
 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست-مجله اقتصادی 

  93 -102 ، صفحات1391مرداد  تیر و، 5  و4های  شماره
  

  مالیات توبین و مسائل مربوط به آن
   آن در جهانتجربه و مالیات بر معامالت مالی: قسمت اول

 
  1الهام غالمی

  
داگری اضافی در بازارهای مالی بدون ایجاد مالیات بر معامالت مالی به عنوان ابزاری برای کاهش سو

بار بصورت حق تمبر در کشور انگلستان وجود داشته است، اما کینز در  ها برای نخستین اختالل بر سایر فعالیت
این مالیات با وجود موافقان و مخالفانی در سطح .  آن را وارد ادبیات مالیه عمومی در جهان نمود1936سال 

ل یافت و انواع خاصی از آنها معرفی شدند که برخی از این موارد به مرحله اجرا جهان به تدریج تکام
توان به مالیات بر معامالت نقل و  از انواع این مالیات می. درآمدند و برخی نیز در حد پیشنهاد باقی ماندند

که خود در بردارنده بهادار، مالیات بر مبادالت ارزی و مالیات بر معامالت بانکی اشاره نمود  انتقال اوراق
ر کشورها ها د قابل ذکر است که هر یک از این مالیات. باشند اجزایی مانند مالیات توبین، اسپان و غیره می

ها حاکی از این  با این وجود، بررسی.  خاصی پیشنهاد و یا به مرحله اجرا درآمدندمختلف با تکیه بر اهداف
تر و امکان کاهش فرار مالیاتی نسبت  تر و منصفانه مالیات عادالنهاست که مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول 

  .شود ها محسوب می ها و خصوصیات مشترک این نوع از مالیات ترین ویژگی های دیگر به عنوان مهم به مالیات
  

  .مالیات، معامالت مالی، سوداگری: های کلیدی واژه
  

  مقدمه. 1
و مناطق مختلف جهان ها  اهیم مختلفی از آن در سازماناز زمان معرفی مالیات بر معامالت مالی مف

استفاده و در داخل یک کشور مورد  داخلی ها این مالیات برخی از  کهطوریمطرح شده است، ب
 با این وجود، در یک تعریف کلی. دهستنملیتی که برخی از آنها چند ، در حالیگیرند میقرار 

داشتن  خاصی از معامالت مالی با در نظر)یا انواع( نوع  مالیاتی است که برمالیمالیات بر معامالت 
 همانطور که توان بیان نمود براساس این تعریف می. شود خاصی وضع می) اهدافیا ( هدف

 نقطه اصابت مالیات بر معامالت کننده است  مصرفنده اصلی و نهایی مالیات بر مصرف،کن پرداخت
  .اقتصاد خواهد بودمالی نیز بخش مالی 

  

                                                            
  elham_gholami4@yahoo.com.                           واحد علوم و تحقیقات تهراندانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد. 1
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 94  5 و 4های   سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

های مالی  سسات مالی، مالیات بر فعالیتؤالیات بر معامالت مالی از نوع مالیات بر نهادها و مم
یا مالیات بر بانک نیست، بلکه تنها بر معامالت خاصی که به عنوان مشمول این نوع از مالیات 

 اضافی در 1این مالیات در واقع ابزاری برای کاهش سوداگری. شود  وضع میگردند مشخص می
کردن  بدون خدشه وارد)نمودمطرح 1936 سال بار در نخستینبرای همانطور که کینز ( ارهای مالیباز

 یک عامل اقتصادیاگر بنابراین، . حائز اهمیت استرود و از این حیث  به شمار می ها بر سایر فعالیت
هد مالیاتی  را انجام ند2بر معامالت مالی از معامالت مشمول مالیات یک طی دوران فعالیت خود هیچ

 اقدام به انجام یکی از معامالت مشمول  خودهای  اما اگر در کنار فعالیتپرداخت نخواهد کرد،
 و از وی بابت آن شود می بر همان معامله خاص مالیات وضع تنها نماید،  بر معامالت مالیمالیات

  .گردد معامله مالیات اخذ می
  

  مالی پیدایش و تکوین مالیات بر معامالتتاریخچه. 2
 چندین نوع مالیات بر معامالت مالی وجود دارد که هر یک با توجه به هدفی در ادبیات مالیه عمومی

