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بررسی نظری در خصوص مالیات بر سود سپرده بانکی نشان میدهد که اعمال این نوع مالیات به
ساختار مالی و مالیاتی ،سطح توسعه ،اندازه دولت و ثبات اقتصادی کشورها بستگی دارد .بر این اساس
الگویی به منظور تعیین شرایط الزم برای برقراری مالیات بر سود سپرده بانکی معرفی شد .نتايج
حاصل از برآورد الگو بر اساس رویکرد دو مرحلهای هکمن نشان داد که احتمال برقراری ماليات بر
سود سپرده در کشورهایی بیشتر است که از درآمد سرانه و ثبات اقتصادي باال برخوردار بوده و حجم
نقدینگی در آنها پایین است .همچنین میزان نرخ مالیات سود سپرده با ثبات اقتصادی کشورهای
مجری این مالیات رابطه مستقیم و با اندازه دولت و حجم نقدینگی آنها رابطه معکوس دارد .عالوه بر
این نتایج داللت بر آن داشت که میزان نرخ مالیات بر سود سپرده در کشورهایی باالست که ساختار
مالی آنها متمایل به بانک یا بازار نبوده و در حد وسط طیف مذکور قرار دارد .مقايسه تطبيقي این
نتایج با شرايط اقتصاد ايران نشان داد شرایط الزم برای اعمال ماليات بر سود سپرده در ايران برقرار
نیست ،چرا که ايران از درآمد سرانه پاييني برخوردار بوده و از بیثباتی اقتصادی رنج میبرد .همچنین
ساختار مالی در ایران ،بانک محور میباشد.

واژه های کلیدی :ماليات بر سود سپرده ،تجربه جهاني ،ثبات اقتصادي ،ساختار مالي ،اندازه دولت
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 .3کارشناس ارشد اقتصادdonyabin@hotmail.com ،
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 -1مقدمه
مالیاتها در اکثر کشورهای جهان مهمترین منبع درآمدی دولتها میباشند .اما تأمین درآمد دولت
تنها وظیفه مالیاتها نیست .از دیدگاه اقتصاد کالن مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری دولتها محسوب
میشود .دولتها با برقراری مالیات در برخی موارد و همچنین اعمال معافیت مالیاتی در برخی زمینه ها
سعی میکنند اهداف اقتصادی جوامع را محقق نمایند .در ایران نیز طی سالهای گذشته معافيت و مشوق
مدنظر دولت به بخشهاي مختلف اقتصادی اعطاء شده است .يکي از
هاي مالياتي به منظور نيل به اهداف ّ
اين موارد ،سود سپردههاي بانکي ميباشد.
علیرغم اینکه معافیت مالیاتی در راستای تحقق برخی اهداف مدنظر قرار میگیرد ،برقراری آن موجب
کاهش درآمد دولت میشود .جبران كاهش درآمد مالياتي ناشي از چنين معافيتهايي در اقتصاد ایران
موجب وابستگي بيشتر بودجه دولت به درآمدهاي نفتي شده و از این طریق اثرات زيان باری بر اقتصاد
وارد میشود .به همین جهت در اسناد باالدستي از جمله برنامه پنجم توسعه ،گسترش پايههاي مالياتي
و تأمين هزينههاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تأكيد
قرار گرفته است.
1
اخذ ماليات از سود سپردهها در برخي از کشورها بهعنوان يک منبع درآمدي متداول است  ،و بر این
اساس به نظر مي رسد که در ايران نيز اخذ ماليات از سود سپردهها مي تواند ضمن ايجاد يک منبع پايدار
درآمدي براي دولت در راستاي اجراي عدالت مالياتي و حذف تبعيضهاي مربوط به آن مورد توجه قرار
گيرد .اما استفاده از تجربيات جهاني بدون توجه به شرايط و ويژگيهاي کشورهاي مجري و همچنين
شرايط و ساختار جامعه مورد مطالعه ،ميتواند ،صدمات جبران ناپذيري را در پي داشته باشد .لذا الزم است
قبل از اتخاذ تصمیم در این خصوص به این سؤاالت که شرایط و زمینههای الزم در اقتصاد برای اعمال
مالیات بر سود سپرده چیست؟ و آیا اقتصاد ایران از چنین شرایطی برخوردار است یا نه؟ پاسخ داده شود.
پاسخ به این سؤاالت ضمن مشخص نمودن امکان اعمال مالیات سود سپرده در شرایط فعلی ،این موضوع
را نیز روشن می کند که تحت چه شرایطی اعمال مالیات بر سود سپرده در ایران مناسب خواهد بود.
براي پاسخ به سؤاالت فوق در بخش بعدي مقاله ،مباني نظري ماليات بر سود سپرده مورد بررسي قرار
گرفته و شرايط الزم براي اعمال ماليات مذکور مورد تحليل قرار ميگيرد .در بخش سوم الگویی بر اساس
مبانی نظری و به منظور بررسی تجربه جهانی معرفی و نتایج حاصل از آن در بخش چهارم تحلیل میشود.
در بخش پنجم با مقایسه تطبيقي اقتصاد ايران و شرایط الزم برای اعمال مالیات بر سود سپرده ،اعمال
 .1برای مطالعه بیشتر به مأخذ زیر مراجعه شود:
Stamm, R. (2014). Worldwide Tax Summaries Corporate Taxes, https:// www.p.w.c.com/taxsummer.
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ماليات مذکور در ايران مورد بررسی قرار میگیرد و در نهايت بخش جمع بندي ارائه ميشود.
 -2ادبيات موضوع

تحليل در خصوص ميزان دخالت دولت و در نتيجه ادبيات مربوط به ماليات به صورت منسجم به مکتب
کالسيک بر ميگردد .اقتصاد دانان اين گروه بر نقش محدود دولت اعتقاد داشته و لذا بر حداقل اخذ

ماليات و بودجه متوازن تاکيد مينمودند .اما پس از بحران  ،1929نگرشها به مخارج دولت و ماليات
تغيير يافت و سياستهاي مالياتي به عنوان يکي از ابزارهاي مهم در تثبيت و تعديل نوسانات اقتصادي

قلمداد گرديد.

