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 مالیات بر عایدی سرمایه

 

 

 خالصه مدیریتی

است. بر این اساس، در شده یهته "مالیات بر عایدی سرمایه"آشنایی با نظام مالیاتی هدف  گزارش حاضر با

اند و نشان داده های مولد معرفی شدهعنوان رقیبی جدی برای تولید و فعالیتهای غیرمولد بهمقدمه فعالیت

کنند بلکه منجر ای در اقتصاد ایجاد نمیافزودهها عالوه بر اینکه هیچ ارزشدست از فعالیت است که اینشده

شوند. در ادامه به مالیات بر گیری پیامدهای نامطلوب از قبیل تورم، بیکاری و رکود تولید نیز میبه شکل

های نامولد و هدایت فعالیت عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی مقبول جهت از صرفه انداختنعایدی سرمایه به

های مولد که قادرند موتور رشد اقتصادی را به حرکت درآورند، اشاره شده ها به سمت تولید و فعالیتسرمایه

است. سپس با ارائه تصویری مختصر از وضعیت اقتصاد ایران، بر ضرورت اجرای این نظام مالیاتی در کشور 

 تاکید شده است. 

است و گیری نابرابری فزاینده در سطح جهان اختصاص داده شدهسی مسئله شکلبخش اول گزارش به برر

است. در این بخش های کاهش این نابرابری، معرفی شدهعنوان یکی از راهسپس مالیات بر عایدی سرمایه به

از های جهانی وجود دارد که منشأ آن بیش از آنکه ناشی نشان داده شده که روندی افزایشی در نابرابری
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ناشی از عایدی حاصل از سرمایه است. از همین رو الزم است نظام مالیاتی جدیدی  ،حقوق و دستمزد باشد

 وجود آورد.های حاصل از سرمایه را بههای حاصل از عایدیتواند فرصت کاهش نابرابریتعریف شود که می

مربوط  مالحظاتاهیم؛ ضرورت؛ بخش دوم گزارش به ارائه ادبیات نظری مالیات بر عایدی سرمایه شامل مف

و در نهایت  های مشمول و یا معاف از این نوع مالیات؛ آثار آنها؛ داراییبه دوره زمانی، تورم و تفکیک دارایی

یه، سرماجنوبی، مالزی، گرجستان و ترکیه در زمینه وضع مالیات بر عایدی بررسی تجربیات کشورهای کره

  یافته است.اختصاص

. در ایران استسازی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پرداختهارش به دالیل ضرورت پیادهدر بخش سوم گز

است که منابع از ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی سبب شدهتفاوت آشکار بین نرخ بازگشت سرمایه

ها را برهم زده و تعادل بازار آنکههای نامولد سوق یابند. این امر عالوه بر های تولیدی به سمت فعالیتفعالیت

های مولد در ایران شده، منجر به افزایش سهم نسبی صاحبان های تولیدی و فعالیتسبب تضعیف بخش

سرمایه و ثروتمندان از درامد ملی و توزیع نابرابری در ایران شده است. مالیات بر عایدی سرمایه با تعدیل 

اند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و توهای ناشی از سرمایه میهای اساسی در عایدیناهمگونی

رو مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان راهکاری برای ینازاهای موجود در جامعه را کاهش دهد. نابرابری

 تنظیم بازدهی بازارهای مختلف و درنتیجه کاهش نابرابری در ایران معرفی شده است.

دهی به بازارها با تنظیم بازدهی عایدی سرمایه نقش شکلترین کارکردهای مالیات بر طورکلی یکی از مهمبه

وری و های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهرهشود که بخشبازارهای مختلف است. این امر سبب می

آفرینی خود وری و ارزشهای نامتناسب با بهرهآفرینی خود دریافت کنند. چنانچه بازارها دارای بازدهیارزش

ها با بازدهی باال و بعضاً و منابع به سمت بخش خوردههمبههای اقتصادی بخش باشند، تعادل بین

کند. متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه های نامولد حرکت میفعالیت

 و ارز بیشتر از تنها بازدهی بلکه نوسانات بسیار بازارهایی نظیر سهام، مسکن، طالنه که یاگونهبهشده است. 

های مولدی نظیر صنعت و کشاورزی است که سبب ایجاد فضای مناسب برای بازدهی و نوسانات در بخش

به عبارت دیگر سوداگران در این بازارها ؛ بازی( در این بازارها توسط سوداگران شده استنوسان گیری )سفته

اند. بر اساس برداری حداکثر را از نوسان داشتهههای باال بهرهای پایین و فروش در قیمتبا خرید در قیمت

تخمین درصد معامالت مسکن  ۶۶بالغ بر  ۵۸۳۱تا  ۵۸۳۱بین سال آمار موجود معامالت سوداگری مسکن 

 .است زده شده
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در فضای اقتصادی و سیاسی کشور بسیاری از  گرفتهشکلثباتی و نااطمینانی های به علت بی آنکهضمن 

باهدف بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی و همچنین حفظ قدرت خرید افراد و خانوارها 

اند. آمار و ارقام نیز مؤید ای نظیر ارز، سکه، مسکن و زمین کردههای سرمایهداری داراییخود اقدام به نگه

در سال  های زده شده توسط متخصصان امر،این امر هستند. بر طبق آمارهای موجود و همچنین تخمین

بر اساس ها بلوکه شده است. میلیارد دالر ارز خانگی در خانه ۸2 ۵۸۳1میلیارد دالر و در سال  02 ۵۸۳۶

توان حداقل شود. میمی یتن طال، در منازل مردم نگهدار 022تا  ۸22در بازار طال حدود  یررسمیآمار غ

. در بازار مسکن نیز در سال دانستای به صورت سکه و شمش سرمایه یحجم طال را تقاضا ینااز  یمین

 .میلیارد دالر برآورد شده است 022بیش از  منجمد و بالقوهقدینگی ن ۵۸۳1

اند که با گرفتهای شکلگونهنهادها در ایران در طی تاریخ بهشناسی شرایط موجود حاکی از آن است آسیب

ای گونهبایست این نهادها بهاند. لذا میهکرد پرسودهای نامولد عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت

یکی از  های سوداگری را پرهزینه کنند.های مولد، انجام فعالیتاصالح گردند که به حمایت از فعالیت

های عایدیتواند یستم مالیات بر عایدی سرمایه است که میهای عملیاتی بدین منظور استقرار سحلراه

شود می ی گوناگونبه بازارها ینگیهجوم نقداز مانع  نموده و یلتعد یکدیگرا و در تناسب ب یرا منطق یهسرما

  هدایت نماید. های مولدبه سمت فعالیترا  ینگیو بالعکس نقد

بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی سازی مالیات بر عایدی سرمایه میدر پیاده

سازی های موازی، لزوم فراهمسازی مالیاتالت تورمی، حذف و یا هماهنگدر نظر گرفتن تعدی عایدات،

گیری معامالت سوداگرانه با تمیز هدفها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و زیرساخت

سازی و پیاده صورت یناموردتوجه قرار بگیرند. در غیر  قائل شدن میان نگهداری بلندمدت و کوتاه مدت

های تواند عالوه بر تحمیل هزینه بسیار باال به دولت )هزینهب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه مینامطلو

ها، های طرح و اجرای طرح(، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت داراییناشی از ایجاد زیرساخت

م و دولت را در بر داشته مرد مابینفیاعتمادی گذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بیکاهش سرمایه

 باشد.

است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است  ذکرشایان

های سوداگرانه نظیر که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت

وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی ی کسبهای سیاسی و اقتصادی، فضاثباتیبی

 نخواهد برد.
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 مقدمه

 غیرمولد بازارهای وجود ،هستند مواجه آن با کالن سطح در اقتصادی سیاستگذاران که هاییچالش از یکی

 قبیل از هاییژگیوی سبببه بازارها این. باشدمی مولد هایفعالیت و تولید برای جدی رقیبی عنوان-به

   به نسبت هاسرمایه جذب برای ایفزاینده قدرت از کوتاه، زمانی در همآن ،باال بازدهی کنار در پایین ریسک

 جمله از غیرمولد هایفعالیت دیگر خصوصیت. برخوردارند تولیدی بازدهکم و و پردردسر هایفعالیت

   قیمت افزایش از سود کسب هدف با فروش و خرید شامل صرفا که است آن بازی،سفته و سوداگری

 ارزش هیچ تنهانه و هستند غیره و مسکن زمین، سهام، ارز، شمش، سکه، طال، همچون ایسرمایه هایدارایی

 به زدن دامن با بلکه آورندنمی ارمغان به خدمات یا و کشاورزی صنعتی، هایبخش در اقتصاد برای ایافزوده

 هایهزینه نتیجه در و تورم افزایش به منجر آنها قیمت افزایش و کاالها قبیل این برای غیرواقعی تقاضاهای

 ورود اشتغال، آن تبع به و اقتصاد رونق و رشد تحقق برای که است حالی در این. شوندمی نیز تولید و زندگی

 .دارد ورتضر اقتصاد حقیقی بخش اصلی موتور عنوانبه مولد هایفعالیت و هابخش به گذارانسرمایه

مالیات بر "هایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد یکی از ابزارهایی که برای فائق آمدن بر چنین چالش

منظور کاهش بازدهی بازارهای غیرمولد و افزایش هزینه فعالیت در چنین است که به"عایدی سرمایه

طور سال اخیر به ۱2تی جدید، در بازارهایی قابل به کارگیری است. شایان ذکر است که این پایه مالیا

های مولد و گری که قادر است پول و اعتبار را به سمت بخشعنوان یکی از ابزارهای تنظیمای بهگسترده

تولیدی اقتصاد، هدایت کند و موجبات رشد پایدار اقتصادی، کاهش تورم، ارتقاء ثبات و در نتیجه رونق را 

  (.۵۸۳۳)پژوهشکده ایتان،  تپدید آورد، مورد توجه قرار گرفته اس

و فراهم  یدموانع مختلف بر سر راه تول وجودبا توجه به این مسئله که در حال حاضر در ایران، از یک سو 

وجود آورده و عرصه را بر ، مشکالت اساسی را برای اقتصاد کشور بهوکارکسب یمناسب فضا یطنبودن شرا

است و از سوی دیگر جذابیت باالی ز پیش تنگ نمودهوکارها و فعاالن اقتصادی بیش اصاحبان کسب

دهند گذاران ترجیح میگیری بازارهای موازی با تولید شده است، سرمایههای غیرمولد منجر به شکلفعالیت