 خصوصیات مشترکی دارند که مبنای انتخاب و ها با این وجود، این مالیات. اند خاص معرفی شده
شود  محسوب میهای مالی  های وقوع بحران ای از زمان به ویژه در دوره شدن آنها در برهه ییاجرا

تر و امکان کاهش  تر و منصفانه که در این بین مهار نوسانات بازارهای مالی، وصول مالیات عادالنه
  . شوند ها محسوب می ترین ویژگی های دیگر به عنوان مهم فرار مالیاتی نسبت به مالیات

در  1694ال  که در ساست  حق تمبرمعامالت مالی اولین مالیات از نوع مالیات برطور کلی، ب
کنندگان اصلی حق تمبر خریدارن  پرداخت که گونه بدین  شده است،بازار سهام لندن معرفی و اجرا

 کردند  میخریداری تمبر رسمی بایست مییید برگه سهام خریداری شده أسهام بودند که به منظور ت
رکود  در پیبار  نخستینبرای ارد کینز جان مین از آن، پس. چسباندند و بر روی برگه قانونی می

را ارائه مریکا  در وال استریت آمعامالت با حجم کوچکوضع مالیات بر  پیشنهاد 1936 سال بزرگ
 اقدام اغلبکه اطالع و جاهل   سوداگری اضافی بواسطه تاجران مالی بیوی اعتقاد داشت که. نمود

ت در بازارهای مالی شدت نوسانا منجر به افزایش افتد و اتفاق می کنند های خرد می به فعالیت
به  . در انگلستان وجود داردهمچنانترین مالیات  این مالیات به عنوان قدیمیدر واقع  .گردد می

 آسیبی گذاری ممکن است سرمایه جریان مداوم حباب بیان می دارد که عالوه، کینز در مقاله خود
حدس و گمان در ر به تردید و که منج  اما این حباب زمانی،بازارهای مالی ایجاد نکندبرای دالالن 

                                                            
1. Speculation 
2. Financial Transaction Tax 
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 95 ...     ت توبین و مسائل مربوط به آنمالیا

براساس  جیمز توبین نیز .)1936کینز،  ( خواهد داشتدر پی جدی مشکالت مبادالت مالی گردد
سسات تجاری و فعاالن بازار سرمایه از گرداب حدس و ؤله نجات یا رهایی مأاین اعتقاد کینز مس

 یجاد ثبات ارزها به پایان رسیدنظام برتون وودز برای انقش که  1972در سال گمان را مطرح نمود و 
  را پیشنهاد نمود که هدف اصلی آنکه مبتنی بر تفکرات کینزی بودمالیات بر معامالت ارزی خود 

در  1994در دسامبر سال  .)1978توبین،  (بیان شده استایجاد ثبات ارزی در سطحی وسیع و جهانی 
پاول  این کشور بودان اقتصادی در بحر کاهش ارزش پول رایج کشور مکزیک که ناشی از بروز پی

 1995 مالیات پیشنهادی توبین را مورد بازنگری قرار داد و مالیات جدیدی را در سال  نیزبرن اسپان
 تعداد زیادی از اقتصاددانان،  نیز به همراه وقوع بحران مالی)2007 -2010(های  در سال. معرفی نمود

 مورد ارزیابی قرار دادند یا بر معامالت مالی را مجدداًمالیات ها در سطح جهانی  ها و سازمان دولت
های جدیدی از   معرفی گونه،نتیجه این تالش. خواستار اصالح و ارائه اشکال مختلفی از آن شدند

 اشاره 1توان به مالیات بر معامالت مالی اتحادیه اروپا مالیات بر معامالت مالی بود که از آن جمله می
  .نمود

  

 ات بر معامالت مالیانواع مالی. 3
) نظیر سهام، اوراق یا سلف( های مالی خاص تواند بر فروش دارایی مالیات بر معامالت میطور کلی ب

و همچنین بر ترکیبی از معامالت مالی مختلف وضع گردد و یا در مورد معامالت ارز بکار گرفته 
   .بیان شده استتئوریکی اساس مبانی الت مالی برمالیات بر معامسه نوع از  ،در ادامه .شود

