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 طرح موضوع

آن اجراي كه است مباحثي جمله از پول انتقاالت و نقل بر ماليات



ــت  ــراي  اهميــــــــــ ـوع بــــــــــ ــرانموضـــــــــــ  ايــــــــــ

 
يعنـي آنچـه كـه    ( حدود بودن پايه هاي ماليـاتي در كشور ايران به دليل وجود مشكالتي نظير فرار مالياتي،م

بررسي گسترش پايـه هـاي ماليـاتي را    ..... ، ضعف هاي اجرايي در اخذ ماليات و )ماليات بر آن وضع مي شود
در كشور ما از انـواع مختلـف نقـل و    . يكي از اين موارد ماليات بر نقل و انتقال پولي است. ضروري مي سازد

نقـل و  به صـورت خـاص بـراي    بنابراين  .گرددماليات وضع مي انتقاالت مالي تنها بر نقل و انتقاالت سهام 
 . وضع نشده استماليات  انتقال پول

در اين مقاله سعي شده است با توجه به توسعه بانكداري الكترونيك كه بستر مناسب براي اجراي ماليات بـر  
نقل و انتقاالت پولي را فراهم مي سازد و جديد بودن موضوع مطالعات نظري و تجربي كه در زمينـه ماليـات   

بر نقل و انتقاالت مالي با تأكيد بر ماليات بر نقل و انتقاالت پولي وجوددارد



 انواع ماليات بر نقل و انتقاالت مالي 

ماليات بر سهام كه اين نوع ماليات به هنگام معامله سهام دريافت مي شود همچنين مي تواند زمان انتشار سهام نيز 

 . دريافت شود اين نوع ماليات مي تواند با نرخ ثابت يا متناسب با ارزش بازاري سهام دريافت شود

اين نوع ماليات، . دوم نوع آن ماليات بر نقل و انتقال پول كه اين نوع ماليات مي تواند بر مشتقات مالي نيز وضع شود
بين المللي بر واحد پـول خـارجي   حال حاضر در بسياري از كشورها معامالت ماليات توبين نيز ناميده مي شود كه در 

 . وضع مي شود

 . نوع سوم ماليات بر سپرده برداشت شده از بانك وضع مي شود

 . چهارم ماليات بر بخش بيمه است

 و ساير معامالت ماليپنجم ماليات بر معامالت مسكن 



تاريچه ماليات بر نقل و انتقال پول

 )1936(ماليات بر نقل و انتقال سهام توسط كينز در سال 

 )1978(ماليات بر نقل و انتقال ارز  توسط توبين در سال 

 )2001(ماليات بر نقل و انتقال پول توسط فيج

 اروپا اتحاديه در 2008 بانكي بحران از پس پول انتقال و نقل بر ماليات بر تأكيد

 



ــق و   ـات موافـ ـولي      نظريــ ـاالت پــ ــل و انتقــ ــر نقـ ـات بـ ــراي ماليــ ـالف در اجـ مخــ
ــول    ــازي پ ــفته ب ــاهش س ك

كاهش ريسـك سيسـتماتيك   
بهبـــود تخصـــيص ســـرمايه 

 كاهش بي ثباتي مالي

 

) 1989(استيگليتز



ويژگي ماليات بر نقل و انتقاالت پولي
از آنجا كه هر معامله اي سرآخر تسويه مي شود، بنابراين ماليات ها مي توانند ازمبدأ ارزيابي شوند و به واسـطه سيسـتم   

 . تسويه پرداخت بانكها مي توان مقدار آن را اندازه گرفت

مشخصه اتوماتيكي آن باعث مي شود كه اطالعات به صورت كامل ثبت شود بدون اينكه نيازي به ثبت انفرادي افراد 
 . يا شركتها باشد

واقع اين نوع ماليات بر كارت اعتباري و كارت بدهي وضع شده و به اين ترتيب ماليات به صورت الكترونيكي بـه  در 
 . دولت منتقل مي شود و همه مالياتها به محض استفاده از پول به صورت يكجا دريافت مي شود

