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هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثرات مالیاتی رسیدگی به تراکنش های بانکی بر حقوق صاحبان سهام  ، 

علت باال بودن نارضایتی از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و به باشد. تولیدات شرکت و صنعت می

نحوه اجرای برخی از قوانین و دستورالعمل ها مالیاتی در کشور، الزم است که پیچیدگی های موجود در

نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع ، نیازمند اصالح برخی قوانین و دستورالعمل های در 

ساده سازی روش برخی از مسائل عمده در اصالح این قوانین و دستورالعمل ها عبارتند از: مالیاتی است. 

پژوهش حاضر در های بانکی. ، کاهش هزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنشاجرای مالیات 

ی آماری هاهای مالی، دادههای بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورتشرکت

های پژوهش از برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا برای گردآوری داده

نفر از سهامدارن، مدیران و کارشناسان که  60پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار 

ها توسط معادالت ل دادهاند قرار داده شد. تجزیه و تحلیبه روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده

( انجام شد. نتایج به دست آمده مبین این مطلب بود که ساده سازی روش اجرای SEMساختاری )

های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر های بانکی، کاهش هزینه مالیات بر تراکنشمالیات بر تراکنش

تولیدات صنعت تاثیرگذار بوده و میزان این های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت و تراکنش

 باشد.تاثیر در تمامی موارد گفته شده قابل توجه می

.های بانکی، حقوق صاحبان سهام، تولیدات شرکت، تولیدات صنعتتراکنش مالیات بر کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

بخشی از کشورهاست. مالیات، ابزاری برای تامین  اکثردر اقتصاد  و تاثیرگذار مالیات از مباحث مهم

شود. ها از طریق مالیات تامین میهای جاری و عمرانی جوامع بوده و در اغلب کشورها این هزینههزینه

ها برای انجام وظایف خود نیازمند پردازند و دولتمالیات، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم می

ساختار مالیاتی موثر و کارآمد برای افزایش درآمد، کاهش تحرک اقتصادی و  [.7] منابع درآمدی هستند

اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده  [.10]ایجاد یک محیط اقتصادی رقابتی بسیار حائز اهمیت است

درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه 

اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده 

شدن محیط تجاری بیش از پیش حائز اهمیت است، استفاده از مدل حسابرسی ریسک، به عنوان راهکاری 

فت قسمتی از نقش مالیات عبارت است از دریا[. 2] تجهت حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار گرفته اس

دارایی افراد که از نظر اقتصادی توانمند هستند و توزیع این دارایی به افراد ناتوان. به تعبیری، با وصول 

های درآمدی جامعه کمتر خواهد شد. بر منطقی مالیات و توزیع مناسب آن شکاف درآمدی بین گروه

ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کالن همین اساس مالیات به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای 

ی اقتصادی هماهنگ رشد و توسعه به منظوراقتصادی اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب 

بنابراین توسعه اقتصادی در هر جامعه ای تا حد زیادی به روش های اخذ مالیات،حجم . آورد را فراهم 

دولت با مالیات ستانی و تقویت پایه های اخذ مالیات  ارد. همچنینمالیاتها ، انواع مالیاتها و... بستگی د

مستقیم و اصالح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های مولد درآمدزا از کل تولید ناخالص ملی 

های مناسب بوجود می آورد و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمدها، امکان بیشتری برای اخذ مالیات

برای بازتوزیع درآمد و نهایتاً کاستن از مشکالت قشرکم درآمد و ضعیف جامعه فراهم تری را اعتبارات بیش

هایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول . شرکتمی کند

سسه حسابرسی یابد. از طرف دیگر اگر موها افزایش میاند، احتمال اجتناب مالیاتی در آندریافت نموده

واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین 

 [.5] یابدای، اجتناب مالیاتی کاهش میحفظ اعتبار حرفه

مالیات یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت است و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی نقش 

روند توسعه اقتصادی کشور دارد و می تواند به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیر مستقیم  موثری در