  

  کینزی)بهادار اوراقنقل و انتقال (مالیات بر معامالت . 3-1
 طرفداران وضع مالیات بر معامالت مالی است که در کتاب معرف خودارد کینز یکی از اولین جان مین

مالی منجر گران   معاملهسط سوداگری اضافی تو کهدارد  بیان می1936 در سال "تئوری اشتغال، بهره و پول"
وی اختالف بین ثبات بازارها در آمریکا و . شود ثباتی بازارهای مالی و نوسانات سهام جایزه می به افزایش بی

دهد و پیشنهاد  های سوداگری در مبادالت سهام ملی این کشورها توضیح می هزینهانگلستان را از طریق 
 مبادالت کوچک برای سوداگران در  ابزار مناسب برای افزایش ظاهری و مصنوعی هزینهنماید می
  . استریت معرفی مالیات بر مبادالت مالی است وال

  
  
  
  

                                                            
1. EU Financial Transaction Tax 
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 96  5 و 4های   سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

   رایجت ارزدالابمالیات بر م. 3-2
مالیات بر پول رایج در واقع مالیاتی است که بر نوع خاصی از مبادالت ارزی در یک کشور برای 

کنندگان در نظر گرفته  رفهمانطور که مالیات بر مصرف برای مص. گردد اهدافی خاص وضع می
از جمله این نوع از .  مالیات بر مبادالت ارز نیز در برای مبادالت در بخش مالی مطرح استشود می

  : باشند ها مالیات توبین و اسفین است که به شرح ذیل می مالیات
  

 1مالیات توبین. 1- 3-2

مالیات بر مبادالت ارزی  1972سال  در سخنرانی پرینستون اقتصاددانی بود که نخستینجیمز توبین 
هدف . پیشنهاد نمود از به پایان رسیدن نظام برتن وودز پسیعنی تبدیل یک ارز به ارز دیگر را 

 کنترل نوسانات نرخ ارز با نوان مالیات توبین مشهور شده استاصلی معرفی این مالیات که به ع
ت یا به اصطالح تبدیل پول رایج یک که بر مبادالگونه  بدین ت،استفاده از ابزارهای مالیاتی اس

  . ای با نرخ ثابت وضع گردد جریمهمدت  کشور به پول رایج کشور دیگر در کوتاه
  

 پانمالیات اس. 2- 3-2

ور کنترل نوسانات نرخ ارز وضع مالیات اسپان یک نوع مالیات بر معامالت ارزی است که به منظ
در این راستا، . مطرح شد 1995 برن اسپان در سال پاولایده اولیه این نوع مالیات توسط . گردد می

مخالفت خود با  "و مالیات بر معامالتالمللی  بینهای مالی  جریان"عنوان  تحتای  با چاپ مقالهوی 
 کردبیان  هایی که انجام داد  بررسی نتایج حاصل ازبراساسو   نمودشکل اولیه مالیات توبین را ابراز
تمایز بین تجارت  زیرا است پایدار نخواهد بود، نموده  کینز پیشنهادکه مالیات توبین به شکلی که

 باال به های بنابراین، چنانچه مالیات با نرخ.  غیرممکن استعادی و تجارت سوداگرانانه تقریباً
دینگی مین مالی را به شدت مختل نموده و مسائلی در زمینه نقأ عملیات تتجارت عادی اصابت نماید

 بسیاری از مشکالت مربوط به مقاله خود بیان نمود کهادامه  اسپان در .د خواهد نمودالمللی ایجا بین
 از این رو، شکل.  قابل حل خواهد بوددوگانهنرخ ساختار راهکار  با بکارگیری مالیات توبین احتماالً

الت شامل نرخ مالیاتی پایین برای معامگرفتن یک ساختار دوگانه جدید مالیات توبین را با در نظر
این . پیشنهاد نمود که به مالیات اسپان معروف شده است های باال بر افزایش ارزش ارز مالی و نرخ

فدرال بلژیک تصویب شد و مورد   توسط پارلمان2004 در سال آن از پس شکل جدید از مالیات
   .)2004کواقبر،  (استفاده قرار گرفت

  