از آنجا كه هزينه دريافت ماليات از . اگر پرداختها به صورت نقدي صورت پذيرد، فرار مالياتي دور از انتظار نخواهد بود
تنها راه بـراي دريافـت   . پول ممكن است مانع از پرداخت الكترونيكي شود، پس بايد ساير انواع ماليات ها حذف گردد

ماليات بر نقل و انتقاالت پولي



ويژگي ماليات بر نقل و انتقاالت پولي
دليل اينكه اين نوع ماليات به صورت الكترونيكي پرداخت مي شودبه 



ويژگي ماليات بر نقل و انتقاالت پولي

 ترتيب اين به .مي شود كار ساعات عرضه افزايش باعث پول انتقال و نقل بر ماليات متوسط و نهايي نرخ در كاهش
ماليات نوع اين وضع با كه



 كشورهاي اجرا كننده ماليات بر نقل و انتقاالت مالي

 كشور سال آغاز نوع ماليات بر نقل و انتقاالت مالي

 آمريكا 1966 *ماليات بر نقل و انتقال سهام
 اسپانيا 1988 **ماليات بر نقل و انتقاالت مالي

 نيوزلند 1990 ماليات بر نقل و انتقال سهام
 سوئد 1991 ماليات بر نقل و انتقال سهام
 آلمان 1991 ماليات بر نقل و انتقال سهام

 آلمان capital duty 1992ماليات بر 
 دانمارك 1999 ماليات بر نقل و انتقاالت مالي
 ژاپن 1999 ماليات بر نقل و انتقال سهام
 اتريش 2001 ماليات بر نقل و انتقال سهام
 استراليا 2001 ماليات بر نقل و انتقال سهام
 ايتاليا  2008 ماليات بر نقل و انتقال سهام
 فرانسه 2008 ماليات بر نقل و انتقال سهام

*Security transaction tax **Financial transaction tax 



 پولي  كشورهاي اجرا كننده ماليات بر نقل و انتقاالت 

 كشور سال آغاز

 اروپا اتحاديه 2013
 اسپانيا 1988

 برزيل  1993
  آرژانتين 1976
 پرو   1989
 كلمبيا 1998
 دانمارك 1999



 اتحاديه اروپا

 . در مقاله خود به بررسي امكان اعمال ماليات بر بخش مالي در اتحاديه اروپا پرداخته است) 2013(نرودوا 

كه از آمريكا آغاز و به اتحاديه اروپا انتقال يافت، موضوع اعمال ماليـات بـر بخـش مـالي      2008پس از بحران مالي 
 . مطرح گرديد

درصـد توليـد ناخـالص داخلـي را تشـكيل       39برآورد اين مقاله نشان مي دهد، درآمد حاصل از ماليات بر بخش مالي 
 . مي دهد

وضع ماليات بر بخش مالي باعث افزايش درآمد مالياتي دولت  شده و به دولت كمك مـي كنـد تـا در زمـان ايجـاد      
 .بحران در بخش مالي بتواند از آنها حمايت نمايد

 



 برزيل
 به صورت ماليات بر بدهي بانكها 1993آغار در سال 

 ماليات بر برداشت سپرده  ماليات بر ارز ماليات بر سهام  
 كاربرد در تأمين مالي خدمات بخش عمومي 

كاهش برداشـت  ، بهبود ابداعات در ابزارهاي مالي بانكي ، بهبود سرمايه گذاري بانكها در فعاليتهاي اقتصادي : مزايا
 سپرده از بانكها،بهبود تأمين مالي بنگاه ها

درآمد ناخالص  نرخ ماليات سال 
 GDPدرصدي در 

درآمد ناخالص 
درصدي در درآمد  

 مالياتي

 بهره وري

1994 0,25 1,06 3,6 5,10 
1997 0,20 0,80 2,8 4,28 
1998 0,20 0,90 3 4,44 
1999 0,22 0,83 2,9 3,69 
2000 0,34 1,33 4,8 4,04 
2001 0,36 1,45 7,4 3,95 
2002 0,38 - 6,1 4,05 
2003 0,38 1,48 - 3,90 