دولت از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاههای اقتصادی در سیاست گذاری های کلی کشور نقش کلیدی 

تکیه ایفا کند. مالیات یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی با هدف 

مخارج دولت بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد. درخصوص رسیدگی به 

نامه اجرایی ماده آیین 29ها در اجرای ماده تراکنش های بانکی مشکوک باید گفت دسترسی به حساب

با موضوع  های مشکوک بانکی،شود و رسیدگی به تراکنشهای مستقیم، اجرا میقانون مالیات 219

های بانکی و سپرده های مودیان بسیار متفاوت است. همچنین با بیان اینکه سازمان سرکشی به حساب
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امور مالیاتی تراکنش های بانکی را که نتیجه معامالت و عملیات مشکوک به پولشویی باشد مورد رصد و 

شی از فعالیت های براساس این بخشنامه، گردش حساب های مشکوکی که نا .بررسی قرار می دهد

اقتصادی نباشد و یا کتمان درآمدی صورت گرفته باشد، این نوع حساب ها بررسی می شود و اگر مشخص 

االرث، اجاره ملک، شود مانند سهمشود تراکنش انجام شده براساس پولی بوده که مشمول مالیات نمی

های ها خارج خواهد شد. کشف جرمسیطلب قبلی، دریافت تسهیالت و...، پرونده مورد نظر از فرایند برر

خواری، پولشویی، فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی هدف اصلی از اجرای دستورالعمل مالی مانند رشوه

 رسیدگی به تراکنش های بانکی است.

در  1395سال  ماه ها قبل در دستور کار دولت قرار داشت، در دیهای بانکی که از سالبررسی حساب

شد تا برمبنای این  قانونمندهای مستقیم مکرر قانون مالیات 169ماده موضوع  5امه اجرایی تبصره نآیین

میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود. ولی از  500های بانکی باالی آیین نامه تراکنش

ف ذینفعانی بودند های بسیاری مواجه شد. دریک طرها و مقاومتهمان زمان این طرح جدید با مخالفت

که با سازوکارهای این بررسی مشکل داشتند و در سوی دیگر شبکه بانکی قرار داشت که ارائه اطالعات 

سازمان امورمالیاتی کشور  نهایتاًدانست. مصالح خود می مغایربانکی مشتریان خود به سازمان مالیاتی را 

 1391های های بانکی مشکوک برای عملکرد سالدستورالعمل تکمیلی درباره شیوه رسیدگی به تراکنش

های بانکی را ابالغ کرد. بر پایه این دستورالعمل، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب 1394تا 

ود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار میلیارد ریال ش 50اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 

های مشکوک رسیده ، دریافت و ارسال اطالعات تراکنشاز بانک مرکزی  مالیاتی موظف است به استعالم

های کل امور مالیاتی اقدام کند. رسیدگی به اطالعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در به اداره

قانون مالیات های  219آئین نامه اجرایی ماده  29ماده موضوع در اجرای  و بیان شدهاین دستورالعمل 

ها . بر این اساس باید اطالعات حسابانجام می شود مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور 

ی هاها هم زمان مورد بررسی قرار گیرد تا اشخاص سودجو با استفاده از حساببا میزان کسب و کار و دارایی

 نمودن های مختلف سازمان امور مالیاتی را به اشتباه نیندازند. اجرای قانون مسدودمتعدد و با هویت

از دیگر به هر شخص های راکد و ایجاد محدودیت اختصاص یک نوع حساب انحصاری در یک بانک حساب

انک است. این طرح های عامل زیر نظر این بها منتظر اقدام بانک مرکزی و بانکاقداماتی است که سال

تواند در بلند مدت باعث شفافیت سیستم بانکی کشور شود، الزمه این موضوع احاطه کامل سازمان می

های بانکی است. یکی از اهداف قانونگذار برای بررسی حساببر اطالعات حسابهای بانکی امور مالیاتی 