بازان و سوداگران در بازارهای نامولد فضای تولید را ترک کرده و یا اصال به آن ورود نکنند و به خیل سفته

های گیری معمای نقدینگی در کشور و نیز تحمیل هزینهای منجر به شکلآنجا که چنین رویه بپیوندند. از

 ۵.بیشتر به اقتصاد ایران از جمله ایجاد تورم شده است

                                           
-های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشدهای باالیی در متغیرهای پولی از قبیل نقدینگی بودهست که در حالی که در سالمنظور از معمای نقدینگی آن ا ۵

ویژه تولیدکنندگان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن توسعه اقتصادی، ها بهاست اما همچنان محدودیت نقدینگی بنگا
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ویژه تولید و اشتغال، اجرای نظام لذا ضرورت دارد در راستای تقویت و رشد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد به

 ر دستور کار متولیان اقتصاد کالن ایاپران قرار بگیرد. مالیات بر عایدی سرمایه د

از همین رو، گزارش حاضر به معرفی و بررسی کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه با مروری بر تجربه 

گرجستان و ترکیه و نیز بازخوانی وضعیت اقتصاد کشور در زیر سایه  کشورهای کره جنوبی، مالزی،

ازی اختصاص داده شده است. این گزارش در بخش اول با بررسی وضعیت نابرابری فعالیتهای نامولد و سفته ب

شود. در بخش دوم ادبیات نظری مالیات بر در سطح جهان و ارتباط آن با مالیات بر عایدی سرمایه آغاز می

ر گردد و سپس در بخش سوم وضعیت کشوطور مختصر ارائه میعایدی سرمایه همراه با تجربیات کشوری، به

گیری و راهکارهای پیشنهادی در بخش گیرد. در نهایت گزارش با ارائه نتیجهایران مورد بررسی قرار می

 رسد. چهارم به پایان می

 نابرابری -1

، علت فاصله گرفتن فعاالن اقتصادی از تولید "سرمایه و نابرابری" س پیکتی در تدوین نظریه بزرگ خودتوما

نماید که نرخ بازگشت سرمایه همواره از نرخ خواری را این مسئله معرفی میهسمت بهرو سوق یافتن آنها به

منظور پیکتی از سرمایه تقریبا همان ثروت است، او بر این باور است از آنجایی  رشد اقتصادی بیشتر است.

الت تا های ناشی از ثروت )شامل سود، سود سهام و اوراق قرضه، انواع اجاره از اجاره مستقکه نرخ عایدی

آالت و بهره وام(، همواره از نرخ رشد اقتصادی )که همان افزایش سالیانه درآمد یا خروجی تولید ماشین

    اران اقتصادی به ناگزیر به این گرایش پیدا کشود( بیشتر است، بنابراین کارفرمایان و صاحبقلمداد می

جز کار خود، مالک چیز دیگری به کسانی که خواران شوند و بیش از پیش بر سر کنند که تبدیل به بهرهمی

این ترتیب صاحبان سرمایه و ثروتمندان در مقابل نیروی کار، سهم بیشتری از  نیستند مسلط شوند. به

کنند که نتیجه صورت ارث از نسلی به نسل دیگر خود منتقل میبرند و این سهم بیشتر را بهدرآمد ملی می

کند که در چنین پیکتی بیان می م با روندی فزاینده نخواهد بود.آن ه" نابرابری"آن چیزی جز رشد 

 عنوان کاهنده نابرابری عمل ساز همچون آموزش و مهارت که بهشرایطی، نیروهای همگراکننده و برابری

 کننده، فائق آیند و به این ترتیب ادعای مرسومعنوان نیرویی واگراکنند، دیگر قادر نیستند بر نابرابری بهمی

توانند به راحتی جابجا که در یک نظام مبتنی بر بازار، طبقات اجتماعی بر اساس آموزش یا خالقیت و ... می

رود. از همین رو، شوند، تا آن حد که فرآیند کلی نابرابری فزاینده را معکوس یا متوقف کنند، زیر سوال می

                                                                                                                                   
یکی  "هادشواری تامین مالی از بانک"وری که بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار در کشور، طی چند سال اخیر باشد به طمطرح می

 .(۵۸۳۳های محیط کسب وکار گزارش شده است )اتاق ایران، شهریور ماه از نامساعدترین مولفه
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توان از این کند که میاین حال او اشاره می دهد بارا می دریافت مالیات بر درآمدِ سرمایهپیکتی پیشنهاد 

درآمد، مالیات آنقدر سنگینی گرفت که بازده سرمایه را به کمتر از نرخ رشد برساند؛ اما اگر این کار با دامنه 

خیلی گسترده و بدون تمایز در مورد همه انجام شود، خطر از میان بردن موتور انباشت و به این ترتیب 

د را به همراه خواهد داشت که در این صورت کارفرمایان و صاحبکاران اقتصادی دیگر کاهش بیشتر نرخ رش

خوار را نخواهند داشت زیرا دیگر کارفرما و صاحبکاری در کار نخواهد بود. از فرصت تبدیل شدن به بهره

راکه این است. چ سرمایه}درآمد{ مالیات تصاعدی ساالنه بر همین رو، راه حل درست برای این مسئله، یک 

که در همان حال نیروهای رقابت سازد ضمن اینپذیر میپایان نابرابری را امکانکار، اجتناب از یک مارپیچ بی

 ،های تازه انباشت اولیه را هم حفظ خواهد کرد. همچنینی راهوقفههای الزم برای جستجوی بیو انگیزه

سازد که در حال حاضر های ثروت را نیز فراهم میچنین کاری امکان جلوگیری از افزایش نامحدود نابرابری

  در سطح جهان با چنان سرعتی در حال افزایش است که در درازمدت قابل تحمل نیست و حتی پر 

دهد که را هم نگران کرده است. به عالوه تجربه تاریخی نشان می "خود تنظیم"ترین مدافعان بازار حرارت

حدوحساب در ثروت با روحیه کارفرمایی هم چندان ارتباطی ندارد و کمکی به های تا این اندازه بینابرابری

 (۵۸۳۳)پیکتی، توماس هم هیچ سودی ندارد. « خیر عمومی»کند و برای افزایش رشد اقتصادی نمی

که های جهانی است تجربه روندی افزایشی در نابرابریهای مربوط به روندهای جهانی نیز حاکی از بررسی

شدت این روند ز سرمایه است. یش از آنکه ناشی از حقوق و دستمزد باشد ناشی از درآمد حاصل امنشأ آن ب

سهم دهک ثروتمند جامعه از مجموع پنج  ۵۳۳2در ایاالت متحده بسیار زیاد بوده، به نحوی که از میانه دهه 

پنجاه درصد پایین سهم  02۵۱دهک پایین جامعه بیشتر شده و این وضعیت تا جایی پیش رفته که در سال 

( و سهم ده درصد ثروتمند جامعه ۵۳۳2درصدی سال  0۵درصد رسیده )مقایسه کنید با سهم  ۵۸جامعه به 

این موضوع  (.۵۳۳2درصدی سال  ۵۵از درآمد ملی رسیده است )مقایسه کنید با سهم درصد  02به بیش از 

درصدی دهک  ۵2حدود دو درصد بر سهم  ویژه اروپای غربی تا حد زیادی کنترل شده است ودر اروپا و به

 ۵0درصدی پنج دهک پایین جامعه کاسته شده و به حدود  00اول افزوده شده و به همین میزان از سهم 

 .(۵)نمودار  درصد رسیده است 00در برابر 
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 )درصد( 1891-6112سهم دهک باالی درآمدی از درآمد ملی  -1نمودار

 
       Source: WID.world (2017). See wir2018.wid.world for data series and notes 

 

شده است، میزان نابرابری نیز در جهان در خاورمیانه مشاهده  ، بیشترین02۵۶الزم به ذکر است که در سال 

 انداختصاص داده درصد از درآمد ملی را به خود ۶۵به این ترتیب که دهک درآمدی باالی جامعه، در حدود 

  (.0)نمودار

تواند یکی از در اهمیت موضوع نابرابری همین بس که برخی تحلیلگران معتقدند نرخ باالی نابرابری می

  (۵۸۳۶ی، توماس، تکی)پ .ای سیاسی اخیر در خاورمیانه باشدهدالیل برخی جنبش

جهان سطح درآمد ملی در سهم دهک باالی درآمدی از -6نمودار  

 
       Source: WID.world (2017). See wir2018.wid.world for data series and notes. 
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  ۵یهسرما یدیبر عا یاتو مال ینابرابر -1-1

توجه داشتند و از خصلت  ییاز منظر درآمدزا یاتیمال یستمس ییاقتصاد کالن، صرفا به کارا یمیقد هایمدل

درآمد  در ینابرابر ی،اقتصاد هاییر واقعا منشأ همه نابرابرکه اگ یدر حال ورزیدندیآن غفلت م یعیبازتوز

است که  یدر حال ینا. یافتندیکاهش م هایبر درآمد، نابرابر یاتمال یتنها با اجرا یدکارگران باشد، آنگاه با

ای افراد که به معندر میان افراد های ناهمگون بازده وجود سبباز آن است که به یحاک یجرا یمطالعات تجرب

مصرف در  گذارینحوه ارزشگذاری جهت کسب بیشترین بازده و نیز های مهارتی آنها برای سرمایهتفاوت

گیرند و به این ترتیب یه شکل میاز سرما یناش هاییدیدر عا یاساس هایانداز( است ناهمگونیینده )پسآ

های افراد یان عایدی سرمایه و مهارتمانند. لذا به سبب همین رابطه قوی مهای اقتصادی پابرجا مییابرابرن

   عنوان مکمل مالیات بر درآمد، توان نظام مالیاتی جدیدی تعریف کرد که به)حتی با درآمد مشابه(، می

ستانی از افراد با ها از طریق مالیاتفرصت کاهش نابرابریار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و تواند آثمی

  وجود آورد.به های باالتر را نیزتوانمندی

 مالیات بر عایدی سرمایهادبیات نظری  -6

ستانی از عالوه بر آن که امکان کاهش نابرابری در سطح جوامع را از طریق مالیات ،مالیات بر عایدی سرمایه

 های سوداگرانهاز صرفه انداختن فعالیتبا اوال  آورد، قادر استمی وجودبههای باالتر اشخاص با توانمندی

سازی تخصیص بهتر منابع، سالمشود و به این ترتیب های مولد هدایت پول و اعتبار به سوی فعالیتر به منج

بازانه در های سفتهبا کاهش انگیزهتواند میثانیا  و ایجاد اشتغال را رقم بزند. ها، افزایش رشد اقتصادیفعالیت