                                                            
  .شود گیرد و در اینجا تنها به معرفی آن پرداخته می  بعدی بطور مفصل مورد بحث قرار میمقاله مالیات توبین در .1
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 97 ...     ت توبین و مسائل مربوط به آنمالیا

  1مالیات بر معامالت بانکی. 3-3
های بانکی وضع  ورودی به حساب) و یا اعتبار( ت بانکی مالیاتی است که بر بدهیمالیات بر معامال

سازی یا پاکسازی  یند شفافاطور خودکار در فرمرکزی ب تواند توسط بانک این مالیات می. شود می
  .)2010اسمیت،  (ها وصول گردد حساب
  

 سازی مالیات بر معامالت مالی  در پیادهتجربه جهانی. 4
به مرحله اجرا درآمد و در این مالیات بر معامالت مالی  کشور در سراسر جهان 40 در 2011تا سال 

درآمد ایجاد نموده )  هزار میلیارد یورو29(   هزار میلیارد دالر38سال در مجموع برای کل کشورها 
رخی با این وجود، برخی از انواع مالیات بر معامالت مالی که در ب. )2012گرینیت و پرساد،  (است

 انواع مالیات بر ،در ادامه.  در مرحله پیشنهاد باقی ماندند و اجرایی نشدندکشورها معرفی شدند
  .   شود  توضیح داده میخیراجرایی شدند یا در کشورهای مختلف از حیث اینکه  معامالت مالی

 

  شده مالیات بر معامالت مالی اجرایی. 4-1
 اوراق بهادار  انتقال نقل وبر  مالیات با سیستمکشورهای . 1- 4-1
 ایاالت متحده. 4-1-1-1

گونه  شد، بدین  معامالت مالی اعمال می مالیات بر)1914 -1966( های  سالطیدر ایاالت متحده 
 04/0 درصد و بر انتقاالت سهام 1/0 هنگام صدور اولیه سهام که مالیات فدرال بر فروش سهام

 درصد وضع 0034/0الت سهام با نرخ بسیار پایین  مالیات بر معام،در حال حاضر. درصد بوده است
های   معروف است که برای حمایت از هزینه31الزحمه بخش  این مالیات به عنوان حق  .گردد می

متحده در سال  مجموع درآمدی که ایاالت. شود بهادار بکار گرفته می عملیاتی کمیسیون ارز و اوراق
 برابر هزینه عملیاتی 5  هزار میلیارد ریال و تقریبا8/1ً ستین منبع درآمدی به دست آورده ا از ا1998

  .ساالنه کمیسیون مذکور بوده است
  

 بلژیک. 4-1-1-2

گر  بهادار بر برخی از معامالتی که در داخل یا خارج از بلژیک توسط یک واسطه مالیات بر اوراق
ه به داخلی یا خارجی بودن بدون توج( تا حدی که این معامالت شود ای بلژیکی انجام می مالی حرفه

 اوراق انتشار بربه عالوه، مالیات بر مبادالت سهام . گردد  وضع میدولتی باشد مربوط به اوراق) آن
 اما در بازار ثانویه سهام خریداران و فروشندگان هر دو وجود ندارد،) مبادالت بازار اولیه(  جدید

در این کشور معامالتی . کند معامالت تغییر میمشمول مالیات هستند و نرخ مالیات نیز براساس نوع 

                                                            
1. Bank Transaction Tax 
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 98  5 و 4های   سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

های  های بیمه، سازمان ها، شرکت یان غیرمقیم و برخی از نهادهای مالی نظیر بانکؤدکه توسط م
  .شود، معاف از مالیات است انجام میگذاری جمعی  بازنشستگی یا سرمایه

  
 سوئد. 4-1-1-3

 درصد بر خرید و فروش حق صاحبان سهام 5/0 مالیاتی با نرخ 1984در کشور سوئد در ژانویه سال 
 درصد بوده یک نرخ مذکور افت این مالیات از دو طرف معاملهمعرفی شد که در مجموع با دری

توجهی کاهش یافت   بطور قابل1989 دو برابر شد اما در ژانویه سال 1986این نرخ در جوالی . است
رق دارای درآمد ثابت و مدت زمان نگهداری که این نرخ برای اوا طوری، ب درصد رسید002/0و به 