 [.9] مقابله با فرار مالیاتی است

از نحوه اجرای برخی از قوانین مالی و مالیاتی در کشور، الزم است که پیچیدگی به علت باال بودن نارضایتی 

در نحوه اجرای برخی قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی ساده سازی شود که این موضوع 

نیازمند اصالح برخی قوانین و دستورالعمل های مالیاتی است. مسائل عمده در اصالح این قوانین و 

رالعمل ها عبارتند از: ساده سازی نحوه اجرای قوانین و دستورالعمل ها در نظام مالیاتی فعلی، کاهش دستو

 [.10]های بانکیهزینه مالیات و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنش
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های حسابهای بانکی بر حقوق صاحبان سهام با این مقدمه مقاله حاضر به تحلیل مالیات بر تراکنش

رود اصالح نظام مالیاتی موجب افزایش تاثیراین قوانین پردازد. زیرا انتظار میو صنعت می،تولیدات شرکت 

تر باشد. در این مقاله، پس از بررسی ها و صنعت بهینهمالی و مالیاتی شده و در نهایت برای افراد، شرکت

ی و پیشنهادات ارائه ها، نتیجه گیرادبیات و پیشینه تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش پژوهش، یافته

 شده است.

 ادبیات و پیشینه تحقیق

پرداختی است الزامی و بالعوض.  (OECD) اقتصادیسازمان همکاری و توسعه الیات بر حسب تعریف م

 .، دارایی و غیره تعلق گیردمؤسسهمالیات ممکن است به شخص، 

برداری از امکانات و منابع بهرهبه مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای مالیات 

مالیات  های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شودیک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانائی

های اقتصادی است که نصیب در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت

  .استیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته گردد زیرا ابزار و امکانات دستدولت می

به عنوان مثال سیگار  کنند،اقتصاددانان معموالً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می

کنند، های سنگین بر آن وضع میها برای جلوگیری از مصرف آن مالیاتاز جمله کاالهایی است که دولت

بر اساس گزارشی که بنیاد خیریه بلومبرگ به تازگی توسط رویترز منتشر   .گازوئیل یا مالیات بر مصرف

های دخانیات شرکت درصد درآمدهای مالیاتی چین را به خود اختصاص داده، 10است، صنعت تنباکو کرده

میلیون اندونزیایی را تحت استخدام دارند و به تنهایی بیش از شش میلیارد  6حدود  فیلیپ موریسمانند 

های خدماتی که به ها برای جبران هزینهدولت. پردازددالر مالیات غیرمستقیم به صندوق دولت می

نمایند و البته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب مالیاتی اقدام میدهند. از طریق وضع شهروندان انجام می

شود که بعد از جبران هزینه کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می

 .باشدترین عامل وضع مالیاتی میمهم

های شرکت خالص دارایی داران و صاحبان اصلی شرکت، نسبت بهحقوق صاحبان سهام معرف عالیق سهام

های پس از کسر بدهی های شرکتاست. حقوق صاحبان سهام، باقیمانده منافع مالکین شرکت را در دارایی

در یک شرکت سهامی، حقوق صاحبان سهام مواردی چون: سود و زیان انباشته، .دهدآن شرکت، نشان می

 .شودهای شرکت را شامل میسرمایه و اندوخته

شود. سابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب اختالف بین مبالغ سود قبل از مالیات میتفاوت میان ح

های محاسبه و تفاوت موقت در این مورد دو نوع تفاوت وجود دارد: تفاوت دائمی به علت اختالف بین روش

است مبالغ واقعی شود که: آیا الزم بندی و ارزشیابی. به این ترتیب این سوال مطرح میبه علت تفاوت زمان

ها، تحقق هزینه مالیات به جای پرداخت پرداخت مالیات به عنوان هزینه گزارش شود یا مانند سایر هزینه

 واقعی آن مالک قرار گیرد؟

بندی سود گزارش شده حسابداری در مقایسه با سود درآمد مشمول مالیات تحت دو عنوان اصلی زیر طبقه