از کاالها و  تقاضا برای این دستهشدن  خرید برخی از کاالها از جمله ارز، طال و مسکن، موجب واقعی

بازانه با باال بردن های سفته. الزم به یادآوری است که فعالیتجلوگیری از نوسانات شدید قیمتی شودبنابراین 

 ،وقفه زمانییک ا و ب افزایش قیمت در این کاالها االهایی از قبیل ارز، طال و مسکن موجبتقاضا برای ک

عنوان منبع بیش از آنکه بهبر عایدی سرمایه از همین رو است که مالیات  .شودمیبه افزایش تورم  منجر

 آید. حساب میها شناخته شود، بیشتر ابزاری تنظیمی بهدرآمد برای دولت

واسطه ها به، دریافت سهم دولت از افزایش ارزش ایجاد شده در داراییاین پایه مالیاتیاز دیگر کاربردهای 

که ارزش ملک فردی به سبب توسعه امکانات شهری عنوان نمونه زمانیبهدولتی است. خدمات عمومی و 

یابد بنا بر اصل انتفاع، این همچون تاسیس پارک یا مراکز تفریحی و آموزشی در حوالی آن ملک، افزایش می

سرمایه به دولت عنوان مالیات بر عایدی هنگام فروش دارایی خود، درصدی از افزایش قیمت را بهفرد باید به

                                           
1 CGT: Capital gains tax 
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پرداخت کند. کاهش فرار مالیاتی و یکپارچگی نظام مالیاتی نیز از دیگر کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه 

  (۵۸۳۳)پژوهشکده ایتان،  باشد.می

 ۵22فارغ از اینکه کدام یک از کاربردهای مالیات بر عایدی سرمایه مد نظر بوده است در حال حاضر بیش از 

 .گذردیم ۵اجرای این پایه مالیاتی در سطح جهان سال از وضع و

 از بیش جهان در معرفی آن از نکته جالب توجه در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه این است که اگرچه 

از مالیات بر ارزش  ای گسترش یافته و بعدکنندهخیره اخیر با سرعت سال ۱2 در اما گذرد،می قرن یک

  (Evans & Krever,2017) .است گرفته قرار ومد جایگاه در 0(VATافزوده )

در  مؤثر یاتیمال یهپا یکی از اجزای مالیات بر درآمد و نیز یکعنوان هدر حال حاضر این پایه مالیاتی ب 

اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه )مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، هند،  بسیاری از کشورهای جهان

  .شود، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا و ترکیه(، وضع و اجرا میفرانسه، روسیه

سیستم مالیات بر  ،کشور جهان ۵۳1، 02۵1تا سال ( قابل مالحظه است، ۵طور که در جدول شماره )همان

  ۸اند.عایدی سرمایه را برقرار کرده

 (6112سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در جهان ) -1 جدول

 منطقه
ی تعداد کشورهای مجر

 مالیات بر عایدی سرمایه

تعداد کشورهایی که مالیات بر 

عایدی سرمایه را فقط روی 

 کنندمی  کسب و کارها اجرا

کشورهایی که مالیات بر عایدی 

کنند یا سرمایه را اجرا نمی

اطالعاتی در این زمینه در 

 دسترس نیست

 1 8 89 آفریقا

 11 6 33 آمریکا

 2 1 81 آسیا

 8 1 39 اروپا

 2 1 16 انوسیهاقی

 33 12 121 کل
   Source: Evans & Krever (2017) 

 

 

                                           
1 Bastani & Waldenstrom, How should capital be taxed? Theory and evidence from sweden 
2 Value-Added Tax (VAT) 
3 https://wid.world; Evans & Krever (2017) 

https://wid.world/
https://wid.world/
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 مفهوم عایدی سرمایه و مالیات بر آن-6-1

توانند ای نیز میهای سرمایهای است. داراییدر ارزش یک دارایی سرمایه عبارت از افزایش عایدی سرمایه

های هنری و ها، مجموعهبفلزات گران گذاری مشترک، امالک و مستغالت،های سرمایهشامل سهام، صندوق

 غیره باشند. 

     باالتر از مبلغ دارایی شود که قیمت فروشعایدی سرمایه تنها زمانی حاصل میالزم به ذکر است 

های حاصل از فروش داراییتوان سود باشد، بنابراین عایدی سرمایه را می آن گذاری شده طی خریدسرمایه

نیز  سرمایه "سود"یا همان  "عایدی"مالیات بر  (.۵۸۳1)سازمان امور مالیاتی،  وردبه حساب آنیز ای سرمایه

 وضع، (یهسرما یدی سالیانهاها )عسود حاصل از خرید و فروش دارایی بر یدرصد صورتبه مالیاتی است که

  ۵.شودیم

 هایهزینه یاو  کمتر از قیمت واقعی خرید آن است ،گاهی قیمت واقعی فروش داراییباید در نظر داشت 

دارایی دچار  های مبادله بیش از عایدی سرمایه است. در این موارد اصطالحاً صاحبنگهداری دارایی و هزینه

گردد به وی اجازه داده حالتی که فرد دچار زیان سرمایه میچنین معموال در شده است.  "زیان سرمایه"

ایجاد شده از فروش دارایی دیگر جبران کند و در  شود که عایدی حاصل از فروش یک دارایی را با زیانمی

  نتیجه مالیات کمتری پرداخت کند.

 مدت سرمایهعایدی بلندمدت و کوتاه-6-6

  صورت دو دوره در عمده قوانین مالیاتی در برقراری مالیات بر عایدی سرمایه، دوره نگهداری دارایی به

مالیات فقط به انتقاالت یا  در قوانین برخی از کشورها،شوند. از یکدیگر تفکیک میو بلندمدت  مدتکوتاه

گیرد و فروش دارایی است تعلق می مدت که معموال یک سال یا کمترتشخیص عایدی سرمایه در دوره کوتاه

   سعی اوال دلیل این امر آن است که باشد. می مدت معاف یا با نرخ کمتری مشمول مالیاتدر دوره بلند

    های مکرر دارایی در عنوان مثال خرید و فروشبههای سوداگرانه وضع مالیات فعالیتنمایند تا با می

های االمکان از فعالیت. ثانیا حتیگذاری را تشویق نمایندمدت سرمایههای بلندفعالیت را تنبیه ومدت کوتاه

ه بلندمدت هستند، با نرخ گذاری واقعی کهای از نوع مصرفی و سرمایهبازانه جلوگیری شود و فعالیتسفته

 کمتری مشمول مالیات شوند. 

                                           
، معاونت "الگویی برای ایران( راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه )مروری بر مبانی نطری، تجارب جهانی و "(، ۵۸۳1سازمان امور مالیاتی ) ۵

 .۵۸۳1ریزی، پاییز الملل، دفتر پژوهش و برنامهریزی و امور بینپژوهش، برنامه
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البته باید در نظر داشت اگر اختالف نرخ مالیات در کوتاه مدت و بلندمدت خیلی زیاد باشد مالک دارایی 

برای اینکه کمتر مالیات بپردازد همواره دارایی خود را تا رسیدن به آستانه بلندمدت نگهداری کرده و دیرتر 

ها بیانجامد، لذا تعیین نرخ بهینه و اختالف منطقی رساند. این رفتار ممکن است به قفل داراییبه فروش می

 مدت و بلندمدت از اهمیت بسزایی برخوردار است.بین نرخ کوتاه

 عایدی سرمایه و مسئله تورم -6-3

این مورد  نین موجود درمدت تقریبا مسئله تورم و اثر آن بر ارزش دارایی منتفی است و قواهای کوتاهدر دوره

دارایی در  ولی در مورد قوانین مالیات بر عایدی سرمایه که شـامل فـروش دهند.تعدیل خاصی انجام نمی

برای تورم  به همین دلیل در این مـوارد اصالح پایه مالیاتی. شودمدت است مسئله تورم مطرح میبلند

 . گیردقرار می }نیز{ مورد عمل}گاهی{ یابد و موضوعیت می

ای باید از های سرمایهآل، افزایش ناشی از تورم در سود )عایدی( و هزینهالزم به ذکر است که در حالت ایده

به این ترتیب تنها آن بخش از عایدی سرمایه که بیش از تورم رشد  .۵سازی(پایه مالیاتی خارج شود )شاخص

ناشی از تورم، رشد واقعی ثروت را در طول شود، چرا که سودهای کرده است مشمول پرداخت مالیات می

گذار روی سودهایی که به دست نیاورده است نیز مالیات دهد و اگر حذف نشوند آنگاه سرمایهزمان نشان نمی

گذاری دالر در بازار سهام سرمایه ۱222، 0222گذار در سال یک سرمایه طور مثال فرض کنید،پردازد. بهمی

 ۱مشکل اینجاست که  دالر افزایش یافته است. ۵۳222های وی به رزش داراییسال بعد ا ۵۳کرده است، 

دالر از افزایش سرمایه فرد  0۵22بنابراین ، 02۵۳دالر در سال  1۵22، برابر است با 0222هزار دالر سال 

 . (0)جدول باشددالر آن سود می ۳22مربوط به تورم بوده است و تنها 

 دی سرمایه در حالت تعدیل و عدم تعدیل تورممحاسبه مالیات بر عای -6 جدول

 مالیات بر عایدی سرمایه در حالت عدم تعدیل تورم مالیات بر عایدی سرمایه در حالت تعدیل تورم

 0222سرمایه در سال  دالر ۱222 0222سرمایه در سال  دالر ۱222

 02۵۳ارزش فروش در سال  دالر ۳222 02۵۳ارزش فروش در سال  دالر ۳222

 عایدی سرمایه دالر ۸222 تورم( عایدی سرمایه )تعدیل دالر ۳22

 درصد( ۵۱مالیات بر عایدی سرمایه ) دالر 0۱2 درصد( ۵۱مالیات بر عایدی سرمایه ) دالر ۵۸۱

Source: https://taxfoundation.org , 2018 

                                           
1 Indextion 
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ورت عدم تعدیل تورم، گذار ضرر کرده باشد. در این حالت در صشود که سرمایهاین مشکل زمانی بدتر می

دالر سهام خود را، در  ۱222گذار عنوان نمونه اگر سرمایهوی مجبور است روی ضرر هم مالیات بدهد. به

دالر مالیات بر عایدی  ۸22دالر بفروشد بدون تعدیل تورم وی مجبور است  1222به قیمت  02۵۳سال 

دالر هم ضرر داده است )جدول  ۵22ه است بلکه تنها سود نکردسرمایه بپردازد، این در حالی است که او نه