 سال یا 5که نرخ مالیات بر اوراق با دوره نگهداری   روز یا کمتر در نظر گرفته شد، در حالی90
  .)2006ماریون،  ( بوده است003/0بیشتر 

  
 ژاپن. 4-1-1-4

مالی شامل ، مالیات بر معامالت مالی را انواع مختلفی از ابزارهای 1999 تا سالدر کشور ژاپن 
نرخ مالیات بر حق صاحبان . شد وضع میاوت فهای مت ابزارهای بدهی و حق صاحبان سهام با نرخ

توجهی بطور   درآمد قابل80دولت ژاپن در اواخر دهه .  بودقرضه باالتر سهام نسبت به سهام و اوراق
ن مالیات حتی در ای.  هزار میلیارد دالر در هر سال از این منبع درآمدی به دست آورد12متوسط 

  .  به عنوان بخشی از سیاست فشار بزرگ آزادسازی بخش مالی مبدل شد1999سال 
  

 فنالند. 4-1-1-5

) خریدار و یا فروشنده(افراداوراق داخلی توسط مالیات نقل و انتقال بر انتقاالت در کشور فنالند 
پایه اخذ مالیات در . شود وضع میهای مالی در فنالند  فنالندی مقیم یا شعباتی از برخی از سازمان

 با این وجود، .گردد  درصد مشمول مالیات می6/1این کشور قیمت فروش اوراق است که با نرخ 
توان به تجارت در یک بازار واجد شرایط اشاره   وجود دارد که از آن جمله مینیزچندین استثناء 

  .  که معاف از مالیات بر نقل و انتقال استنمود
  

 پرو .4-1-1-6

 با هدف باالبردن منابع مالی بخش آموزش و پرورش اقدام به معرفی 2003دولت کشور پرو از سال 
 درصد نمود که این مالیات بر کل انتقاالت ورود ارز 1/0مالیات عمومی بر مبادالت مالی با نرخ 

لیات ه ارزیابی و تشخیص این مابا وجود اینک. شود  وضع میأخارجی بدون توجه به کشور مبد
  .صورت دستی استشود، اما وصول آن ب صورت اتوماتیک انجام میب
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 99 ...     ت توبین و مسائل مربوط به آنمالیا

 مالیات بر معامالت مالی به صورت نقل و انتقال در کشورهای دیگری نظیر قابل ذکر است که
مالیات بر فروش ( ، یونان)معرفی شد1998 درصد در سال 2/0مالیات بر معامالت مالی با نرخ ( کلمبیا

ت ممالیات بر قی(، تایوان )2011 درصد در سال 2/0 درصد و افزایش آن به 15/0سهام لیست شده با نرخ 
 ها یا هر  درصد برای اوراق شرکت1/0 درصد برای سهام و نرخ 3/0بهادار با نرخ  ناخالص فروش اوراق

 درصد برای اوراق داخلی 15/0مالیات بر نقل و انتقال با نرخ ( یس، سوی)اوراق توصیه شده توسط دولت
  ، ) درصد بر ارزش بازاری اوراقیکمالیات با نرخ ( ، لهستان) درصد برای اوراق خارجی3/0و 
  نیز )2004اق مشمول از اول اکتبر سال  درصدی بر ارزش مبادله اور125/0مالیات بر مبادالت مالی ( هند

  .وجود دارد
  

 کشورهای دارای مالیات حق تمبر. 2- 4-1
 انگلیس. 4-1-2-1

 بکار شود انتقال اوراق بهادار اعمال میمالیات بر معامالت مالی در قالب حق تمبری که بر در کشور انگلیس 
  : که طوریب. شود  استفاده می2 و مالیات بر ذخیره حق تمبر1بدین منظور از دو ابزار شامل حق تمبر. شود گرفته می

.  و اجرا شده استعرفی در بازار سهام لندن م1694 سال بار در نخستین برای : استانداردحق تمبر
بر اسناد  بر خرید سهام معرفی و ارزشمبتنی بر  صورت مالیات بحق تمبر یک نوع 1808 در سال ،سپس

  . شده است های داخلی وضع  سایر اوراق شرکتمورد استفاده برای فروش و انتقال گواهی سهام و 
دالت گواهی سهام در سال  در کشور انگلستان به منظور گسترش مبا:مالیات بر ذخیره حق تمبر