 شود:می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 تفاوت دائمی .1

هایی است که به دالیل اقتصادی، سیاسی یا اداری جرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتناشی از ا

 ای ندارد.مورد توجه قرار گیرد و با شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابطه

 تفاوت موقتی .2

تفاوت  تفاوت ناشی از زمان منظور کردن اقالم بدهکار و بستانکار به حساب سود که همچنین آن را الف:

 نامند.ای هم میدورهمیان

تفاوت ناشی از کاربرد مبناهای متفاوت تعیین ارزش اقالم در محاسبه مالیات که آن را تفاوت در تعیین  ب:

 نامند.ارزش هم می

های موقت است، هزینه در مواردی که تفاوت بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری مربوط به اختالف

معادل آن بر سود( را به عنوان سود گزارش شده قبل از مالیات ثبت و حسابی به نام تخصیص مالیات )یا اثر 

های شود. سودی که در دوره مالی جاری مشمول مالیات است اما در دورهای مالیات ایجاد میدورهمیان

و سودی که  گرددهای بعد میشود موجب انتقال هزینه مالیات به دورهمالی بعدی شناسایی و گزارش می

شود های مالی بعد مشمول مالیات میبرای مقاصد حسابداری در دوره مالی جاری شناسایی اما در دوره

 [.3]گردد موجب شناسایی هزینه مالیات در دوره جاری می

در تحقیق خود نشان دادند که ساده سازی پیچیدگی در نظام مالیاتی فعلی، کاهش هزینه مالیات [ 11]

ها بر افراد، شرکت های بانکیات تک نرخی یا به عبارت دیگر اصالح نظام مالیاتی در تراکنشو اعمال مالی

 ارقر سیربر ردمورا  شرکتارزش  بر قمعو تمالیا تاثیر دخو تحقیقدر  [6]و صنعت تاثیرگذار هستند. 

 مسها زدهبا خنرآوری و  دسو با ریجادوره  قمعو تمالیا بین که هدد می ننشا نهاآ یها یافته نتایج. ندداد

 دارای ها شرکت ایبر بطهرا ینا تشد که ریبطودارد  دجوو داریمعناو  مثبت بطهرا بعددر دوره  شرکت

 سپر تاثیر دخو تتحقیقادر [ 3] .استشدیدتر ،باال مالی یها یتومحدو  اریگذ سرمایه یها فرصت

 کنشوا انمیز هدد می ننشا نهاآ یها یافته نتایج. ندداد ارقر سیربر ردمورا  شرکتارزش  بر مالیاتی

آن  مالی یها یتودمحدو  شرکت یهبررا منظا به بستگی دییاز حد تا مالیاتی سپر به ارانگذ سرمایه

. ندداد ارقر سیربر ردمو را مالی یشگرارگز شفافیت بر مالیاتی یشگرارگز تاثیر دخو تحقیقدر [ 4] دارد.

 دجوو مثبتی بطهرا مالی یشگرارگز شفافیتو  مالیاتی یشگرارگز بین ، هدد می ننشا نهاآ ییافتهها

 شفافیت دییاز ودحد تا ،مالی یشگرارگز ضمیمه به مالیاتی یشگرارگز تهیه رتصودر  که ریطو بهدارد، 

 برخی به رهشاا ضمن ،«اریحسابدو  تمالیا »انعنو با تحقیقیدر  [1] .شد هداخو تامین مالی یشگرارگز

 نشانهاز  هایی گوشه نبیا به ،ها صالحیهو ا قانونی ادمو برخی بر تکیه بادو،  ینا بین دموجو تضارتعااز 

 سیربر»  انعنو با تحقیقیدر  [3]ست. ا ختهداپر اریحسابد لصوو ا ها تمالیا نقانو یکیدنزو  تعامل یها

 تطالعاو ا اریحسابد یهااردستاندا یمبنا بر هشد تهیه مالی تطالعاا بین اقفترا هجوو یفشاا ورتضر