۸).۵  

 محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه در حالت تعدیل و عدم تعدیل تورم و مسئله ضرر سرمایه -3 جدول

 مالیات بر عایدی سرمایه در حالت عدم تعدیل تورم مالیات بر عایدی سرمایه در حالت تعدیل تورم

 0222سرمایه در سال  دالر ۱222 0222سرمایه در سال  دالر ۱222

 02۵۳ارزش فروش در سال  دالر 1222 02۵۳ارزش فروش در سال  دالر 1222

 عایدی سرمایه )عدم تعدیل تورم( دالر 0222 تورم( ضرر سرمایه )تعدیل دالر -۵22

 درصد( ۵۱مالیات بر عایدی سرمایه ) دالر ۸22 درصد( ۵۱مالیات بر ضرر سرمایه ) --

    Source: https://taxfoundation.org , 2018 

دهد و اثر قفل شدگی اگرچه تعدیل تورم یا همان شاخصسازی، تقریب دقیقی از عایدی واقعی به دست می

 آورد:دهد اما مشکالتی را نیز پدید میرا کاهش می

 های مختلف صورت گرفته باشد، آنگاه برایها در زمان: اگر افزایش در ارزش داراییپیچیدگی •

های مختلف در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، یک مدیر صندوق خرید و شاخصسازی باید هزینه

فروش که سهام های مختلف را به طور روزانه معامله می کند، برای تورم زدایی از هر سهم باید 

 ای مختلفی رو در نظر بگیرد. که این کار به خودی خودی بسیار پیچیده می باشد.مبنای هزینه

ها نسبت به سایر گذاری در داراییشاخصبندی می تواند به تشویق سرمایه: های آربیتراژفرصت •

طور کامل معاف است( منجر شود، مگر اینکه بر اشکال درآمد )درآمدهایی که در آن بهره اسمی به

ود تواند زیان قبل از مالیات و سمخارج و سایر اشکال درآمد نیز اعمال شود. عدم شاخصبندی می

 گذار در پی داشته باشد. پس از مالیات را برای سرمایه

                                           
1 https://taxfoundation.org , 2018 
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زدایی از عایدی سرمایه باشد بنابراین باید دیگر اشکال درآمد نیز : اگر قرار بر تورمانصاف و کارایی •

 زدایی شوند. تورم

ل تورم در هنگام اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سیاستگذاران باید بررسی کنند که آیا تعدیبنابراین به  

 اخصسازی آن ارجحیت دارد یا خیر؟عایدی سرمایه، بر مشکالت ش

      دهند یا برای جبران اثر تورم، معافیت جزئیطور کلی بیشتر کشورها تعدیل تورم را انجام نمیبه

(partial exclusion) کنند به این ترتیب که تنها بخشی از عایدی سرمایه اسمی را جایگزین شاخصسازی می

های دلیل هزینهبه ۵۳۳۳سازی را در سال استرالیا شاخصطور مثال بهکنند. ا مشمول مالیات اعالم میر

برای  مثالها در نظر گرفت )هایی را برای برخی از داراییجای آن، معافیتاجرایی و اداری باال لغو کرد و به

یف مالیات بر عایدی سرمایه در نظر درصد تخف ۱2شوند، ماه نگهداری می ۵0هایی که بیش از آن دارایی

دهی برای جبران تورم، به پیچیدگی گرفت(. در عمل، معافیت بخشی از عایدی سرمایه از مالیات

 شدگی را نیز کاهش دهد. شاخصسازی نیست و حتی ممکن است اثر قفل

ن آن را نادیده گرفت. از توادر نظر داشت در شرایطی که تورم در سطوح باالیی قرار دارد نمیباید با این حال 

درصد(، تورم زدایی از عایدی  0۱همین رو است که در کشورهای با نرخ های تورم باال همچون ترکیه )

شود. البته بهترین کار، کنترل تورم است اما زمانی که امکان آن نیست بهتر است از تعدیل سرمایه اجرا می

  ۵تورم استفاده شود.

 ای و مصرفیسرمایهتفکیک انواع دارایی  -6-8

خواهند واحد بسیاری از افراد جامعه هنگام خرید و فروش دارایی قصد کسب منفعت ندارند و صرفا می

ای این قبیل افراد، امکان مسکونی یا تجاری خود را تبدیل به احسن کنند. با وضع مالیات بر عایدی سرمایه

یابد. بنابراین الزم است باشند کاهش میتبدیل به احسن نمودن امالکی که دارای مقاصد مصرفی می

مبادالتی که دارای هدف مصرفی هستند، از سایر مبادالت تفکیک شوند. برای همین منظور در قوانین بیشتر 

بازی در آنها کشورها خانه اول و یا اتومبیل اول هر فرد به عنوان مصادیقی از کاالهای مصرفی که قصد سفته

گذاری باشد، باید بین ات است. در مقابل، اگر خرید و فروش دارایی با هدف سرمایهوجود ندارد معاف از مالی

                                           
شود که برای محاسبه فاده میسازی برای حذف جزء تورمی عایدی سرمایه استشاخص برای لحاظ نمودن مسئله تورم در استرالیا و انگلستان از روش ۵

شود. سپس با تفاضل نرخ می شوند استفادهجز آنهایی که برای کمتر از دو سال نگهداری میهای بهای سرمایههزینه پایه همه دارایی ایـن شـاخص از

 (.۵۸۳۳)تقوی،  شودحقیقی است محاسبه می ه همان عایدیها کیتورم از این شاخص نرخ رشد ارزش حقیقی دارای
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منظور کنترل تر مطرح شد در این خصوص بهطور که قبلگذاری و سوداگری تمایز قائل شد. همانسرمایه

 شود.ه میمدت و بلندمدت نگهداری دارایی استفادهای سوداگری، از ایجاد تمایز بین دو دوره کوتاهانگیزه

 از مالیات بر عایدی سرمایه معاف یامشمول  هایییاراد -6-1

 با توجه به اهداف مدنظرکشورها متفاوت یهسرما یدیبر عا یاتمشمول مال هایییدامنه انواع دارا اگرچه

ن یره حاکی از آانگلستان و غ یکا،آمر یا،استرالهمچون کشورها ز ا یبرخ یاتیمال هاینظام یاما بررس است،

  .دهندیم یلرا امالک و مستغالت و سهام تشک یهسرما یدیبر عا یاتمال یهاز پا یتوجهبخش قابل کهاست 

از اقالم موجود در سبد  یتنها بر برخ یهسرما یدیبر عا یاتمالکه با این حال باید در نظر داشت هنگامی 

کرد  خواهد یداپ ییرتغ یاتمعاف از مال هایییافراد به نفع دارا هایییدارا یبافراد وضع شود، ترک یهاییدارا

 یبر جا یرهغ و یتورم، رشد اقتصاد گذاری،یهبر رفتار سرما یادیز یمنف یامدهاینوبه خود پ موضوع به ینو ا

مالیات بر عایدی  یهپا ینفکعنوان بخش الامالک و مستغالت و سهام بهبنابراین اگرچه  گذاشت. خواهد

 هایینوع دارا ینو وزن ا یتطال و ارز به اهم یرنظ هاییدارا یروجود سا یول باشندیدر همه کشورها مسرمایه 

 های مشمول و معاف از این پایه مالیاتی بر همین اساس فهرست دارایی دارد. یافراد بستگ ییدر سبد دارا

 باشد:شرح ذیل میبه

 های مشمولدارایی 

توان به موارد زیر اشاره میدر اغلب کشورها،  ایدی سرمایهیات بر عمالدر پایه مشمول  هایییارااز جمله د

 نمود:

 ؛ سرقفلی؛ و ساختمان( ینزم) و مستغالت امالک 

 ی؛ خارج ارزهای 

 ؛ (یرمصرفیو غ یهگذاری)با هدف سرما یورآالت، جواهر و زطال 

 ؛ و انواع اوراق بهادار سهام 

 ؛حقوق و مزایا 

 ؛ (ینعمده در عرصه )زم مستحدثات 

 ؛جوزها()م جواز 

 معموال  شوندیم ینگهدار یاستفاده شخص یکه برا یایی( و اشهایون)کلکس یمتیق یاءاش مجموعه(

 ؛ هستند( یاتمشمول مال یخاص و باالتر از حد مشخص یطتحت شرا
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 ؛حقوق استفاده از معادن یاو  معادن 

 ؛ .. و یقانون یمجوزها اجاره 

 تراست( ی) واحدها گذارییهسرما هایصندوق. 

 های معاف راییدا 

معاف  یهسرما یدیبر عا یاتمختلف از پرداخت مال یلدالخاص و به هایدر چارچوب هاییاز دارا یبرخ

   ینو همچن شوندیم یداریخر یاستفاده شخص یکه برا هایییاست که دارا ینا یهستند. قاعده کل

 یهاییو دارا آالتینماش یزات،)تجه شودیکاال و خدمات استفاده م یدتول یندکه از آنها در فرآ هاییییدارا

  مواجه  اییهسرما یانکه با ز هاییییدارا ین. همچنیرندقرار نگ یهسرما یدیبر عا یاتمال یهثابت(، در پا

 یدیبر عا یاتکه اغلب در تور نظام مال هایییدارا یر. ساشوندیمعاف م یاتنوع مال این پرداخت از اند،شده

 عبارتند از: ند،گیریقرار نم یهسرما

 (؛ هاییدارا یرکمتر از سا یبا نرخ یاو  ییتحت سکونت مالک دارا ی)مسکن ملکی مسکن اصل 

 یحی؛تفر یققا ی،شخص یکلتخودرو و موتورس  

 شوند؛یبکار گرفته م یاتمشمول مال هاییتفعال یصرفا برا پذیرکهاستهالک هایییدارا  

 ی؛ لوازم استفاده/ مصرف شده در ملک اجار 

 اند؛شده یلتحص یهسرما یدیبر عا یاتمال یدنظام جد یکه قبل از معرف هاییییتمام دارا  

 ( یاتیمال یهقابل کسر از پا یاقابل قبول  هزینه عنوانبه یرشپذ یرقابل)غای یهسرما هاییانز یبرخ

حد مشخص  یکو ارزش آنها کمتر از  شوندیم یداریخر یاستفاده شخص یکه برا هاییییدارا

 باشد؛

 باشد یمبلغ مشخص یککه ارزش آنها کمتر از  یمتیق یاءمجموعه اش. 