مروري بر تحليلهاي کينزي نشان ميدهد که در این تحلیلها افزايش ماليات از طريق کاهش توان

پساندازکننده ،موجب کاهش پسانداز ميشود .به عبارتی در این نظریات ترغيب و تشويق پسانداز
از طريق اخذ ماليات کمتر مورد توجه است .اما با گسترش نقش دولت در اقتصاد ،توجه به كاركرد

سياستهاي مالياتي تغيير و تكامل يافت و نظريهپردازان سيكل تجاري حقيقي و همچنين اقتصاددانان
كينزي جديد با طرح اين ايده که سياستهاي مالياتي در اثرگذاري بر تصميمات عامالن اقتصادي و در

تخصيص منابع مؤثرند ،تاثير مالياتها در پسانداز ،سرمايه گذاري و سطح فعاليتهاي اقتصادي را مورد

تأكيد قرار دادند .به عبارتی تحليل هاي اقتصادي پس از کينز به تدريج به تاثير مالياتها بر روي انگيزه
عامالن اقتصادي متمرکز شدند .بر اين اساس مشوقهاي مالياتي به عنوان يكي از راهكارهاي مهم برای
تقويت انگيزه پسانداز ،در بسياري از مواقع مورد توجه قرار گرفت( .طیب نیا و همکاران)174:1384،

از مباحث مهم در اثرگذاری سیاست تشويق و تخفيف مالياتي ،انتخاب بين نظام ماليات بر درآمد

و ماليات بر مخارج است که در اثرگذاري بر پسانداز و در نتيجه سرمايهگذاري مهم ميباشد .در اخذ

ماليات بر درآمد اين استدالل وجود دارد که در اين شيوه ،دو بار از پسانداز ماليات اخذ ميشود .يک
بار هنگام کسب درآمد حاصل از کار و بار دوم به هنگام اخذ ماليات از درآمد پسانداز .با اخذ ماليات از

درآمد پسانداز ،نرخ بازدهي مربوط به پسانداز کاسته شده و موجب شکاف بين نرخ زماني جانشيني
مصرف و نرخ بازده سرمايه گذاري ميگردد که خود سبب زيان کارايي است( .کینگ )8:1980،در

اين خصوص بررسيهاي بوسکين و سامرز نشان ميدهند که ماليات بر درآمد پسانداز داراي زيان
رفاهي قابل توجهي است .همچنین رمزي بیان می کند به منظور افزايش پسانداز و سرمايهگذاري

بايد از درآمد حاصل از پسانداز با نرخ کمتري نسبت به درآمد نيروي کار ماليات اخذ شود( .طیب نیا
و همکاران)180:1384 ،
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عالوه بر زیان کارایی قابل توجه مالیات بر عایدی پسانداز ،توجه به این موضوع نیز حائز اهمیت

است که خانوارها پسانداز خود را در قالب انواع دارايي نگهداري ميکنند و مالیات بر عایدی هر کدام

از داراییها ،ترکیب سبد دارایی خانوار را تغییر میدهد .در اين خصوص سندمو ( )1985بيان ميكند

از آنجا كه ماليات بر عايدي يک دارايي ،ارزشهاي انتظاري آتي حاصل از ساير داراييها و ريسك آنها
را تغيير ميدهد با وضع ماليات بر عايدي برخي از دارايي ها ،خانوارها به منظور كاهش ريسك كل و
حفظ ارزشهاي آتي ،تركيب سبد دارايي خود را تغيير ميدهند (سندمو .)275:1985 ،در این خصوص

کمینال بیان میکند که مالیات بر سپرده موجب افزایش هزینه فرصت سپرده و کاهش درآمد سپرده
گذار است که در نهایت منجر به کاهش عرضه سپرده میشود (کمینال .)13:2002،برایناساس به نظر

میرسد با برقراري ماليات بر سود سپردههاي بانکي ،خانوارها سعي مي کنند با تغيير در ترکيب سبد

دارايي از کاهش عايدي حاصل از داراييهاي خود جلوگيري نمايند که حاصل آن از یک طرف کاهش
ميزان سپرده بانکی در سبد دارايي خانوار و از سویی افزایش جریان نقدینگی به سمت سایر بازارهاست
که ممکن است بیثباتی اقتصادی را به همراه داشته باشد .ضمن اینکه با کاهش حجم سپرده ،هزينه

تسهيالت بانكي افزايش و حجم آن کاهش مييابد که در نظام هاي مالي بانك محور ،موجب افزايش

هزينه سرمايهگذاري و کاهش ميزان آن ميگردد و از اين طريق بر رشد اقتصادي تاثير منفي خواهد داشت.

به منظور بررسی تأثیر مالیات عایدی پسانداز بر ترکیب سبد دارایی ،مسن ( )1968و استيگليتز

( )1969یک چارچوب مطلوبيت انتظاري را در قالب یک الگو در دو سناریو معرفی نمودند .در سناریوی

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

ريسكي داراي توزيع پيوسته در دامنه (∞ ),1-مي باشد .در سناریوی دوم آنها مالیات بر عایدی پول را

نیز در نظر میگیرند و به این ترتیب مالیات بر سود سپرده را در الگوی خود وارد مینمایند .سناریوی

اول آنها نشان میدهد که با افزايش نرخ ماليات بر دارايي ريسکي ،زمانيکه به پول (دارايي بدون ريسک)
بازدهي تعلق نگيرد ،سرمايهگذاران به افزايش دارايي ريسکي در سبد داراييها روي ميآورند چرا که
سرمايهگذاران به دنبال حفظ ارزش مورد انتظار سود خود هستند و با افزايش ماليات ،ارزش مورد

انتظار آنها از دارايي ريسکي کاهش مييابد و لذا براي جلوگيري از کاهش ارزش دارايي ،آنها اقدام به
نگهداري دارايي ريسکي بيشتر مينمايند .اما در سناریوی دوم نتایج بررسی آنها نشان میدهد که با
معرفی مالیات بر سود سپرده ،افزایش نرخ مالیاتها منجر کاهش تقاضا برای دارایی ریسکی میشود به
عبارتي با معرفي ماليات بر سود سپرده ،نقدينگي از بازارهاي بيثبات به سمت بانک جريان مي يابد و

تعیین شرایط اقتصادی مطلوب برای اعمال مالیات...
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منجر به ثبات بيشتر در اقتصاد ميگردد.1

یافتههای مسن و استیگلیتز در تضاد با نتايج برخی مطالعات از جمله بررسی صورت گرفته توسط