 فهدرا  مالیاتی نقانو یمبنا بر هشد تهیه تطالعاا «مستقیم یها تمالیا نقانو یمبنا بر هشد تهیه مالی
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 یمبنا بر مالی تطالعاا بین اقفترا جهو یفشاا به طمربو یشگرارگز که سیدر نتیجه ینا بهداده و  ارقر

 .ستا مرتبط دیقتصاا یها یگیر تصمیم با مالیاتی نیناقو یمبنا برو  اریحسابد یهااردستاندا

شفافیت حسابها و تکالیف مالیاتی بانک مرکزی ، درخصوص  98قانون بودجه سال  16تبصره  دربند ح

 :آمده است

 های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:ح ـ به منظور افزایش شفافیت تراکنش

بانکی  شدن این قانون حسابهایاالجراءماه پس از الزمبانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک .1

 اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست  .2

بانکی( مؤدیان را های بانکی )درون بانکی و بینحسابهای بانکی و اطالعات مربوط به کلیه تراکنش

 رت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.به صو

صورت یکسان یا های بانکی بهبانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش .3

ای)سقفی( را تعیین کند و متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حدآستانه

های تانه)سقف( را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشانتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آس

و در صورت نیاز « بابت»بانکی( و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج بانکی)درون بانکی و بین

 به ارائه اسناد مثبته کند.

توانند با دریافت شناسه )کد( کنند میاشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می

 قتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه)کد( اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.ا

 ها و متغیرهای تحقیقفرضیه

 های این تحقیق به صورت زیر است:فرضیه

 های بانکی بر حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است.ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش .1

 های بانکی بر حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است.کاهش هزینه مالیات تراکنش .2

 های بانکی بر حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است.اعمال مالیات تک نرخی تراکنش .3

 های بانکی بر تولیدات شرکت تاثیرگذار است.ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش .4

 است. های بانکی بر تولیدات شرکت تاثیرگذارکاهش هزینه مالیات تراکنش .5

 های بانکی بر تولیدات شرکت تاثیرگذار است.اعمال مالیات تک نرخی تراکنش .6

 های بانکی بر تولیدات صنعت تاثیرگذار است.ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش .7

 های بانکی بر تولیدات صنعت تاثیرگذار است.کاهش هزینه مالیات تراکنش .8

 بر تولیدات صنعت تاثیرگذار است. های بانکیاعمال مالیات تک نرخی تراکنش .9

های بانکی، کاهش ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنشبنابراین متغیرهای مستقل عبارتند از: 

 های بانکی.های بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنشهزینه مالیات بر تراکنش

 شرکت و تولیدات صنعت.متغیرهای وابسته نیز عبارتند از: حقوق صاحبان سهام، تولیدات 

http://www.accpress.com/news/1397/12/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84/
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 جامعه آماری و روش پژوهش

های مالی، های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. از آنجا که در صورتپژوهش حاضر در شرکت

های آماری برای متغیرهای تحقیق به ویژه متغیرهای مستقل وجود ندارد، لذا به منظور گردآوری داده

نفر از سهامدارن، مدیران  60تفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار های پژوهش از پرسشنامه اسداده

ها و صنعت مربوط اند قرار داده شد. نام شرکتو کارشناسان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده

 به آن و تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه در هر شرکت مطابق با جدول زیر است.
 مربوط به آن و تعداد پاسخ دهندگان پرسشنامه در هر شرکت ها و صنعتنام شرکت -1جدول 