 سرمایه  عایدی بر مالیات اقتصادی آثار-6-2

عنوان نمونه را تحت تاثیر قرار دهد. به تواند برخی از متغیرهای اقتصادیوضع مالیات بر عایدی سرمایه می

طور دگی دارایی و سایر موارد گردد که در ادامه بهشگیری اثر قفلتواند منجر به کاهش نابرابری، شکلمی

 مختصر به برخی از آنها اشاره خواهد شد:

  که بخش اعظم مالیات بر عایدی سرمایه از : از آنجایینابرابریکاهش درآمد و عادالنه توزیع

ناسب تواند با جلوگیری از توزیع نامتشود، اعمال این مالیات میاقشار ثروتمند جامعه ستانده می
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منافع بین ثروتمندان، از تجمع ثروت در بین آنها جلوگیری کند و از این طریق توزیع درآمد را به 

 نفع خانوارهای کم درآمد تغییر دهد و منجر به کاهش نابرابری شود. 

 یات بر عایدی سرمایه در زمان فروشکه بخش بزرگی از مالآنجایی : ازشدگی داراییاثر قفل 

االمکان فروش یا واگذاری دهندگان برای نپرداختن این مالیات، حتیگردد، مالیاتیدارایی دریافت م

اندازند و به این ترتیب منجر به قفل شدن های خود )اعم از مسکن یا سهام( را به تعویق میدارایی

ویژه در ی قفل شده امکان تخصیص مجدد بهشوند. در این حالت سرمایهای میهای سرمایهدارایی

 دهد.هایی با بازده بیشتر را از دست میارایید

 برد را باال می ، هزینه سرمایهگذاری: مالیات بر عایدی سرمایه با کاهش بازده سرمایهگذاریسرمایه

شود. همچنین الزم به گذاری و حجم سرمایه در اقتصاد میو به این ترتیب منجر به کاهش سرمایه

های گذاری در داراییها، سرمایهشدگی داراییایه با ایجاد اثرقفلذکر است که مالیات بر عایدی سرم

    کند. عوامل دیگری نظیر ریسک و تغییرات تکنولوژیک نیز بر بازده ریسکی را نیز کند می

گذاری، گذاران با توجه به برآیند عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری اثرگذار هستند. لذا سرمایهسرمایه

 نمایند.گیری میتصمیم

 تواند تمایل مردم به گذاری، میمالیات بر عایدی سرمایه، با اثرگذاری بر بازدهی سرمایهانداز: پس

عنوان نمونه با کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، بازدهی انداز را تحت تاثیر قرار دهد. بهپس

یابد و انداز افزایش میی پسیابد و به این ترتیب از یک طرف تمایل خانوارها براسرمایه افزایش می

کند سطح کمتری از ثروت را نگهداری کنند، و در نهایت اینکه کدام از سوی دیگر آنها را تشویق می

 انداز را تعیین خواهد کرد.یک از این دو اثر قویتر است، اثر مالیات بر پس

 های بر کارآفرینی تواند مالیات اضافی: مالیات بر عایدی سرمایه میکارآفرینی و تحمل ریسک

گذاری عادی تر از اثر آن بر سرمایههای کارآفرینانه مهمگذاریموفق تحمیل کند و اثر آن بر سرمایه

    هنگام سود مالیات هنگام سود یا زیان )که بهها است. عدم تقارن این مالیات بهدر شرکت

رینان را کاهش دهد. این مالیات تواند پذیرش ریسک از جانب کارآفشود( میتری دریافت میسنگین

  .برددر واقع، هزینه سرمایه را برای کارآفرینان باال می
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 های تمکین مالیاتیهزینه (Tax Compliance)۵های تمکین دهد که هزینه: مطالعات نشان می

های کارهای کوچک عموما هزینهوگیر است و اشخاص و کسبها باال و چشمدر اغلب مالیات

های تمکین مالیاتی تغییرات، پیچیدگی و شوند. عوامل اصلی اثرگذار بر هزینها متحمل میبیشتری ر

کارگیری در های صرف شده در این بخش پتانسیل بههای مختلف است که هزینهوجود گزینه

ر ها از دیگر عوامل اثرگذاها و ارزشگذاری داراییورتر را دارند. نگهداری سوابق دادههای بهرهفعالیت

باشد. البته با توجه به آنکه مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به مالیات بر درآمد و یا مصرف، افراد می

باال  هامالیاتهای کلی تمکین در این مالیات نسبت به سایر شود، لذا هزینهکمتری را شامل می

 نیست.

مورد  ست دو نکته مهم به شرح ذیلالزم ا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه باشد دردر پایان شایان ذکر می

 توجه سیاستگذاران قرار گیرد:

 طور همزمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال گردد. : این نوع مالیات باید بهاوال -

بازی اعم از امالک، سهام، های با قابلیت سفته: این مالیات باید بدون تبعیض بر انواع داراییثانیا -

صورت، وضع مالیات بر عایدی یک نوع ره وضع گردد؛ چرا که در غیر اینآالت، طال، ارز و غیماشین

 .شودهای سوداگرانه میدارایی باعث سوق یافتن جریانات پولی به سمت سایر فعالیت

 بررسی تجربیات جهانی-6-2

 کره جنوبی-6-2-1

دف ایجاد ثبات در عنوان یکی از انواع درآمدهای عمومی، با هدر کره جنوبی عایدی حاصل از سرمایه به

 شود. طور جداگانه مشمول مالیات میها، بهقیمت و بازار دارایی

نحوه محاسبه عایدی حاصل از انتقال دارایی در کره به این شکل است که از تفاوت قیمت فروش و قیمت 

...( و یا  ها وسازی، مالیاتهای مربوط به دوره نگهداری دارایی )تاسیسات، بهخرید دارایی، سایر هزینه

گردد. الزم به اشاره است که منظور از های انتقال، کسر شده و بر نتیجه این محاسبه مالیات وضع میهزینه

های دیگر دارایی همچون هدیه و یا ارث مشمول مالیات بر انتقال دارایی، صرفا فروش دارایی است و انتقال

                                           
اص مختلف تأثیر به مفهوم پایبندی داوطلبانه مودیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قانون مالیاتی از سوی آنها است. عدالت در توزیع بار مالیاتی بین اشخ ۵

های دارد. هزینه سیستم مالیاتی جامعهتأثیر بسزایی در پذیرش مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مردم، تمکین مؤدیان نسبت به آن و همچنین پذیرش 

 . (۵۸۳0)کمالی، شفیعی، شوندمتحمل می های مالیاتیکه مؤدیان جهت فهم و پر کردن فرم شودبه زمان، انرژی و پولی اتالق می تمکین
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الزم به ذکر خود را پرداخت نمایند.  ۵های خاصمالیاتطور جداگانه باید شوند بلکه بهای نمیعایدی سرمایه

گونه تعدیل هنگام محاسبه عایدی سرمایه، هیچاست که در کره جنوبی به دلیل پایین بودن نرخ تورم، به

، متوس طنرخ تورم در 02۵۳تا سال  0222های بانک جهانی، از سال گیرد. بر اساس دادهتورمی صورت نمی

  درصد بوده است. 05۱جنوبی در حدود کره

در مورد دامنه شمول مالیات بر عایدی سرمایه در این کشور نیز شواهد حاکی از آن است که اوال این مالیات، 

ای افراد های داخلی، و نیز عواید سرمایهو شرکت 0بر عایدی سرمایه کلیه اشخاص حقیقی )افراد( ساکن

های حقیقی شامل زمین، ساختمان و کلیه داراییگردد و ثانیا های خارجی وضع میغیرساکن و شرکت

اند، مشمول طور خاص در قانون معرفی شدههایی که بهحقوق مرتبط با آنها و همچنین سهام و دیگر دارایی

 باشند. مالیات بر عایدی سرمایه می

عنوان ه است. بهها و تخفیفات نیز در نظر گرفته شدبرخی از معافیت در کره برای مالیات بر عایدی سرمایه

 همچنین ۸معاف از پرداخت مالیات است. خانه اصلی خانوادهنمونه در مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص، 

 گذاری بلندمدت برخی تخفیفات خاص به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:تشویق سرمایهبرای 

 درصد تخفیفات برای انتقال زمین و ساختمان -8جدول 

 درصد تخفیف عایدی مدت نگهداری دارایی درصد تخفیف عایدی مدت نگهداری دارایی

 0۵ سال ۳تا  1 ۵2 سال 8تا  3

 00 سال ۳تا  ۳ ۵0 سال 1تا  8

 01 سال ۵2تا  ۳ ۵۱ سال 2تا  1

 ۸2 سال ۵2بیش از  ۵۳ سال 2تا  2

 ۵۸۳۳، ایتانمنبع: پژوهشکده 

 معایدی حاصل از انتقال خانه دودرصد تخفیفات برای  -1جدول 

 درصد تخفیف عایدی مدت نگهداری دارایی درصد تخفیف عایدی مدت نگهداری دارایی

 ۱۶ سال ۳تا  1 00 سال 8تا  3

 ۶0 سال ۳تا  ۳ ۸0 سال 1تا  8

 10 سال ۵2تا  ۳ 02 سال 2تا  1

 ۳2 سال ۵2بیش از  0۳ سال 2تا  2

 1398: پژوهشکده ایتان، منبع 

                                           
 شود.برای دریافت کننده هدیه و ارث به صورت پلکانی مالیات در نظر گرفته می ۵
 شوند.عنوان افراد ساکن کره جنوبی در نظر گرفته میکنند به، در کره جنوبی زندگی میروز در سال ۵۳۸طور کلی افرادی که بیش از به 0
سال آن را  ۸های مجلل و اشرافی بیشتر نباشد و بیش از ای فقط یک خانه داشته باشد که قیمت آن از آستانه درنظر گرفته شده برای خانهاگر خانواده ۸

ازای بخش میلیون وون باشد؛ به ۳22ای معاف است. اگر قیمت خانه بیشتر از آستانه موردنظر یعنی سرمایه نگهداری کند از پرداخت مالیات بر عواید

 ای پرداخت کند.بیشتر باید مالیات بر عواید سرمایه
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طور های حقیقی و بهشود که اگر دارایینیز به این صورت وضع می نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کره

با نرخ پایه مالیات  سال نگهداری شوند، مالیات بر عایدی سرمایه 0خاص زمین و ساختمان، به مدت بیش از 

صورت با توجه مدت زمان نگهداری و منطقه محل دارایی، نرخ بیشتری گردد، در غیر اینبر درآمد وضع می