 مالياتي درآمد وري بهره
  درآمد نسبت با است برابر

 ناخالص توليد به مالياتي
ماليات نرخ بر تقسيم داخلي



 آرژانتين
 1976آرژانتين اولين كشور آمريكاي التين در سال 

ماليات بر بدهي به . ماليات بر برداشت سپرده بانكها  سهام، اوراق مشاركت، اوراق دولتي، اوراق مشتقه، بدهي بانكها
 شبكه بانكي ،كارتهاي اعتباري و هر نوع نقل و انتقال الكترونيكي چك هاي بانكي

 30درصـد بـه دولـت مركـزي و      70ماليات بر بخش مالي هم از بانكها هم از ساير نهادهاي مالي اخذ گرديده و به 
 . درصد به دولت محلي انتقال يافت

 طوري كه به .است رسيده دولت مالياتي درآمد كل از درصد 11 به بانكها بدهي از دولت مالياتي درآمد 2009 سال در
  .است دولت مالياتي بزرگ درآمد سومين

درآمد خالص  نرخ ماليات سال 
درصدي ازتوليد 
 ناخالص داخلي

درآمد خالص 
درصدي از درآمد  

 مالياتي

 بهره وري

1989 0,70 0,66 4,3 1,81 
1990 0,30 0,30 2 0,94 
1991 1,05 0,91 5,4 0,99 
1992 0,60 0,29 1,5 0,81 
2001 0,50 1,45 4,2 1,06 
2002 0,60 - 9,6 - 



 پرو

 1989آگوست سال آغاز در 

ماليات بر بدهي و كارت اعتبار ،ماليات بر بدهي بانكها شامل حساب پس انـداز  



 امكان اجراي ماليات بر نقل وانتقال پول در ايران

 . پايه مالياتي در اين روش، نقل و انتقاالت پولي در نظام بانكي است

در اين روش حتي معامالت غير رسمي و بازار سياه هم به دليل اينكه پرداخت هاي آنها از طريق شبكه بانكي عمدتاً 
 . اين نوع ماليات مي گردندمشمول انجام مي پذيرد و 

براي برآورد حجم نقل و انتقاالت پولي در نظام بانكي بايد كليه برداشت ها و واريز ها به حساب هاي بانكي در كشـور  
 . براي برآورد نقل و انتقال هاي بانكي از چند شاخص مي توان استفاده كرد. برآورد شود

 .  نخست نقل و انتقال هاي صورت گرفته از طريق كارت هاي اعتباري است

 . همچنين چك هاي صادر شده از سوي بانك ها نيز مي تواند نقل و انتقال پول را نشان دهد

رشد مالي يك بانك يعني تفاوت بين جذب سپرده و برداشت آن نيز مهمترين معيار براي اندازه گيري نقل و انتقال  
اگر فرض شود متوسط گردش حساب ها در نظام بانكي كشور با متوسط تراكنش كارت هاي اعتباري برابر . پولي است

 . باشد، مي توان حجم تقريبي نقل و انتقال پولي را بدون دسترسي به گردش حساب بانك ها محاسبه نمود

 



)ميليارد ريال(الكترونيكپيش بيني درآمد مالياتي حاصل از ماليات بر تراكنش هاي موفق در بانكداري 
 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 ميليارد ريال 

 529740 499168 486414 457878 494250 395167 356452 درآمد مالياتي  

توليد ناخالص  
 9719389 9228824 9116402 9059905 9343070 7091389 6245766 داخلي 

كارتهاي  
 26366329 23532167 19191912 16284106 1385944 958457 569771 اعتباري 

ماليات بر 
كارت اعتباري 

 131832 117661 95960 81421 6930 4792 2849 با نيم درصد 

ماليات بر 
كارت اعتباري 

 263663 235322 191919 162841 13859 9585 5698 با يك درصد 

ماليات بر 
كارت اعتباري 

 527327 470643 383838 325682 27719 19169 11395 با دو درصد 



 )ميليارد ريال(الكترونيكپيش بيني درآمد مالياتي حاصل از ماليات بر تراكنش هاي موفق در بانكداري 