 شرکت صنعت
دهندگان تعداد پاسخ

 پرسشنامه

 5 گروه مپنا فنی و مهندسی

 2 مهرام غذایی به جز قند و شکر

 3 نوش مازندران غذایی به جز قند و شکر

 2 لبنیات پگاه غذایی به جز قند و شکر

 1 پارس مینو غذایی به جز قند و شکر

 3 بهنوش غذایی به جز قند و شکر

 4 نفت پاسارگاد های نفتیفرآورده

 4 پاالیش نفت تهران های نفتیفرآورده

 3 فروشگاه رفاه خرده فروشی

 2 قند قزوین قند و شکر

 3 کاشی نیلو کاشی و سرامیک

 3 بهسرام کاشی و سرامیک

 5 کارتن البرز محصوالت کاغذی

 1 نسوز پارسفرآورده  کانی غیرفلزی

 1 پارس سرام کانی غیرفلزی

 1 هپکو ماشین آالت و تجهیزات

 2 صنابع نساجی ایران ماشین آالت و تجهیزات

 5 پمپ ایران ماشین آالت و تجهیزات

 1 سپنتا فلزات اساسی

 1 سیمان تهران سیمان، آهک، گچ

 2 ایران خودرو خودرو و قطعات

 3 المپ پارس شهاب های برقیدستگاه

 2 کربن ایران شیمیایی

 1 تهران دارو دارویی
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 هایافته

انجام شده  AMOS( و نرم افزار SEMهای پرسشنامه از طریق معادالت ساختاری )تجزیه و تحلیل داده

 است. 

شوند، های خوبی برازش که در این پژوهش بررسی میدر ابتدا آزمون خوبی برازش بررسی گردید. شاخص

. مقادیر CFIو  NFIدو، شاخص ، آماره کایRMSEA. شاخص AGFIو  GFIهای عبارتند از: شاخص

 به دست آمده این شاخص ها با استفاده از نرم افزار فوق به قرار جدول زیر است:
 بررسی خوبی برازش -2جدول 

 نتیجه مقدار شاخص

GFI 99/0 تایید 

AGFI 96/0 تایید 

RMSEA 05/0 تایید 

 تایید 884/3 دوآماره کای

NFI 96/0 تایید 

CFI 97/0 تایید 

به دست  9/0باالتر از  CFIو  NFIو  AGFIو  GFIهای شود، مقادیر شاخصهمان طور که مالحظه می

 05/0برابر  RMSEAدهد. مقدار ها برازش قابل قبول مدل را نشان میآمده است. بنابراین این شاخص

و در سطح کوچکتر از  884/3دو نیز برابر است که حاکی از برازش قابل قبول مدل است. مقدار کای

p<0.1 کوواریانس مشاهده شده و برآورد -معنادار است . این آماره حاکی از این است که ماتریس واریانس

تفسیر مستقیم این آماره خودداری  شده متفاوت هستند. این آماره متاثر از حجم نمونه است و غالباً از

 دهد. است و برازش خوب مدل را نشان می 3شود. نسبت این آماره به درجه آزادی کوچکتر از می

همانگونه که از نتایج استنباط می شود تمامی شش شاخص ذکر شده تناسب مدل را تایید نمودند؛ 

های مطرح شده سب است و تمامی عاملهای برازش منابنابراین مدل ساختاری پژوهش به لحاظ شاخص

 توانند در مدل ساختاری پژوهش مجتمع شوند.می

 تحلیل تاییدی 

را  tجدول زیر، بارهای عاملی و واریانس تبیین شده سواالت پرسشنامه به همراه سطح معناداری و آماری 

 دهد.نشان می
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 سواالت پرسشنامه tبارهای عاملی و واریانس تببین شده و آماره  -3جدول 

 tآماره  داریسطح معنا (PCبار عاملی ) شماره سوال

1 73/0 00/0 56/5 

2 66/1 00/0 32/9 

3 17/1 00/0 58/9 

4 26/1 00/0 89/9 

5 4/0 00/0 54/5 

6 81/0 00/0 69/9 

7 34/0 14/0 25/1 

8 60/0 00/0 45/8 

9 59/0 00/0 12/7 

10 73/0 00/0 14/4 

11 81/0 26/0 98/0 

12 21/1 00/0 32/6 

13 69/0 00/0 22/5 

14 81/0 00/0 36/4 

15 60/0 00/0 66/9 

16 00/1 00/0 23/7 

17 92/0 00/0 12/7 

18 48/0 00/0 14/8 

بر روی سازه خود را دارد.  66/1شود سوال دوم بیشترین بار عاملی و برابر همانطور که مالحظه می