 درصد بر 5/0مین مالی تصویب شد که به موجب آن مالیات بر ذخیره حق تمبر با نرخ أ قانون ت1986
 8/3 متوسط درآمد حاصل از این منبع درآمد در هر سال ،در حال حاضر. خرید سهام معرفی شده است

له را أدلیل این مس. گردد رداخت می درصد از آن توسط مقیمان خارجی پ40هزار میلیارد یورو است که 
خذ تعلق مالیات نسبت داد، چرا که این مالیات بر تمام معامالت انجام شده در داخل کشور أتوان به م می

 این بدان .گردد وضع می باشد مقیم یا غیرمقیم یا در سراسر جهان که یکی از طرف مبادله افراد انگلیسی
گذاران انگلیسی  ند حق تمبر استاندارد توسط خارجیان و سرمایهمعنا است که مالیات مذکور نیز همان

  .شود پرداخت میهای حقوقی انگلیس   در شرکتگذاری سرمایه
  
  
  

                                                            
1. Stamp Duty 
 

2. Stamp Duty Reserve Tax 
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 100  5 و 4های   سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

  درآمد ناشی از حق تمبر بر روی سهام و سایر اوراق در انگلیس. 1جدول 
  

  بر ذخیرهمالیات  سال
  حق تمبر

حق تمبر 
  استاندارد

کل درآمد حق 
  تمبر

آمدهای درصد از کل در
  مالیاتی

درصد از تولید ناخالص 
  داخلی

)1996-1995(  -  -  1810  59/0  2/0  
)1997-1996(  -  -  1966  6/0  2/0  
)1998-1997(  -  -  3033  73/0  25/0  
)1998-1998(  -  -  3696  79/0  28/0  
)2000-1999(  -  -  5617  1/1  4/0  
)2001-2000(  -  -  7383  26/1  46/0  
)2002-2001(  4218  367  4586  77/0  28/0  
)2003-2002(  3669  455  4124  69/0  24/0  
)2004-2003(  3280  418  3698  65/0  22/0  
)2005-2004(  3454  548  4001  64/0  23/0  
)2006-2005(  4105  961  5067  77/0  28/0  
)2007-2006(  4767  745  5511  77/0  28/0  
)2008-2007(  5372  716  6091  82/0  3/0  
)2009-2008(  3673  349  4022  -  22/0  

Source: European Commission Working Paper (2011). 
 

 سنگاپور. 4-1-2-2

. گردد  درصد اخذ می2/0 حق تمبر با نرخ أثیرگذار در معامالت سهام ابزارهای تدر سنگاپور بر تمام
  . گردد با این وجود هیچ حق تمبری بر ابزارهای مشتقه وضع نمی

  

  پیشنهاد شدهمالیات بر معامالت مالی . 4-2
   مالیات توبین جهانی. 1- 4-2

در کمیسیونی که در سازمان ملل متحد در  2000های غیردولتی مدافع مالیات توبین در سال  سازمان
گسترش جدید که بتواند پیشنهاد نمودند که مالیات  ص مبارزه با نژادپرستی برگزار شدخصو
آنها اذعان داشتند که مالیات توبین علیرغم .  داشته باشد، ضروری استدر پیرا المللی سهام  بین

 ینظیری برای دستیابی به ثروت عدالتی اجتماعی و توزیع غیریکنواخت درآمد، فرصت بی افزایش بی
دهد که  های سنتی نشان می برآوردهای مبتنی بر مدل. از بخش معاف از مالیات خواهد بودهنگفت 

طور ساالنه در کل جهان  هزار میلیارد دالر را ب300 الی 150تواند درآمدی در حدود  این مالیات می
با این وجود، کشورهای عضو نمایندگی اجرای مالیات توبین را به سازمان ملل متحد . ایجاد نماید

     .ندادند و این مالیات اجرایی نشد
  
  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             8 / 10

http://ejip.ir/article-1-381-fa.html


 101 ...     ت توبین و مسائل مربوط به آنمالیا

  مالیات رابین هود. 2- 4-2
 و مالیات ائتالفی را تشکیل دادندعه مدنی های جام  سازمان خیریه و سازمان50 در حدود 2010 فوریه 15در 