ائرباخ ( )1981و توروسکو و کوک اسالنو ( )2014میباشد .ائرباخ با در نظر گرفتن ترکيبي از داراييها
و مفروضاتي در خصوص ترجيحات افراد نشان ميدهد که اوالً ،نرخهاي ماليات بر عايدي انواع دارايي ها

بايد متفاوت باشد .ثانياً ،از بازده داراييهاي با ريسک بيشتر ،ماليات بيشتري اخذ شود (ائرباخ.)1981،
همچنین توروسکو و کوک اسالنو به منظور ایجاد ثبات در بازارهای مالی ،مالیات بر همه بخشهای

مالی را مورد تأکید قرار میدهند (توروسکو و کوک اسالنو .)2014،در صورتي که نتايج مطالعه استگليتز

بر اخذ ماليات بيشتر از داراييها با ريسک کمتر از جمله سپردهها تأکيد دارد .به عبارتی نتایج مسن
و استیگلیتز با این استدالل که اخذ ماليات از سود سپرده در شرایط بی ثبات اقتصادی موجب خروج

منابع مالي از بانكها و سرمايهگذاري آنها در بخشهاي غير مولد اقتصادي خواهد شد ،سازگار نیست.

فرض مهمي كه در مطالعه مسن و استيگليتز وجود دارد جبران زيان سرمايهگذار توسط جامعه است

كه در شكل تابع توزيع احتمال بازده دارايي مستتر ميباشد .اگر چنين فرضي وجود نداشته باشد و نرخ

ماليات بر عايدي دارایی نيز باال باشد ،اين احتمال زياد است كه تقاضا براي دارايي ريسكي كاهش يابد.

در اين خصوص آنها نتيجه ميگيرند كه بدون توجه به محدوديتها و فروض تابع مطلوبيت ،ماليات بر

عايدي داراييهاي ريسكي به تنهايي نميتواند تعيين كننده ميزان تقاضا براي داراييهاي مذكور باشد.
سندمو ( )1977مدل مذكور را به حالتي كه در آن چند دارايي ريسكي وجود دارد ،گسترش ميدهد

و بدون هيچ فرضي در خصوص تابع توزيع احتمال مشترك بازده داراييها ،نتايج مسن و استيگليتز را
مورد تائيد قرار ميدهد (سندمو.)297:1977،

 .1در سناریوی اول مدل مسن و استيگليتز فرض شده که افراد ثروت اوليه خود را بين دو دارايي ،يکي پول( )Mکه بازدهي ندارد و ديگري دارايي
ريسکي ()aکه داراي بازده  xميباشد ،سرمايه گذاري مي کنند .در این صورت بهینه سازی تابع مطالوبیت نسبت به محدوديت بودجه با فرض رابطه
زیر بدست می آید.
∂a t
t
= .
∂t a t − 1

در سناریوی دوم مسن و استيگليتز فرض مي كنند كه پول نيز به صورت سپرده نگهداري شود و به آن سود( )rتعلق گيرد و به اين ترتيب ماليات بر سود
سپرده( )tرا در مدل معرفي ميكنند .در این صورت بهینه سازی مطلوبیت خانوار نسبت به مجدودیت بودجه رابطه زیر را ارائه می کند.
∂a t
tr
t
 ∂a A 
=
.
 . +
∂t a 1 + r (1 − t )  ∂A a  1 − t

که نشان می دهد با معرفي ماليات بر بازدهی پول کشش دارایی ریسکی نسبت به مالیات کاهش یافته است و به این ترتیب با معرفی مالیات سود سپرده
تقاضاي افراد براي دارايي هاي ريسكي كاهش مي يابد.
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در این میان مطالعاتی که به بحث مالیات بهینه میپردازند ،به عدم اخذ مالیات از بانک تأکید دارند چرا

که بانک خدمات واسطهای را ارائه مینماید و با کل سیستم اقتصادی در ارتباط میباشد و اخذ مالیات در

آن موجب آشفتگی بیشتر در کل اقتصاد میگردد (کومولو .)77:2015 ،به عبارتی اعمال ماليات بر سود
سپرده موجب ميشود منابع از بانک ها به سمت سایر بازارهای مالی جريان يافته و در صورت عدم وجود

شرایط الزم برای ورود این منابع به بخش تولید ،بيثباتي در اقتصاد بيشتر ميشود .از طرفی نظامهای
مالی بازار محور نیز ممکن است تمایلی به برقرای مالیات بر سود سپرده نداشته باشند چرا که به دلیل

حجم پایین سپردهها در چنین نظامی ،درآمد حاصل از مالیات سود سپرده پایین است و با اعمال مالیات بر
سود سپرده ،نقش حداقلی بانک در بازار مالی که برای تأمین مالی برخی از پروژهها ضروری است ،تضعیف

میشود.

با عنايت به مراتب فوق ميتوان گفت مطالعات انجام شده در خصوص ماليات بر عايدي حاصل از

پسانداز ،نتايج واحدي را ارائه نميکنند .در اين خصوص سند مو با مرور مطالعات مشابه به اين نتيجه
ميرسد که بخاطر تفاوت در قوانين مالياتي ،خاص بودن شرايط و ساختار حاکم بر بازارهاي مالي هر کشور،

ارائه قاعده مشخص براي نرخ ماليات بر بازده انواع دارايي دشوار است و سياستهاي مالياتي در خصوص

ماليات بر عايدي پسانداز بايد براساس نهادها و سطح توسعه کشور ،ساختار بازار مالي و پولي و همچنين
سيستم مالياتي متناسب با هر کشور طراحي و اجرا شود .فلدشتاين ) )1976نيز با بررسي داده هاي اياالت
متحده نتايج مشابهي را ارائه ميکند .وي در اين زمينه ساختار بازار مالي ،نظام مدیریت و ساختار مالياتي را

مورد تاکيد قرار ميدهد .مطالعه كمينال ( )2002نيز در خصوص تأثير ماليات سود سپرده بر حجم سپرده

حاكي ازآن است كه تاثير اين ماليات بر حجم سپرده ،به عوامل زيادي از جمله ميزان توسعه بازارهاي مالي،
وجود ابزارهاي مالي كارا ،رقابتي بودن بانكها ،درجه ريسك محيط سرمايهگذاري و ساختار نظام مالياتي
بستگي دارد.