 (. ۶شود )جدول ی مالیات اعمال میبرا

 های حقیقینرخ مالیات در کره جنوبی برای دارایی -2جدول 

 مقدار درآمد

 )میلیون وون(
 نرخ مالیات

 ۶% 16کمتر از 

 میلیون وون ۵0از مقدار باالتر از  %۵۱میلیون وون +  2510 82تا  16

 میلیون وون 0۶از مقدار باالتر از  %00میلیون وون +  ۱5۳0 99تا  82

 میلیون وون ۳۳از مقدار باالتر از  %۸۱میلیون وون +  ۵۱5۳2 111تا  99

 میلیون وون ۵۱2از مقدار باالتر از  %۸۳میلیون وون +  ۸15۶ 111بیشتر از 
 ۵۸۳۳: پژوهشکده ایتان،  منبع

 

یقی متفاوت است. در این های حق، با داراییانتقال سهام الزم به ذکر است که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه

شود های کوچک و متوسط هست یا خیر، تعیین میکه سهام، متعلق به بنگاهها بر اساس اینحالت نرخ

 (:1)جدول 

 نرخ مالیات در کره جنوبی برای سهام -2جدول 

 نرخ مالیات عایدی سرمایه

 درصد ۸2 اری شود.سال نگهد 1های غیرکوچک و متوسط، که توسط سهامدار کمتر از سهام بنگاه

 درصد ۵2 های کوچک و متوسطسهام بنگاه

 درصد 02 مواردی خارج از دو دسته باال

 1398: پژوهشکده ایتان،  منبع

شود و مشمول مالیات بر عنوان بخشی از درآمد سالیانه در نظر گرفته میبهها نیز عایدی سرمایه شرکت

های آن مشمول مالیات است و اگر شرکت خارجی باشد، شود. اگر شرکت داخلی باشد کل درآمدمیدرآمد 

  ۵(.۳شود )جدول مشمول مالیات می استآمدهدست هجنوبی بفقط بخشی از درآمدها که در کره

                                           
اند ولی اگر شرکت ل مالیاتشوند، مشموهایی که منجر به درآمد عایدی سرمایه میباشد، تمام انتقال ۵های داخلی، اگر شرکت انتفاعیدر مورد شرکت ۵

شوند مشمول مالیات است و همچنین برای هایی که مستقیما برای بخش غیرانتفاعی استفاده نمیغیرانتفاعی باشد فقط عایدی حاصل از انتقال دارایی
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 هانرخ مالیات برای درآمد شرکت -9جدول 

 نرخ مالیات عایدی سرمایه

 درصد ۵2 درآمد مشمول مالیات

 درصد 02 میلیون وون 022کمتر از 

 درصد 02 میلیارد وون 02میلیون وون تا  022ن بی

 درصد 00 میلیارد وون 02بیش از 
 1398منبع: پژوهشکده ایتان، 

هایی که مرکز اصلی آنها در کره جنوبی و اما افرادی که ساکن کره جنوبی نیستند و هم چنین شرکت

های حقیقی و یا سهام در کره دارایی ها، اعم ازازای تمام عوایدی که از انتقال دارایینیست، نیز باید به

های خارجی، در ای پرداخت کنند. اگر ساکنان و شرکتآورند مالیات بر عایدی سرمایهدست میجنوبی به

درصد از یک شرکت را داشته باشند، از  0۱سال منتهی به انتقال دارایی از نوع سهام، کمتر از  ۱طول 

ن انتقال در بازار رسمی بورس اوراق بهادار انجام نشود و در بازارهای اند. البته اگر ایپرداخت مالیات معاف

 شود.بدون در نظر گرفتن مقدار سهام، مالیات از آنها اتخاذ می ،غیرمستقیم انجام شود

 مالزی-6-2-6

 «ییقحق یهاییدارا یدبر عوا یاتمال»با نام  یصورت قانونبه یهسرما یدیبر عا یاتقانون مال یدر مالز

(GTRP)۵ شود، عواید حاصل از فروش زمین و اجرا می ۵۳10این قانون که از سال  شود.یعمال ما

 (. ۵۸۳۳دهد )تقوی، ها را مورد هدف قرار میساختمان

وجود آمده است های حقیقی در مالزی بههایی در خصوص اجرای قانون مالیات بر عواید دارایییکی از چالش

داند لذا فا عواید حاصل از فروش زمین و ساختمان را مشمول مالیات میاین است که چون این قانون صر

های هایی برای فرار از پرداخت مالیات، زمین و ساختمان خود را در اختیار شرکتصاحبان چنین دارایی

کردند. از ها را خرید و فروش میدادند و در عوض سهام آن داراییقرار می 0RPCخریدار دارایی حقیقی 

  ۸اعالم کرد. RPGTهای را نیز مشمول قانون رو دولت مالزی، عواید حاصل از فروش سهام این شرکت همین

                                                                                                                                   
طور کلی از یکی از دو روش زیر کت بهشود. مقدار درآمد مشمول مالیات شرها عایدی حاصل از انتقال سهام و اوراق نیز مشمول مالیات میاین شرکت

 شود:محاسبه می

 درصد درآمد ۳2 –گذاری( )سودهای تقسیم شده + دستمزد نیروی کار + سرمایه

 درصد درآمد ۸2 –)سودهای تقسیم شده + دستمزد نیروی کار ( 

 
1 Tax Gains Property Real (RPGT) 
2 Re Property Companies (RPC) 

 نفر باشد. ۱عضو داشته باشند و تحت کنترل کمتر از  ۱2باید کمتر از  RPCهای بر اساس قانون، شرکتالزم به ذکر است  ۸
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های حقیقی، ابتدا قیمت خرید دارایی از قیمت فروش آن کم برای محاسبه مقدار مالیات بر عواید دارایی

تخفیف قانونی )معادل آید، سپس از عایدی به دست آمده مقدار شود و عایدی مشمول مالیات بدست میمی

درصد از کل مقدار عایدی( کسر شده و در نهایت با توجه به مدت زمان نگهداری  ۵2هزار رینگیت و یا  ۵2

 :۵شوددارایی، نرخ مالیات متناظر با دوره نگهداری، اعمال، و مقدار مالیات تعیین می

 در مالزی RPGTنرخ مالیات  -8جدول 

مدت زمان نگهداری 

 دارایی
 افراد غیرساکن شرکتها ساکن مالزی افراد

 درصد ۸2 درصد ۸2 درصد ۸2 سال 3کمتر از 

 درصد ۸2 درصد 02 درصد 02 سال 8تا  3

 درصد ۸2 درصد ۵۱ درصد ۵۱ سال 1تا  8

 درصد 10 درصد 10 درصد ۱ سال 1بیش از 
 Source: https://loanstreet.com.my/learning-centre/rpgt-in-malaysia 

 ها به شرح ذیل درنظر گرفته شده است:برخی از معافیت RPGTدر مالزی در خصوص 

توانند از معافیت مربوط به ملک تمام شهروندان و افراد تبعه مالزی، در طول عمر خود یکبار می -

 مسکونی خود استفاده کنند. 

در مالزی فقط مخصوص افراد حقیقی شامل تمام شهروندان و  RPGTعافیت ملک مسکونی از م -

 توانند یکبار در تمام طول عمر خود از این معافیت استفاده کنند. افراد تبعه مالزی است که می

ها، پدر بزرگ و نوه –والدین و فرزندان  –خانواده )زن و شوهر  ۵انتقال دارایی بین اعضای درجه  -

 مادربزرگ( از مالیات معاف است. 

عنوان هزار رینگیت مالزی، به ۵2درصد از عایدی بوجود آمده و یا  ۵2برای هر معامله مقدار  -

 شود.تخفیف، از عایدی کسر و سپس مقدار محاسبه می

هرگونه انتقال دارایی تحت اجبار قانون و دولت از پرداخت مالیات معاف است. در واقع در این حالت  -

 شود.عایدی و نه ضرر محاسبه نمی نه

 هدیه به دولت و خیریه، از پرداخت مالیات معاف است.  -

 انتقال صکوک در مالزی )اوراق قرضه اسالمی( از پرداخت مالیات معاف است.  -

                                           
سال( نگه داشته  0هزار رینگیت مالزی که در کوتاه مدت )کمتر از  022های با قیمت برای دارایی RPGTهای اول اجرای الزم به ذکر است در سال ۵

 شد که بعدا تغییر کرد.درصد اعمال می ۱2شدند با نرخ می

 

https://loanstreet.com.my/learning-centre/rpgt-in-malaysia
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های مجاز، جهت برآورده کردن قانون خدمات مالی اسالمی که های افراد یا شرکتانتقال دارایی -

 کشور تائید شده باشد، از پرداخت مالیات معاف است. توسط بانک مرکزی این

ها در هرگونه طرح سازماندهی مجدد، بازسازی و یا ادغام که به موجب آن انتقال دارایی بین شرکت -

 باشد، از پرداخت مالیات معاف است. های دولت میشرکت گیرنده در حال تغییر مطابق با سیاست

 الزم به ذکر است در این کشور:

شود بلکه باید مالیات بر نمی RPGTکه شغلش خرید و فروش سهام است، مشمول قانون  کسی -

 درآمد پرداخت کند.

های های حقوقی و اداری خرید و فروش، درصد کمیسیون فروش، مالیاتهایی مانند هزینههزینه -

مالیات، از  های تعمیر و نوسازی و ... قبل از محاسبه مقدارپرداخت شده در دوره نگهداری، هزینه

  ۵شود.مقدار عایدی کسر می

سال نگهداری  ۱شود، اما اگر دارایی که کمتر از انتقال دارایی به عنوان ارث مشمول مالیات نمی -

 شود. عنوان هدیه انتقال داده شود، مشمول مالیات میشده است به

توان فروش دارایی را می ها(، هرگونه ضرری در هنگامهای متعلق به افراد )نه شرکتدر مورد دارایی -

هزار  ۶2عنوان مثال وقتی فردی یک دارایی را که به قیمت با عواید معامالت بعدی جبران کرد. به

رساند آنگاه از عوایدی که در هزار رینگیت به فروش می ۱2رینگیت خریداری کرده با قیمت 

 .شودزار رینگیت کسر میه ۵2آورد قبل از محاسبه مالیات، مقدار دست میمعامالت آینده به

 (۵۸۳1)پژوهشکده ایتان، 

 گرجستان -6-2-3

 گردد. ها وضع میدرگرجستان مالیات بر عایدی سرمایه بر عایدی اشخاص و شرکت

که برای کسب و کار مورد  های شخصیدر مورد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از فروش دارایی

، ه باشدسال توسط صاحب دارایی نگهداری شد 0بیش از دارایی مذکور که استفاده قرار نگیرند، در صورتی 

به درآمد خالص اشخاص اضافه شده و مشمول مالیات سرمایه های الزم به ذکر است عایدی . شوداعمال نمی

                                           
رینگیت بوده است. در طول دوره  ۱های خرید برابر با هزار رینگیت خردیداری شده است، مجموع هزینه ۵۱2با قیمت  022۳یک قطعه زمین در سال  ۵

به  02۵0، این دارایی را در سال هزار رینگیت بوده است. مالک 022های آن برابر با شود که مجموع هزینهای ساخته مینگهداری، در این زمین خانه

هزار  ۵۸۱هزار رینگیت بوده است. در این حالت مقدار عایدی بدست آمده، برابر با  ۵2های فروش برابر با فروشد. کل هزینههزار رینگیت می ۱22قیمت 

 رینگیت است. 