اعتباري و درآمد مالياتي در محور سمت چپكارت 
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 كارتهاي اعتباري  درآمد مالياتي 
 ماليات بر كارت اعتباري با يك درصد  ماليات بر كارت اعتباري با نيم درصد 
 ماليات بر كارت اعتباري با دو درصد 



پيش بيني درآمد مالياتي حاصل از ماليات بر تراكنش هاي موفق در بانكداري الكترونيك

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 درصد

نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص  
 5.45 5.41 5.34 5.05 5.29 5.57 5.71 داخلي

نسبت ماليات بر كارت اعتباري با نيم  
 1.36 1.27 1.05 0.90 0.07 0.07 0.05 درصد به كل توليد ناخالص داخلي 

نسبت ماليات بر كارت اعتباري با يك 
 2.71 2.55 2.11 1.80 0.15 0.14 0.09 درصد به توليد ناخالص داخلي

نسبت ماليات بر كارت اعتباري با دو درصد 
 5.43 5.10 4.21 3.59 0.30 0.27 0.18 به توليد ناخالص داخلي



مزاياي اجراي ماليات بر نقل و انتقال پول در ايران

در حال حاضر موسسات مالي و اعتباري در شبكه بانكي كشور فعاليت مي كنند كـه مجـوز فعاليـت خـود را از بانـك      
از طريـق شـبكه   رسـمي  اما از آنجا كه پوشش نقل و انتقال موسسات مالي و اعتباري غير . مركزي دريافت نكرده اند

 .بانكي صورت مي پذيرد بنابراين اين نوع ماليات به صورت غير مستقيم قابل دريافت خواهد بود

اگرچـه بـه   . رونق بازارهاي جايگزين نظير بازار ارز، طال، سكه و مسكن باعث خروج سپرده از شبكه بانكي مي گـردد 
دليل عدم گستردگي بازار مالي، بخش بانكي مهمترين بخش تأمين كننده بخش توليد بوده و با وجود رونق بازارهاي 

با اجراي ماليات بر نقـل و انتقـاالت پـولي خـروج     . جايگزين، خروج منابع از بانك ها رشد منفي اندكي خواهد داشت
 .سپرده از بانك ها كاهش خواهد يافت

در اين نوع ماليات افراد و فعاليت هاي زيادي كه به داليل مختلف اقتصادي و اجتماعي از پرداخت ماليات معاف بودند 
 .مشمول ماليات مي گردند

 ).هر دريافت كننده در زمان ديگري يك پرداخت كننده است.(اين نوع ماليات از  پرداخت كننده گان اخذ مي گردد

 



 چالشها و الزامات  
 چالشها   الزامات

  بانكها عملكرد در شفافيت بايد
.باشد وجودداشته

  قابل سيستمي صورت به بانكها عملكرد
.باشد كنترل و پيگيري

  موسسات همه بر مركزي بانك نظارت
  در رسمي غير  و رسمي اعتباري و پولي

 .پذيرد كشورصورت

 نهايت در مالياتها ساير است ضروري
 .گردند حذف

 مختلف نهادهاي در مشترك باور ايجاد
دولت از اعم كشور اقتصادي



 پيشنهادها  

 .پشنهاد مي شود بر پس اندازها و اعتبارات بانكي ماليات تعلق نگيرد تا خللي در فعاليت واسطه گري بانكها ايجاد نشود

در اين صورت براي افراد . بلكه به هر نوع برداشت سپرده از بانكها و هر نوع پرداخت الكترونيكي ماليات تعلق گيرد 
بنابراين اثر . بانك ها نگهداري نمايندنزد مقرون به صرفه خواهد بود دارايي هاي مالي خود را به صورت پول و سپرده 

 . مثبت بر سپرده گذاري خواهد داشت

طرف ديگر براي تشويق افراد براي بهره برداري از بانكداري الكترونيك ساير انواع ماليات حذف شده و ماليات بر از 
 .نقل و انتقاالت مالي جايگزين گردد

 .امكان اجراي پول الكترونيكي در كشور گسترش يابد
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