 -3معرفی الگو

چنانچه در مبانی نظری بیان شد در برقراری مالیات بر سود سپرده ،ثبات اقتصادی و ريسک محيط

سرمايهگذاري ،ساختار نظام مالي و مالیاتی و همچنين نظام مديريت کشور میتواند نقش تعيينکننده
داشته باشد .در این قسمت سعی میشود نقش هر کدام از این ویژگی ها در اعمال مالیات بر سود سپرده

براساس مطالب بیان شده در مبانی نظری مورد تحلیل قرار گرفته و شاخصهایی برای اندازهگیری هر

کدام از آنها معرفی شود.
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براساس تحلیلهای انجام شده در مبانی نظری ،از موارد مهم در اعمال مالیات بر سود سپرده ،ثبات

اقتصادي و ریسک محیط اقتصادی کشورهاست .همانطور که بیان شد از نظر مسن و استیگلیتز ،اعمال
مالیات بر سود سپرده به بیثباتی اقتصاد منجر نمیشود .اما براساس نظر ائرباخ ،توروسکو ،کوک اسالنو و
همچنین کومولو با اعمال این نوع مالیات در اقتصاد منابع از بانک ها به سمت سایر بازار های مالی جريان

يافته و در صورت عدم وجود شرایط الزم برای ورود این منابع به بخش تولید ،بيثباتي در اقتصاد بيشتر
ميشود .به همین منظور در این مطالعه عالوه بر انحراف معيار نرخ تورم که به عنوان شاخص بي ثباتي

اقتصادی برای کشورها در اغلب مطالعات معرفی میگردد ،از نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی
کشورها نیز به عنوان شاخص بالقوه برای بی ثباتی در بخش مالی اقتصاد استفاده شد.

عالوه بر ثبات اقتصادی ،ساختار نظام مالي کشورها براساس تحلیلهای انجام شده در مبانی نظری از

دیگر عوامل مؤثر در اعمال ماليات بر سود سپرده است .اينکه نظام مالي بانک محور باشد و يا بازار محور،

در تصميم سياستگذاران به منظور مدیریت منابع نقش مهمي دارد و لذا تعيينکننده سياست هاي مالياتي

به ويژه سياست ماليات بر سود سپرده خواهد بود .در این خصوص همانطور که در مبانی بیان شد گرایش
به برقراری مالیات بر سود سپرده در نظام های مالی که در حد وسط نظام مالی بانک محور و بازار محور

هستند ،بیشتر است .به عبارتی رابطه بین متغیر نظام مالی و مالیات بر سود سپرده یک رابطه غیر خطی
است.

به منظور بررسی تأثیر نظام مالی در برقراری مالیات بر سود سپرده ،در این مطالعه از نسبت متوسط

شاخص درجه فعاليت بازار سرمايه به متوسط درجه فعاليت بانک به عنوان شاخص نظام مالي استفاده شده
است .اين شاخص در بسياري از مطالعات تجربي از جمله مطالعه لوين ( )2002مورد استفاده قرار گرفته

است .در اين شاخص ،درجه فعاليت بازار از تقسيم ارزش معامالت بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي

و درجه فعاليت بانک از نسبت تسهيالت ارائه شده به بخش خصوصي بر توليد ناخالص داخلي کشورها
بدست آمده است .هرچه رقم شاخص بزرگتر باشد ،نشان دهنده اين است که در نظام مالي ،نقش بازار در

تامين مالي بيشتر از بانک مي باشد.

عالوه بر موارد فوق ،براساس تحلیل های سندمو ،فلدشتاین و کمینال که در مبانی نظری به آنها اشاره

شد نظام مدیریت کشور ،ساختار مالیاتی و همچنین کارایی دولت در اعمال مالیات بر سود سپرده مؤثر

هستند .در این خصوص با عنایت به اینکه مالیات ها عالوه بر نقش درآمدی ،ابزار سیاستگذاری دولت ها

نیز محسوب میشوند و براساس نتایج بسیاری از بررسیها از جمله مطالعه آنفونسو و تاور جالس ()2011
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افزایش اندازه دولت ،کارایی را کاهش میدهد ،چنین استنباط میشود که دولت های با اندازه بزرگتر به
دنبال ابزارهای سیاستی کارآمدتر بوده و از اعمال مالیاتهایی همانند مالیات سود سپرده که دارای زیان

کارایی باالیی باشد ،امتناع میکنند.

در نهایت از موارد مهم و مؤثر در تصمیم به اتخاذ هر نوع مالیاتی از جمله مالیات بر سود سپرده سطح

توسعه جوامع میباشد که در برخی بررسی ها از جمله مطالعه سندمو به اهمیت آن اشاره شده است .در
کشورهای برخوردار از سطح توسعه باال ،سیستم مالیاتی توان اخذ مالیات بر سود سپرده را با حداقل زیان

برای دولت فراهم مینماید .در ارتباط با درجه توسعه یافتگی کشورها در این مطالعه از شاخص درآمد سرانه

به قیمت ثابت  2010استفاده شده است.

با عنایت به مبانی نظری و مطالعات انجام یافته الگوی زیر برای بررسی شرایط الزم برای اعمال مالیات

سود سپرده در نظر گرفته میشود.
				
()1

) TS i =f(NI i ,SINF i ,M i ,FIN i ,EX i ,TGDP i ,EXMT i

که در iبیانگر کشورها بوده و  EXMT, TGDP, EX, FIN, M, SINF, NI, TSبه ترتیب به نرخ مالیات
بر سود سپرده ،درآمد سرانه کشورها به قیمت ثابت سال  ،2010انحراف معیار نرخ تورم ،نسبت نقدینگی
به تولید ناخالص داخلی ،شاخص درجه فعالیت بازار به بانک ،نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی،
نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و مازاد مخارج عمومی دولت نسبت به مالیاتها (مخارج

دولت منهای مالیات) بر تولید ناخالص داخلی میباشد.

 -1-3بررسی متغیرهای الگو در کشورهای مجری مالیات بر سود سپرده و سایر کشورها

در جدول ( )1نرخ مالیات سود سپرده و شاخص های معرفی شده در قسمت قبل برای برخی از کشورهای
جهان که در آنها به طور مشخص مالیات بر سود سپرده اعمال شده و یا معافیت مالیات بر سود سپردهها

در آنها برقرار است ،ارائه شده است.