درصد معنادار نیستند. بارهای  95در سطح اطمینان  11و  7بارهای عاملی سواالت  tهمچنین آماره 

 درصد معنادار هستند.  95عاملی سایر سواالت در سطح اطمینان 

 گیریبحث و نتیجه

های بانکی، کاهش هزینه مالیات ساده سازی روش اجرای مالیات بر تراکنش ;نتایج این مقاله نشان داد 

های بانکی بر حقوق صاحبان سهام، تولیدات بانکی و اعمال مالیات تک نرخی بر تراکنشهای بر تراکنش

باشد. بنابراین شرکت و تولیدات صنعت تاثیرگذارند و میزان این تاثیر در تمامی موارد گفته شده باال می

بدین معنا های بانکی موضوعی ضروری به نظر می رسد. توان نتیجه گرفت که اصالح مالیاتی تراکنشمی

که افرادی که درآمد باالتر دارند و حقوق و دستمزد آنها باال است، باید مالیات ارزش افزوده بیشتری 

متحمل شوند؛ اما در مالیات تک نرخی، نرخ مالیات برای همه ثابت است. بدین ترتیب در اصالح نظام 

د در مقایسه با افرادی که حقوق و های بانکی، افرادی که حقوق و دستمزد باالتری دارنمالیاتی تراکنش
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پردازند. بنابراین روشن است که اعمال مالیات تک نرخی موجب تر دارند، مالیات کمتری میدستمزد پایین

های توان نتیجه گرفت ، اصالح نظام مالیاتی تراکنشافزایش حقوق صاحبان سهام می شود. در نهایت می

ها بیشتر بر افراد کم درآمد و طبقه برد. زیرا این مالیاترنج میها ها و چالشبانکی از بسیاری محدودیت

متوسط تاثیر دارد و بر افراد پردرآمد جامعه تاثیر چندانی ندارد. اما از آنجا که اصالح نظام مالیاتی موجب 

تواند موجب افزایش توان نتیجه گرفت که این اقدام میافزایش تولیدات شرکت و صنعت می شود ،لذا می

 ( در کشور شود و در نهایت منجر به رشد و توسعه اقتصادی شود. GDPولید ناخالص داخلی )ت

های بانکی بیشتر در جهت ساده سازی روش بنابراین پیشنهاد می شود اعمال اصالح نظام مالیاتی تراکنش

تک نرخی  های بانکی باشد و ازهای بانکی و کاهش هزینه مالیات بر تراکنشاجرای مالیات بر تراکنش

شدن مالیات خودداری شود، زیرا تک نرخی شدن مالیات منجر به ضعیف تر شدن قشر کم درآمد و 

 افزایش درآمد افراد پردرآمد و در نهایت افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.
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The purpose of this study was to investigate the effect of tax on bank transactions on 

equity, company and industry products.Due to the high level of dissatisfaction with 

the implementation of some financial and tax laws in the country, it is necessary to 

simplify the complexity of the current tax system. Therefore, simplifying the 

complexity of the tax system requires the amendment of some tax laws and 

regulations. The major issues in reforming these rules and regulations are simplifying 

the complexity of the current tax system, reducing tax expense and imposing a single-

rate tax on bank transactions. This research was conducted in Tehran Stock Exchange 

companies. Since financial statements do not have statistical data for research 

variables, especially independent variables, a questionnaire was used to collect the 

research data. The questionnaire was designed for 60 shareholders, managers and 

experts selected by random sampling method. Data analysis was performed by 

structural equations (SEM). The results showed that the simplification of complexity 

in the banking tax system, the reduction of the cost of tax on bank transactions and 

the application of single-rate taxation on bank transactions affect the equity, 

company's products, and industry output, and this effect is high in all of the above 

cases. 
  

Keywords: Taxes, Bank Transactions, Equity, Company Products, Industrial 

Products. 
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