log(I)
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با  بر توليد يبخش خصوص يه گذاريو سرما ير مخارج دولتيتاث يابيت به منظور ارزيدر نها

توليد تابعي از سرمايه اين معادله در . شود پرداخته مي )5( د به برآورد معادلهيكرد تابع تولياستفاده از رو

  .و نيروي كار است ، درآمد نفتبخش خصوصي و گذاري بخش دولتي

         (3.8)    (2.7)            (3 .4)       (2.3)          (5)        (2.9)     )9(    

R� = 0.95				, �	� = 0.94				, 
����� = 0.000				, �.� = 1.6 

با تئوري و ضرايب بدست آمده  دار بوده چنانچه مالحظه مي شود الگو به لحاظ آماري معني

به بيش از كشش توليد نسبت خصوصي كشش توليد نسبت به سرمايه گذاري  همچنين. سازگار است

 .بخش خصوصي  دارد يسرمايه گذارداللت بركارايي باالتر است كه  دولتيسرمايه گذاري 

انحراف  اينكه موجب راخذ ماليات بر سود سپرده عالوه بتوان گفت  عنايت به نتايج فوق مي با 

 حاصل از اين ماليات نيز بلكه درآمد را به همراه دارد، يشده و زيان اجتماع يمنابع از سرمايه گذار

كه توسط دولت سرمايه گذاري مي شود به اندازه سرمايه گذاري بخش خصوصي كارايي نداشته و از 

  .  شود ل مييجامعه تحم بهاين بابت نيز زيان اجتماعي مضاعفي 

   

0.17Log(L)+l)0.16Log(oi+)0.17Log(GI+0.22Log(I)+) -1)0.27Log(y(+2.65=Log(y)
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  نتيجه گيري و پيشنهادات -5

به . در اين مطالعه امكان اخذ ماليات از سود سپرده هاي بانكي در ايران مورد بررسي قرار گرفت

 خصوص مباني و رويكرد هزينه و فايده درضمن تحليل همين منظور در قسمت ادبيات موضوع 

   .قرار گرفت تحليلمورد كارايي دولت و بانك  نقش ،برقراري ماليات بر سود سپرده

نه يل هزيات بر سود سپرده و تحليمال يامكان برقرار يبه منظور بررس و با عنايت به مراتب فوق

با و اساس تابع عرضه سپرده و تقاضاي تسهيالت  بر  زيان رفاهين امر، ابتدا ياز ا يو منافع ناش

نتايج حاصل از اين برآورد نشان  .گرديد برآورد) 1352-1391(استفاده از داده هاي ساالنه براي دوره 

مي داد كه تقاضاي تسهيالت نسبت به نرخ سود داراي كشش بيشتري در مقايسه با عرضه سپرده 

 1 افزايش(  با فرض يك واحد ماليات بر نرخ سود سپرده هان يهمچن .نرخ سود مي باشدبه نسبت 

ميليارد  3137زيان رفاهي ناشي از اخذ ماليات برابر با  ،1389سال براي نرخ سود سپرده  يدرصد

بار مالياتي سپرده گذار  در حالي كه. ديگردميليارد ريال برآورد  19076ريال و درآمد دولت به ميزان 

  . بود از يك واحد ماليات بر سود سپرده خواهد 0.03متقاضي تسهيالت تنها مالياتي  رباو  0.97

كارايي بانكها در هدايت سپرده ها به سمت سرمايه گذاري و همچنين تاثير بررسي ا در ادامه ب

كه سپرده و تسهيالت داراي اين نتيجه حاصل شد گذاري بخش خصوصي  مخارج دولت بر سرمايه

سرمايه گذاري بوده و بانكها در هدايت سپرده ها به سرمايه گذاري نقش مثبتي را ايفاء  تاثير مثبت بر

كه نشان مي  اردمنفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي د ريتاثسرمايه گذاري دولتي اما  .مي نمايند

كه موجب محدوديت اعتبارات براي بخش خصوصي مي ( دهد دولت با اخذ ماليات بر سود سپرده

 . و افزايش مخارج دولت از اين طريق، جايگزين بخش خصوصي مي گردد) گردد

در حالي است باشد،  ياز جمله مطالعه مهرگان م يمطالعات قبلنتايج كه در حمايت از نتايج اين 

كه بررسي تاثير سرمايه گذاري دولتي و خصوصي بر توليد نيز حاكي از كارايي بيشتر سرمايه گذاري 

  .بخش دولتي است يسرمايه گذاربخش خصوصي در مقايسه با  
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، موجب انحراف در تخصيص منابع توان گفت ماليات بر سود سپرده با عنايت به نتايج فوق مي

و تسهيالت اعطاي شده و زيان اجتماعي را در پي خواهد داشت چرا كه با اخذ اين نوع ماليات، 

سرمايه گذاري بخش خصوصي كاهش خواهد يافت و با عنايت به تاثير منفي سرمايه گذاري دولتي 

جايگزين بخش خصوصي  دولتات بر سود سپرده يتوان گفت با اعمال مال ي، مبر بخش خصوصي

بخش سه با يدر مقاتخصيص درآمد حاصل شده از اخذ ماليات در كارايي دولت  كهيدر حال گردد يم

بر سود سپرده در شرايط فعلي براي اقتصاد ايران به صرفه ات يلذا اخذ مال .مي باشدن ييپا خصوصي

   .موجب كاهش رشد اقتصادي مي گرددنبوده و 
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