در اين جدول کشورها به ترتيب نرخ ماليات بر سود سپرده ها بر اساس بيشترين نرخ به کمترين نرخ

مرتب شدهاند .همانطور که مالحظه مي شود در کشور ايرلند ،ماليات بر سود سپرده با بيشترين نرخ
مالياتي ( 41درصد) اعمال مي شود و در بسياري از کشورها از جمله روسيه و چين سود سپرده ها معاف

از ماليات است .همانطور که بیان شد یکی از عوامل مؤثر در اعمال مالیات بر سود سپرده ،سطح توسعه
کشورها است که در این مطالعه از درآمد سرانه سال  2014کشورها به قیمت ثابت  2010استفاده شده
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است .براساس مبانی نظری با ارتقاء سطح توسعه کشورها ،سیستم مالیاتی تقویت شده و امکان برقراری

مالیات بر سود سپرده افزایش می یابد .در جدول ( )2درآمد سرانه برای هر دو گروه از کشورها (کشورهای
مجری مالیات بر سود سپرده و کشورهایی که سود در انها معاف از مالیات است) ارائه شده است .چنانچه از

جدول ( )1قابل مالحظه است متوسط درآمد سرانه برای کشورهای مجری مالیات به طور قابل توجه بیش
از کشورهای است که سود سپرده در آنها معاف از مالیات است که سازگار با داللت های تئوریک است.

جدول ( -)1مقایسه وضعیت مالیات بر سود سپرده و شاخص اقتصادی در کشورهای مورد بررسی

کشور

نرخ مالیات
بر سود
سپرده

درآمد
سرانه
()$

ايرلند

41

44878

استراليا
پرتغال
اتریش
انگلستان
ايسلند
اندونزي
اسلواکي
سنگال
کامرون
رواندا
ژاپن
هندوستان
ترکيه
فيليپين

25
25

0/25
20
20
20

19/35
18

16/5
15
15
15
14
14

52769
21164
47781
40085
34940
3581

17666
997

1252
647

48168
1624

11133
3066

درجه
انحراف
فعالیت
معیار
بازار
سرمایه به نرخ تورم
بانک
0/13
0/8

0/16
0/11
0/97
0/45
0/52
0/02
0
0
0

0/45
1/49
1/33
0/29

3

1/8
1/3

0/29
0/7
3/3
5/1
2/8
2/2
2/4
6/6
0/5
2

16/8
1/6

نسبت
نقدینگی
به GDP
()%
_

90
_
_

138
78
42
59
36
19
17

219
70
48
61

نسبت
مخارج
دولت
به GDP
()%
35
26
42
46
38
32
16
18
16
23
15
17
16
35
15

نسبت
درآمد
مالیاتی
به GDP
()%
22
20
21
21
27
22
12
13
19
11
13
10
9

20
12
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فنالند
نيکاراگوئه
عربستان
اروگوئه
متوسط
آذربايجان
بلژيک
بوسني
کرواسي
اسلوني
قبرس

12/5
10
5
4

16
0
0
0
0
0
0

السالوادور

0

هنگ
کنگ
مقدونيه
مالزي
چين
روسيه
فی جی
یونان
التویا
مولداوی
بلغارستان
متوسط

45652
1735

21501
13359
21684
5933

44821
4686

13264
23236
25991
3610

1/49
0

3/36
0

0/61
0

0/32
0

0/04
0/04
0/07
0/01

1/2
2/9
9/9
3/9
3/6

11/6
0/3
7/2
1/4
2/4
1/9
1/9

_

32
52
47
67
22
_

49
65
79

168
44

36
14
40
28
27
21
42
37
36
42
51
26

21
14
-

19
17
12
25
21
19
18
26
13

0

36398

2/3

3

295

19

13

0

4827

0/05

2/6

45

30

17

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10159
4541

11112
3539

22530
13814
5483
7235

14187

0/37
0/71
1/01
0

0/29
0/01
0/05
0/05
0/31

4/4
2/9
8/2
2/6
1/8
6/4
4

2/76
3/8

منبع :بانک جهانی https: // www.p.w.c.com/taxsummer

132
164
42
63
_

38
46
62
88

19
29
24
25
48
43
26
30
32

15
11
15
22
21
13
18
19
18

در جدول ( )1شاخص نظام مالي کشورها در کنار متوسط نرخ ماليات بر سود سپرده کشورها ارائه
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شده است .همانطور که قبال بیان شد هرچه رقم شاخص بزرگتر باشد ،نشان دهنده اين است که در نظام
مالي ،نقش بازار در تامين مالي بيشتر از بانک مي باشد .چنانچه مالحظه میشود شاخص نظام مالی
برای کشورهای مجری مالیات دو برابر رقم این شاخص برای کشورهایی است که سود سپرده در آنها
معاف از مالیات است که نشان میدهد تأمین مالی در کشورهای مجری مالیات در مقایسه با کشورهای
دیگر بیشتر از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد اما در کشورهایی که سود سپرده در آنها معاف از
مالیات است ،نظام مالی ،بانک محور می باشند که مطابق با تئوری است.
در جدول ( )1انحراف معيار نرخ تورم برای دوره ( )2000-2014که به عنوان شاخص بيثباتي
اقتصادی معرفی شده ،برای هر دو گروه از کشورها محاسبه شده است .چنانچه مالحظه میشود رقم
این شاخص با اختالف ناچیزی برای کشورهای مجری مالیات کمتر از رقم شاخص برای کشورهایی
است که درآنها سود سپرده معاف از مالیات است .همانطور که در قسمت قبل بیان شد نسبت نقدینگی
به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان شاخص بالقوه برای بی ثباتی اقتصادی در نظر گرفته شده است.
مقایسه متوسط شاخص مذکور برای هر دو گروه از کشورها حاکی از پایین بودن رقم این شاخص برای
کشورهای مجری مالیات سود سپرده در مقایسه با سایر کشورهاست .
متوسط نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی طی دوره ( )2000-2014که اندازه
دولت را نشان میدهد برای هر دو گروه از کشورها در جدول( )1محاسبه شده و همانطور که مالحظه
میشود متوسط این رقم برای گروه کشورهای مجری مالیات پایین تر از سایر کشورهاست .همچنین
متوسط نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی با کمی اختالف برای کشورهای مجری مالیات
سود سپرده باالتر میباشد.