 

 

23 

. همچنین درآمد حاصل از اجاره فضای مسکونی به اشخاص دیگر برای می گردددرصد  02با نرخ  بر درآمد

درصد؛ و درآمد حاصل از فروش  ۱و سود سهام با نرخ های دریافتی  بهرهدرصد؛  ۱ی، با نرخ مقاصد مسکون

 گردد. درصد مشمول مالیات می ۱های مسکونی )خانه( و زمین افراد نیز با نرخ وسیله نقلیه یا آپارتمان

ن قرار نمی گیرد مالیات بر عایدی سرمایه ذیل سیستم جدید مالیات بر سود در گرجستاها، در مورد شرکت

 یهابانکاین مالیات با همان نرخی که در مورد  و تحت عنوان مالیات بر درآمد شرکت ها، اخذ می گردد.

اعمال  وام ندهخرد و موسسات ارائه ده یمال ینتام یهابنگاه یمه،ب یهاسازمان ی،اعتبار هاییهاتحاد ی،تجار

دهنده های مالیاتدد. در خصوص ضرر سرمایه، شرکتگرها نیز وضع میشود، بر عایدی سرمایه شرکتمی

های بعد خود کم کنند. این سال از عایدی سرمایه سال ۱شان را تا توانند ضرر و زیان حاصل از سرمایهمی

اند درخواست انتقال ، به بعد متحمل شده02۵2امکان نیز برای آنها فراهم است که برای ضررهایی که از سال

است که نرخ مالیات بر الزم به ذکر  اما انتقال زیان به گذشته امکان پذیر نیست. را بدهند.سال آینده  ۵2تا 

 ۵.درصد است ۵۱ها در گرجستان درآمد شرکت

 ترکیه -6-2-8

شود. به این ترتیب که ها وضع میدر ترکیه مالیات بر عایدی سرمایه بر عایدی سرمایه اشخاص و شرکت

پردازند. این مالیات درصد می ۸۱تا  ۵۱ه را در قالب مالیات بر درآمد با نرخ اشخاص مالیات بر عایدی سرمای

سال بسته  ۱های غیر منقول با تملک کمتر از بر سهام و سایر ابزار بازار سرمایه به جز موارد استثناء و دارایی

گردد. عادی کسب میعنوان مالیات بر درآمد ها بهشود. در این کشور مالیات بر عایدی سرمایه از شرکتمی

درصد درنظر  00،  02۵۳-02درصد و برای سال های  02، 02۵۳های پیش از نرخ این مالیات برای سال

 گرفته شده است. 

درصد مالیات برعایدی دارایی  ۱2های مالیات بر عایدی سرمایه نیز تحت شرایط خاص، در خصوص معافیت

درصد از مالیات بر عایدی سهام، سهامداران داخلی  1۱ سال کامل و 0داری شده برای منقول نگهغیر 

 شود. شرکت بخشوده می

که قابل انتقال به سال قابل انتقال به آینده است درحالی ۱الزم به ذکر است که زیان این نوع مالیات تا 

ه در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه چنانچه در طول دور گذشته نیست )مگر اینکه شرکت منحل شود(.

  شود.درصد بوده باشد، عایدی سرمایه با توجه به تورم تعدیل می ۵2مالکیت سرمایه، تورم بیش از 

                                           
1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-georgiahighlights-2019.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-georgiahighlights-2019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-georgiahighlights-2019.pdf
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 ایران مالیات بر عایدی سرمایه در -3

در بخش نابرابری از قول توماس پیکتی عنوان شد علت فاصله گرفتن فعاالن اقتصادی از تولید و سوق یافتن 

ودن نرخ بازگشت سرمایه ها به نسبت نرخ رشد اقتصادی است که تداوم این باالتر ب ،خواریسمت بهرهآنها به

است که به شکل  کار یرویدر مقابل ناز درامد ملی و ثروتمندان  یهصاحبان سرماامر سبب بهره بیشتر 

یات مال ،ها بر نرخ رشدنابرابری نمایان می شود. او به منظور رفع نابرابری ناشی از برتری نرخ بازگشت سرمایه

است چراکه مالیات بر عایدی سرمایه از طریق تعدیل ناهمگونی های بر عایدی سرمایه را پیشنهاد داده

موجود اساسی در عایدی های ناشی از سرمایه می تواند آثار بازتوزیعی مطلوبی داشته باشد و نابرابری های 

مالیات بر  یعیخصلت بازتوزدر ایران، رغم وجود نابرابری قابل توجه در جامعه را کاهش دهد. متاسفانه علی

 گرفته است. مورد غفلت قرارعایدی سرمایه 

یب شاخص ضرپذیرد. هایی نظیر ضریب جینی صورت میگیری از شاخصبررسی توزیع درآمد اغلب با بهره

 ت.دهنده نابرابری بیشتر در توزیع درآمدی ایران اس، نشانجینی بدون واحد است و رقم باالتر این شاخص

که  طورهماننشان داده شده است.  ۵۸۳۱-۳۶ یهاسال یط یدر مناطق شهر ینیج یبضر ۸در نمودار 

نزولی بوده، از  ۵۸۳2ی منتهی به سال هاسالروند شاخص ضریب جینی طی  آنکهشود، علیرغم یممشاهده 

 به بعد این شاخص به سمت نابرابری توزیع درآمد تغییر جهت داده است. ۵۸۳2سال 

  1391-82 یدر بازه زمان یدر مناطق شهر ینیج یبضر -3ودار نم

 
 ی ج.ا.ابانک مرکزمنبع: 

همچنین بررسی نسبت باالی هزینه دهک دهم )ثروتمند ترین( به دهک اول )فقیر ترین( در مناطق شهری 

ل جامعه برابر دهک او ۵0دهک دهم جامعه  ۵۸۳۶نیز موید وجود نابرابری درآمدی در ایران است. در سال 

 هزینه کرده است.
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 )درصد(  1391-82 یدر بازه زماندر مناطق شهری  هزینه دهک دهم )ثروتمند ترین( به دهک اول )فقیر ترین( نسبت -8نمودار 

 
 ی ج.ا.ابانک مرکزمنبع: 

های اقتصادی سبب ارزش ها و فعالیتطورکلی در یک اقتصاد سالم، تناسب و سازگاری منطقی بین بخشبه

ها و به عبارت دیگر بخش؛ شودبرد )بازی با جمع مثبت( می-ایجاد صحنه یک بازی بردو  هاآنشی به بخ

ای که رشد و پیشرفت یک بخش سبب رشد و گونههای اقتصادی با یکدیگر سازگار و مکمل هستند بهفعالیت

)عباس شاکری،  ودشتر شدن کل اقتصاد میموجب بزرگشود که این امر خود های دیگر میتوسعه بخش

آفرینی خود باشند، وری و ارزشهای نامتناسب با بهرهاما چنانچه بازارها دارای بازدهی؛ (۵۶۳، ص ۵۸۳۱

های با بازدهی باال و بعضاً فعالیت یهاهای اقتصادی به هم خورده و منابع به سمت بخشتعادل بین بخش

کیفیت و ارزش، بیکنند ماهیتاً بیکنند و یا اگر مییواقعی چیزی اضافه نم GNPهایی که به نامولد )فعالیت

 کند.ابتر است(، حرکت می

های اقتصادی دارای تعامل منطقی و سازگار با یکدیگر نخواهند بود و لذا در این حالت دیگر فعالیت

نند و کها، حالت مزاحم پیدا میهای اقتصادی به جای ماهیت مکمل بودن و بسترسازی سایر فعالیتفعالیت

شود )عباس باخت )بازی با جمع صفر( و حتی بازی با جمع منفی تبدیل می-اقتصاد به صحنه بازی برد

 (.۵۶۳، ص ۵۸۳۱شاکری، 

به عبارت دیگر بازدهی ؛ متخصصان و کارشناسان بر این باورند که اقتصاد ایران دچار این عارضه شده است

های ها و فعالیتنیستند و لذا منابع به سمت بخش هاآندهنده های شکلوری بخشبازارها متناسب با بهره

ها رونق های نامولد در طی سالهای مولد دریغ شده است. درنتیجه فعالیتنامولد سوق یافته و از فعالیت

برای  هاآنتر شده و حتی برخی از روز ضعیفهای تولیدی روزبهکه بخشاند درحالییافته و تعمیق پیدا کرده

های اند. شایان ذکر است که منابع مالی برای بخشهای اقتصادی خارج شدهعرصه فعالیت همیشه از

 نماید.ها غیرممکن میاقتصادی همانند خون در کالبد انسانی است که بدون آن، ادامه حیات این بخش
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صاد ایران سال پیش خود به ایران برای ارائه خدمات مشاوره به متصدیان اقت ۱2 در سفرمشاورین هاروارد 

توجهی و ماندگی کشور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات مشاورین هاروارد نکات قابلدالیل عقب

در مقایسه با -گونه کمبود سرمایه جدی ایران هیچدر  "عنوان کردند هاآنکند. ای را گوشزد میآموزنده

های شایع توان ناشی از گرایشموجود را می هایوجود ندارد. همه کاستی -گذاری مناسبهای سرمایهفرصت

اعتمادی و جبرگرایی در آن با ریزی و زندگی در محیطی دانست که بیبازی، دوری از برنامهبه مصرف، سفته

 (.0۸۳، ص ۵۸۳0بندیک، )الویت  "شودثبات مسئوالن دولتی تشدید میاقدامات بی

های قبل از انقالب را دالیل ناکامی اقتصاد ایران در سالشود که چنین برداشت می هارواردمشاورین از گفته 

بایست از یک سو در فرهنگ داللی و سوداگری که در میان مردم شایع شده است جستجو کرد و از سوی می

های بعد از رسد این عوامل در سالنظر میثبات کننده مسئوالن دولتی دید. به دیگر ناشی از اقدامات بی