ای از دارایی شامل  این مالیات طیف گسترده. رابین هود را در مورد مبادالت مالی جهانی پیشنهاد نمودند
   .داد خرید و فروش سهام، اوراق قرضه، کاالها، تراست واحد و غیره را تحت پوشش قرار می

  
  G20مالیات بر معامالت مالی . 3- 4-2

متحده حمایت خود برای  سخنران نمایندگان مجلس ایاالت  نانسی پلوزی2009دسامبر سال در 
 جدید برای مین مالیأاین پیشنهاد که به واسطه نیاز به ت .را اعالم نمود G20سازی مالیات جهانی  پیاده

  .مواجه شد G20 با عدم حمایت کشورهای عضو کشورهای فقیر مطرح شد
  

  مالیات بر معامالت مالی مخالفان و موافقان . 5
  موافقان. 5-1

  :اند سازی نوعی از مالیات بر معامالت مالی را اعالم داشته کشورهای زیر هر یک حمایت خود برای پیاده
حمایت خود برای اجرای مالیات توبین در ، 2007ل نوامبر سال جمهور آرژانتین در اوای رئیس −

 .وسط بانک مرکزی این کشور نیز مورد استقبال قرار گرفتاین پیشنهاد ت. را اعالم نمودای  سطح منطقه

 حمایت خود را برای مالیات بر معامالت مالی در 2011دولت اتریش در آگوست سال  −
 . )2010دلیون،  (سطح اروپا و نه در مقیاس جهانی را اعالم نمود

رای اجبلژیک پارلمان فدرال در  2004 ژوئن سال 15در  امور مالی و بودجه کمیسیون −
 .صورت مالیات اسپان را تصویب نمودمالیات بر معامالت مالی ب

 موافقت خود برای اجرای مالیات بر معامالت مالی را 2001جمهور برزیل در سال  رئیس −
طور رسمی از مالیات بر معامالت مالی  ب2009 اکتبر سال 20ت برزیل در اعالم نمود و سرانجام دول

 . )2009، کریستینا و مارسلو (حمایت نمود
در سازمان ملل متحد خصوص نژادپرستی در  2001 کوبا در کنفرانس جهانی جمهور رئیس −

 .از اجرای مالیات بر معامالت مالی در سطح جهانی دفاع نمود
 اجرای مالیات توبین را تصویب نمود که توسط مجلس سنا 2001 ملی فرانسه در اواخر مجلس −

قامات این کشور حمایت خود از اجرای مالیات بر معامالت  با این وجود م. معلق شد2002در مارس 
مالیات بر اجرای جمهور وقت   رئیس2012 ژانویه 29ند که سرانجام در  ابراز نمود2009مالی را از سال 

 .  نوید داد2012را از آگوست  درصدی 1/0طرفه و  معامالت مالی یک
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 102  5 و 4های   سال دوازدهم شمارهمجله اقتصادی 

مقامات آن مالت مالی را اعالم و  حمایت خود از مالیات بر معا2009 دسامبر 10لمان در آ −
  .برای این نوع از مالیات فوایدی بیشتر از پتانسیل درآمدی آن معرفی نمودند 2010 می 20در 

در سال ، استونی، لوکزامبورگ، هلند و ایرلند  اسلونی، اسپانیا2001ونزوئال در سال  عالوه، به −
 .اند  بر معامالت مالی را اعالم داشتهمالیاتسازی  حمایت خود از پیاده 2012 ایتالیا در سال  و2011

 

  مخالفان. 5-2
  : از عبارتندبر معامالت مالی را ابزار نمودندسازی مالیات  کشورهایی که به نوعی مخالفت خود برای پیاده

 . بر معامالت مالی جهانی مخالفت نمودمالیاتهند با اجرای  −

 .  مخالفت نموداتحادیه اروپا اجرا شود در اتنهسوئد با مالیات بر معامالت مالی در صورتی که  −

 . نمودتها تحمیل شود، مخالف چین با مالیات بر معامالت مالی به این دلیل که ممکن است بار زیادی بر بانک −

 . مخالفت خود با مالیات بر معامالت مالی را اعالم نمود1994 سالاز  کانادا  −
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