 -4برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتایج
 -1-4روش برآورد الگو

به منظور برآورد مدل معرفی شده در قسمت قبل توجه به این امر ضروری است که در برخی از
کشورهای مورد بررسی ،سود سپرده معاف از مالیات بوده که به معنی صفر شدن متغیر وابسته در این
مشاهدات است و بدون در نظر گرفتن این موضوع وجود دو نوع خطا در برآورد مدل محتمل است.
خطاي اول ناشی از غیرتصادفی بودن نمونهها و خطاي دوم مربوط به یکسان فرض نمودن عوامل مؤثر
براحتمال اعمال مالیات و عوامل مؤثر بر نرخ مالیات است .انتخاب غیرتصادفی نمونه به این معنا است که
نمونه آماري تنها شامل کشورهایی میشود که مالیات بر سود سپرده در آنها اعمال شده و سایر کشورها
از نمونه حذف میشوند .مفهوم خطاي دوم نیز این است که عواملی که بر احتمال اعمال مالیات تأثیر
میگذارند با عواملی که نرخ مالیات را تعیین میکنند لزوماً یکسان نیستند ،بلکه میتوانند دو مجموعه
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متفاوت از متغیرها باشند .به منظور رفع این مشکل در این مطالعه از الگوی توبیت و روش دو مرحله
هکمن استفاده شد.
الگوي توبیت با بهرهگیري از هر دو گروه (کشورهای مجری مالیات بر سود سپرده و کشورهایی که
در آنها سود سپرده معاف از مالیات است) خطاي نوع اول یا غیرتصادفی بودن نمونه را برطرف مینماید.
اما احتمال بروز خطاي نوع دوم همچنان به قوت خود باقی است .هکمن یک روش دو مرحلهاي براي
برآورد الگوي توبیت و به منظور رفع مشکل دوم پیشنهاد نموده است .در روش هکمن براي تعیین
عوامل مؤثر در هر یک از دو گروه ،الگوي توبیت به دو الگوي پروبیت و الگوي رگرسیون خطی شکسته
میشود .عواملی که میتوانند بر احتمال اعمال مالیات تأثیرگذار باشند به صورت متغیرهاي مستقل
در الگوي پروبیت وارد میشوند و عواملی که میتوانند بر نرخ مالیات بر سود سپرده مؤثر باشند در
مجموعه متغیرهاي مستقل رگرسیون خطی قرار میگیرند .متغیر وابسته در الگوي پروبیت شامل یک
متغیر دوجملهاي با مقادیر یک و صفر میباشد .یعنی متغیر وابسته برداري از صفر و یک است که در آن
عدد یک به معنی اعمال مالیات بر سود سپرده و صفر به مفهوم معافیت سود سپرده از مالیات میباشد.
الگوهاي پروبیت و رگرسیون خطی حاصل از تفکیک الگوي توبیت به صورت زیر نشان داده میشود:

Tsl
=
β wi + ε i
i

)probit.........(2

*
=
Tsl i 1.......if ......Ts i > 0
*
=
Tsl i 0.......if ......Ts i ≤ 0

TSi = β xi + αλi + ei

)ols............(3

در الگوی فوق  βو  αضرایب متغیرهای توضیحی و  λعکس نسبت میلز 1است .عکس نسبت میلز از ضرایب
) φ (β ω
برآورد شده مدل پروبیت برای  TS>0و از طریق رابطه  λ = ∅ β ωبدست می آید که در آن )  φ ( β /ωtتابع
) (
چگالي احتمال و )  Φ ( β /ωtتابع توزيع تجمعی جمله تصادفی میباشد (هکمن .)155:1979،این نسبت به
t

t

/

/

i

صورت متغیر توضیحی وارد مدل ( )3میشود .حضور متغير عکس نسبت ميلز در الگوي رگرسيون خطي (،)3

وجود واريانس ناهمساني الگو را رفع ميکند و استفاده از برآورد کننده حداقل مربعات را برای الگوی ( )3بالمانع
مينمايد .براي برآورد الگوي پروبیت از روش حداکثرسازي تابع راستنمایی استفاده میشود و احتمال
1. Inverse Mills Ratio
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انتخاب گزینۀ یک در مقابل گزینۀ صفر از طریق رابطۀ زیر محاسبه میشود (گرین.)1993،
				
()4

1
t2
exp(− )dt
2
2π

βω

∫

=p
=prob [ z
=1
]
i
i

∞−

همچنین از آنجا که ضرایب برآورد شده ( )βدر الگوی پروبیت جهت اثرگذاری متغیرها بر

احتمال برقراری مالیات بر سود سپرده را نشان میدهند ،لذا از اثرات نهایی تأثیر متغیرهای

مذکور بر احتمال برقراری مالیات استفاده میشود .اثرات نهایی تغيير در احتمال اعمال مالیات بر
اثر تغيير يك واحدي در متغير مستقل بوده و از طریق رابطه زیر حاصل می شود (فرزین معتمد

و همکاران.)56:1392،

							
()5

∂pi
= φ ( B / wi ) Bk
∂wik

ME
=

 -4-2برآورد الگو
برای برآورد مدل معرفی شده در قسمت قبل (معادله  )1از رویکرد دو مرحلهای هکمن و از
اطالعات کشورهای اشاره شده در جدول ( )1استفاده شد .نتایج حاصل از مرحله اول رویکرد
هکمن که مربوط به مدل پروبیت است و عوامل مؤثر بر احتمال برقراری مالیات بر سود سپرده
را بررسی می کند ،در جدول ( )2ارائه شده است .براساس ارقام حاصل شده برای پارامترها از
جمله نسبت راستنمایی ،مدل معنی دار بوده و نتایج آن معتبر می باشد .الزم به ذکر است که
ضرایب برآورد شده برای متغیرهای مدل در رویکرد پروبیت ،فقط جهت تغییرات را نشان میدهد
و تفسیر ضرایب براساس رویکرد پروبیت چندان قابل اعتماد نیست .به همین دلیل اثرات نهایی
تأثیر متغیرها بر متغیر وابسته در ستون آخر جدول ارائه شده است.
بر اساس نتایج جدول ( )2ضرایب برآورد شده برای تمامی متغیرهای توضیحی معنی دار
بوده و نشان می دهند که با افزایش درآمد ،احتمال اعمال مالیات بر سود سپرده بانکی در
کشورها افزایش می یابد ،اما با افزایش نقدینگی ،نوسانات نرخ تورم و مازاد مخارج دولت نسبت
به مالیات ها ،احتمال برقراری مالیات بر سود سپرده در کشورها کاهش می یابد .این نتایج نشان
میدهند مالیات بر سود سپرده معموالً در کشورهایی برقرار میشود که از سطح توسعه مناسب و
ثبات نسبی باال در اقتصاد برخوردار هستند .همچنین در کشورهایی که دولت درآمدی به غیر از
درآمدهای مالیاتی داشته ،تمایلی به اعمال این نوع مالیات ندارند.

پژوهشنامه مالیات/شماره سی  وهشتم (مسلسل  ،)86تابستان 1397

44

جدول ( -)2نتایج حاصل از برآورد مدل پروبیت ( مرحله اول روش هکمن)

نام متغیر
عرض از مبداء
درآمد سرانه
نسبت نقدینگی به

تولید ناخالص داخلی
انحراف معیار نرخ تورم
مازاد مخارج دولت

نسبت به مالیات بر

تولید ناخالص داخلی
لگاریتم احتمال
آزمون نسبت

راستنمایی – کاي دو
Pseudo R2
Prob
منبع :محاسبات تحقیق

مدل پروبیت
ضرایب برآورد شده
6/1

آماره T

2/64

اثرات نهایی

0/0003

2/6

-0/046

-2/3

-0/017

-0/19

-1/87

-0/07

-0/45

-2/7

0/0001

-0/17

-6/96
26/2
%66

0/000

نتایج حاصل از الگوی پروبیت ،احتمال اعمال مالیات در کشورها را مورد بررسی قرار میدهد .اما در
خصوص اینکه میزان و نرخ مالیات بر سود سپرده در کشورهای مجری این نوع مالیات به کدام عوامل
بستگی دارد ،توضیحی ارائه نمی کند .در این خصوص مرحله دوم روش هکمن برآورد و نتایج آن در جدول
( )3ارائه شده است .با عنایت به نتایج آزمون والد ،نتایج تخمین مرحله دوم از اعتبار الزم برخوردار بوده و
با عنایت به ارقام آماره  Tمتغیر های توضیحی ارائه شده در مدل معنی دار هستند .براساس نتایج جدول
( )3با افزایش نقدینگی ،تورم و مخارج دولت از میزان نرخ مالیات بر سود سپرده کاسته میشود .اما درآمد
سرانه و شاخص ساختار مالی رابطه  Uمعکوس با میزان نرخ مالیات بر سود سپرده دارند.
رابطه  Uمعکوس برای شاخص ساختار مالی به این معنی که با افزایش درجه فعالیت بازار سرمایه نسبت
به بانک ،ابتدا نرخ مالیات سود سپرده ،افزایش و سپس کاهش می یابد .رابطه  Uمعکوس بین نرخ مالیات
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بر سود سپرده و شاخص درجه فعالیت مالی نشان میدهد نرخ مالیات بر سود سپرده در کشورهایی که
ساختار مالی آنها متمایل به بانک یا بازار نبوده و در حد و وسط طیف مذکور قرار دارند ،بیشتر است .بهینه
سازی الگوی برآورد شده نسبت به شاخص مالی ( )finنشان میدهد که با فرض ثابت بودن سایر عوامل،
موقعی که رقم شاخص ساختار مالی برابر با یک است ،نرخ مالیات بر سود سپرده حداکثر میشود .این در
حالی است که متوسط این شاخص برای کشورهای مجری مالیات بر سود سپرده ( )0/61و برای کشورهای
که سود سپرده در آنها معاف از مالیات است  0/31میباشد .همچنین بررسی نقطه بهینه براساس رابطه
 Uمعکوس برای درآمد سرانه نشان میدهد که با فرض ثابت بودن سایر عوامل ،حداکثر نرخ مالیات بر
سود سپرده زمانی اعمال شود که درآمد سرانه  360000دالر باشد .این در حالی است که متوسط درآمد
سرانه برای کشورهای مجری مالیات بر سود سپرده  21000دالر و برای سایر کشورها  14000دالر است.
جدول ( -)3نتایج رگرسیون خطی ( مرحله دوم روش هکمن)

نام متغیر
عرض از مبداء
درآمد سرانه
مربع درآمد سرانه
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی
شاخص ساختار مالی
مربع شاخص ساختار مالی
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی
متوسط نرخ تورم
عکس نسبت میلز
آزمون والد  -کاي دو
Prob
منبع :محاسبات تحقیق

ضرایب برآورد شده
29/7

0/001

(-1/36 *)10-8
0/16
31

-17

-0/55
-0/94
3

45/5

آماره T

7/2
2/8

-2/1
-4/6
3/75

-3/2
-3

-3/3
1/21

0/000

ضریب متغیر مربوط به اندازه دولت یعنی نسبت مخارج عمومی دولت به تولید منفی و معنیدار است
و نشان میدهد که نرخ مالیات بر سود سپرده در کشورهایی که اندازه دولت در آنها کوچک است ،بیشتر
میباشد .در این خصوص میتوان گفت دولتهای با اندازه بزرگ ،معموالً ابزارهای سیاستی مناسب را
در اختیار دارند و کمتر تمایل دارند که از مالیات سود سپرده با زیان کارایی باال به عنوان ابزار سیاستی
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استفادهنمایند.
عکس نسبت میلز که به عنوان متغیر توضیحی در مرحله دوم روش هکمن معرفی شده ،بر اساس
نتایج جدول ( )3از سطح معنیداری پایین برخوردار بوده و نشان میدهد که خطای نمونه ناشی
از حذف کشورهایی که در آنها مالیات بر سود سپرده اعمال نمیشود ،معنیدار نیست .اما به دلیل
جلوگیری از مشکل ناهمسانی واریانس ،در برآورد الگوی مرحله دوم از آن استفاده شده است.
با عنایت به نتایج فوق تمایل به اعمال مالیات بر سود سپرده در کشورهایی باالست که از سطح
مناسب توسعه یافتگی (درآمد سرانه باال) و ثبات اقتصادي الزم برخوردار هستند .همچنین نرخ مالیات
سود سپرده در کشورهایی باالست که نرخ تورم و نقدینگی درآنها پایین بوده و ساختار مالی آنها متمایل
به بانک یا بازار نبوده و در حد و وسط طیف مذکور قرار دارد .عالوه بر این نتایج داللت بر آن دارد
در جوامعی که اندازه دولت در آنها بزرگ است ،اعمال مالیات بر سود سپرده جزء اولویت سیاستهای
مالیاتی نمیباشد.

 -5بررسی شرایط الزم برای اعمال مالیات بر سود سپرده در اقتصاد ایران
براساس یافتههای بخش قبلی ،در این قسمت سعی میشود با عنایت به شرایط و ویژگی اقتصاد ایران،
احتمال برقراری مالیات بر سود سپرده و نرخ آن در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
در جدول ( )4میانگین متغیرهای مؤثر بر احتمال برقراری مالیات سود سپرده و نرخ آن در کشورهای
مورد بررسی و ایران ارائه شده است .براساس اطالعات جدول ( )4و نتایج الگوها در قسمت قبل ،اقتصاد
ایران در مقایسه با کشورهای مجری ،برخی از شرایط الزم برای برقراری مالیات بر سود سپرده دارد که
از آن جمله میتوان به اندازه دولت و نقدینگی اشاره نمود ،اما فاقد برخی شرایط الزم برای اعمال مالیات
بر سود سپرده از جمله ثبات اقتصادی ،درآمد سرانه و ساختار مالی است.
محاسبه احتمال برقراری مالیات سود سپرده برای ایران و سایر کشورها در جدول ( )4براساس نتایج
برآوردهای قسمت قبل (الگوی پروبیت و رابطه  )4و میانگین شاخص ها برای کشورها صورت گرفته
است .براساس ارقام جدول ( ،)4میانگین تمایل به برقراری مالیات بر سود سپرده در کشورهای مجری
نزدیک به یک و برای سایر کشورها  12درصد و برای ایران  4درصد برآورد میشود که نشان میدهد
با عنایت به ویژگیهای بررسی شده ،اقتصاد ایران تمایل و در واقع آمادگی الزم برای برقراری مالیات
سود سپرده را ندارد .همچنین براساس نتایج الگوی رگرسیون خطی ،نرخ مالیات بر سود سپرده در
کشورهای مجری  27درصد بوده و برای سایر کشورها و ایران در صورت برقراری مالیات به ترتیب 12/6
و  10/5درصد برآورد میشود که نسبت به کشورهای مجری مالیات بر سود سپرده رقم پایینی میباشد.
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جدول ( -)4بررسی تمایل به برقراری مالیات بر سود سپرده و نرخ آن در اقتصاد ایران و سایر
کشورها براساس ضرایب الگوها و میانگین متغیرها طی دوره ()2000-2014

کشورهای اعمال کننده

کشورهای معاف از

درآمد سرانه (به قيمت ثابت
 )2010در سال 2014

21684

14187

5949

شاخص فعال بودن بازار سرمايه به
سيستم بانکي

0/61

0/31

0/3

3/6

3/8

7/9

نام متغير

انحراف معيار نرخ تورم

مالیات سود سپرده

متوسط نرخ تورم به درصد

5

مالیات سود سپرده

5

ايران

15

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص
داخلی به درصد

67

88

47

نسبت مخارج دولت به تولید
ناخالص داخلی به درصد

26/5

32

19

نسبت درآمد مالیاتی به تولید
ناخالص داخلی به درصد

17

18

7

احتمال برقراری مالیات براساس
نتایج مدل پروبیت

%99

%10

%4

نرخ مالیات در صورت اعمال آن
براساس رگرسیون خطی

%27

%12/6

%10/5

منبع :بانک جهانی

 -6جمع بندی

عملکرد بهتر سیاستهای اقتصادی وابسته به وجود شرایطی است که برای اجرای آنها الزم است .بر

این اساس در این مطالعه شرایط الزم و مطلوب برای اعمال مالیات بر سود سپرده مورد بررسی قرار

گرفت .تحلیلهای نظری در این خصوص داللت بر آن داشت که در اعمال مالیات بر سود سپرده،

ثبات اقتصادی و ريسک محيط سرمايهگذاري ،ساختار نظام مالي و مالیاتی ،سطح توسعه و همچنين

نظام مديريت کشورها میتوانند نقش تعيين کنندهای داشته باشند .بر این اساس الگویی برای بررسی
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ویژگیهای اقتصادی و شرایط الزم برای برقراری مالیات سود سپرده معرفی شد .در الگوی معرفی شده
ساختار نظام مالي ،ثبات اقتصادی ،سطح توسعه یافتگی ،اندازه دولت و حجم نقدینگی به ترتیب با

شاخصهای نسبت درجه فعالیت بازار سرمایه به بانک ،انحراف معیار نرخ تورم ،درآمد سرانه کشورها،

نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش
قرار گرفتند.

نتايج حاصل از برآورد الگو بر اساس رویکرد دو مرحلهای هکمن نشان داد که احتمال برقراری ماليات

بر سود سپرده در کشورهایی که دارای درآمد سرانه باال ،ثبات اقتصادي بيشتر و حجم نقدینگی پایین

هستند ،بیشتر است .همچنین بر اساس نتایج مرحله دوم روش هکمن میزان نرخ مالیات سود سپرده در
کشورهای مجری این مالیات با شاخص ثبات اقتصادی رابطه مستقیم و با اندازه دولت و حجم نقدینگی

رابطه معکوس دارد .عالوه بر این نتایج داللت بر آن داشت که میزان نرخ مالیات بر سود سپرده رابطه

 Uمعکوس با درآمد سرانه و ساختار مالی دارد.

مقایسه تطبیقی شرایط الزم برای اعمال مالیات بر سود سپرده با ویژگی اقتصاد ایران نشان داد که

اقتصاد ایران ،فاقد برخی شرایط الزم برای اعمال مالیات بر سود سپرده در خصوص ثبات اقتصادی،

سطح درآمد سرانه و ساختار مالی است .در واقع اقتصاد ایران از درآمد سرانه پاييني برخوردار بوده و از

بیثباتی اقتصادی رنج میبرد .همچنین ساختار مالی در ایران ،بانک محور میباشد.

در نهایت محاسبه احتمال برقراری مالیات سود سپرده برای ایران با عنایت به ضرایب برآورد شده

برای الگوها حاکی از آن بود که تمایل به برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران بسیار اندک و در حدود

 4درصد میباشد این در حالی است که رقم مذکور برای کشورهای مجری مالیات نزدیک به یک است

که نشان میداد اقتصاد ایران تمایل و به عبارتی آمادگی الزم برای برقراری مالیات سود سپرده را در
شرایط فعلی ندارد.
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