ای که با بررسی بازارهای مختلف ارز، سکه، بورس، گونهگیر اقتصاد کشور هستند بهان دامنانقالب نیز همچن

فرما بودن فرهنگ داللی یافت. توان شواهدی مبنی بر حکممسکن در کنار نظام بانکی و صنعت همچنان می

تمرار ضعف مؤید اس وضوحبهها، یاستسیر با ساشبه، ناهماهنگ های غلط، یکیاستستکرر  آنکهضمن 

 سال بعد آن است. 02مدیریت مسئوالن حکومتی از قبل انقالب تا 

 شواهدی مبنی بر حجم گسترده سوداگری در ایران -3-1

وری و های اقتصادی سهم نسبی متناسب با بهرهتر عنوان شده در یک اقتصاد سالم، بخشیشپطور که همان

شود. بررسی متوسط مهم در اقتصاد ایران مشاهده نمی ینکنند، اما متأسفانه اآفرینی خود دریافت میارزش

های بانک، خدمات، صنعت و کشاورزی و بازارهای های اقتصادی منتخب )بخشنرخ رشد بازارها و فعالیت

 مؤید این مطلب است. ۵۸۳۶سال منتهی به سال  02مسکن، بورس، سکه و ارز(، طی 

طور متوسط ، به ترتیب، به۵۸۳۶سال منتهی به سال  02شود که در بازه زمانی مشاهده می ۱در نمودار 

درصد( بیشتر از  025۱درصد( و مسکن ) 025۳درصد(، سکه ) 0۳50عایدی ساالنه حاصل از خرید سهام )

درصد(  ۵251درصد( و کشاورزی ) ۵۶5۱های اقتصادی مولد نظیر صنعت )عایدی حاصل از اشتغال در فعالیت

حاکی از آن منتخب  یهای اقتصادبازارها و فعالیتحراف معیار نرخ رشد بوده است. ضمن آنکه بررسی ان

اند. این ترین میزان نوسان را داشتهاست که به ترتیب نرخ رشد شاخص کل بورس، مسکن، ارز و سکه بیش

به ؛ بازی( در این بازارها توسط سوداگران شده استامر سبب ایجاد فضای مناسب برای نوسان گیری )سفته

برداری های باال بهرههای پایین و فروش در قیمترت دیگر سوداگران در این بازارها با خرید در قیمتعبا

اند. گرچه نوسان گیری در بازارهایی نظیر بورس یک استراتژی معامالتی محسوب حداکثر را از نوسان داشته
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ها تحریف ارزش واقعی سهامشود ولی چنانچه تناسب میان سهامداری و نوسان گیری به هم بخورد به می

 شود.منجر می

 )درصد( 1322-1382 یدر بازه زمان نرخ رشد( و انحراف معیار ساالنه بازارهای منتخببازده ) -1نمودار 

 
 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورمنبع: محاسبات محقق برگرفته از آمار بانک مرکزی و 

قیمت  ی،خدمات، صنعت و کشاورز ی، شاخص بهاسالهیکگذاری حداکثر نرخ سود سپرده سرمایهاند از: ال عبارت* متغیرهای بررسی شده در نمودار با

 و نرخ دالر در بازار غیررسمی یمسکه تمام بهار طرح قد ،سهام یمتشهر تهران، شاخص کل قیک مترمربع زمین در 

شود. در اقتصادی از حالت عادی نیز بیشتر میهمچنین در ایران، بازدهی و نوسان بازارها در شرایط نامساعد 

 ۵۸۳۳-۵۸۳۸در بازه زمانی منتخب  یهای اقتصادبازارها و فعالیتمتوسط عایدی و انحراف معیار  ۶نمودار 

علت صورت گرفته که در آن دوران اقتصاد ایران در ایننشان داده شده است. انتخاب بازه زمانی مذکور به

 های اقتصادی پس از انقالب بوده است.ترین تحریمختحال مقابله با یکی از س

 )درصد( 1398-1383 یدر بازه زمان )نرخ رشد( و انحراف معیار ساالنه بازارهای منتخب بازده -2نمودار 

 
 سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشورمنبع: محاسبات محقق برگرفته از آمار بانک مرکزی و 
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سال مصادف با زمان  0های منتخب طی ن بازدهی ساالنه تمام بازارها و بخششود که میانگیمشاهده می

تر شدن منظور روشنبیشتر بوده است. به ۵۸1۶-۳۶ها، به نسبت میانگین بازدهی در بازه تشدید تحریم

 های منتخب به تفکیک صورت گرفته است.موضوع و دریافت جزییات بیشتر در ادامه بررسی بازارها و بخش

 نرخ ارز-3-1-1

فعاالن  توجه مورد، از متغیرهای کلیدی اقتصاد و به دلیل تعامالت خود با سایر متغیرهای اقتصادینرخ ارز، 

و فاقد  توسعهدرحالبینی پذیر، به ویژه در کشورهای یشپاقتصادی است. فقدان نرخ ارز مطلوب، باثبات و 

 .شودمیثباتی اقتصاد یببازار عمیق ارزی، سبب 

خوش درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، نرخ ارز دستبه ها  ن همواره به علت وابستگی دولتدر ایرا

یش یا کاهشی در قیمت نفت یا صادرات نفتی، بحران در هر افزابا  که ایگونهبهنوسانات شدید بوده است. 

از محل صارف دولت ها . به عبارت دیگر از آنجایی که سهم عمده مخارج و مبازار ارزی کشور، رخ داده است

در زمان کسری بودجه و یا کاهش درآمدهای ارزی )به گونه  شودفروش ارز )دالر یا هر ارز دیگری( تامین می

ایکه ارز نفتی برای جبران مخارج دولت کفایت نکند(، دولت ها با اتکا بر قدرت انحصار عرضه ارز خود در 

 بازار، قیمت ارز را تغییر می دهند.

 )درصد( 1332-1382نرخ رشد اسمی و حقیقی ارز  -2نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی

 از نرخ تورم مرکز آمار ایران استفاده شده است. ۵۸۳1* برای حقیقی کردن نرخ رشد ارز در سال 
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شود جز در موارد معدودی که بازار ارز توانسته از تالطم دور مانده و به مشاهده می 1طور که در نمودار همان

 ۵۸۳1و  ۵۸۳۵، ۵۸10های در سال آنکهنوسان بوده است. ضمن  در حالبرسد، همواره نرخ ارز ثبات 

 درصد اتفاق افتاده است. ۵۶۶5۶و  ۳05۵، ۱۸50ترین نرخ رشد ارز به ترتیب بیش

هایی که درامد ارزی ناشی از فروش نفت باال است ثبات نرخ ارز و تثبیت خود به خودی طورکلی در سالبه

بازار ارز توانست به ثبات دست یابد. دلیل  ۵۸1۳-۳۳های طی سال مثالعنوانبهشود. مشاهده می نرخ ارز

گویی به نیاز تقاضا بود. این امر وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و عرضه کافی ارز برای پاسخ

درآمدهای ارزی،  درنتیجه نرخ ارز دلیلی برای افزایش پیدا نکرد. در نقطه مقابل در زمان کاهش

بازان به شود. در همین زمان است که دالالن و سفتهگسیختگی و نوسانات شدید نرخ ارز مشاهده میلجام

ها و ترتیبات ارزی مکرر و کنند. ضمن آنکه سیاستاین بازار هجوم آورده و آشفتگی آن را چند برابر می

اثر بخش باشد، در بهترین حالت بینکه تثبیتها در مواجهه با چنین شرایطی به جای آپشت سر هم دولت

مثال خوبی برای نکات  ۵۸۳1و  ۵۸۳۵، ۵۸10های های ارزی سالاست. بحرانبوده و راه به جایی نبرده

 عنوان شده هستند.

های تعدیل ساختاری توان به اجرای برنامهدالیل افزایش شدید نرخ ارز در این سال می : از۵۸10 •

های )اولین بازپرداخت بدهی ۵۸10های نسنجیده ارزی از سال بدون ایجاد بستر مناسب و سیاست

خارجی در این سال آغاز شد و درنتیجه کشور با کمبود ارز مواجه شد( اشاره کرد. شاهدی بر ضعف 

یت در حوزه ارزی این است که در همین دوران متصدیان امر سعی کردند نظام مدیریت شده مدیر

مالحظه خارجی، تورم باال در کنار های قابلارزی ایجاد کنند که با شکست روبرو شدند. بدهی

که از الزامات و  هاآنثباتی پولی از دالیل بازدارنده مهمی بود که دولت وقت بدون توجه به بی

 ط الزم اجرای نظام شناور مدیریت شده ارزی هستند، سعی داشتند برنامه خود را اجرا کنند.شرو

ها در مبادالت مالی و نقل و تشدید محدودیتالمللی )های بینبه علت تحریم ۵۸۳۳: در سال ۵۸۳۵ •

تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت ایران از ، انتقاالت ارزی

( درآمدهای ارزی کشور جانب آمریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به جرگه تحریم کنندگان نفت ایران

های قبل وجود نداشت و کاهش یافت. ضمن آنکه به علت مدیریت ضعیف، ذخیره فراوان ارزی سال

لذا های قبل، اقتصاد بیش از پیش به ارز وابسته بود. سالهمچنین به علت افزایش شدید واردات در 

 شد. ۵۸۳۳تقاضای معامالتی ارز باال رفت. مازاد تقاضا بر عرضه ارز سبب افزایش نرخ ارز در مهر 
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ماه اردیبهشت ۵۳خروج آمریکا از برجام در ترین دالیل افزایش نرخ ارز در این سال، : از مهم۵۸۳1 •

افزایش سو امر از یکبود. در پی این  یرانا یهاین کشور عل جانبهیکهای جدید تحریم دوران و آغاز

انتظارات  یجاداو از سوی دیگر  در فضای اقتصادی کشور ینانیواسطه نااطم سرمایه به شدید خروج

های سوداگری در این بازار سبب تشدید افزایش نرخ ارز و همچنین نوسان رونق فعالیت ی وتورم

اعالم شدن ارز نیز و قاچاق تومان  0022های غلط اقتصادی نظیر اعالم نرخ ارز نرخ ارز شد. سیاست

 به شرایط نابسامان این بازار دامن زد.

با توجه به نوسانات شدید در بازار ارز و شکل گرفتن تاریخی انتظارات تورمی ناشی از این نوسانات در اذهان 

ز گیری اهای سوداگری تبدیل شده است. سوداگران با بهرهعمومی این بازار به مکان مناسبی برای فعالیت

سازی سبب انتقال نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و ایجاد تقاضای اخبار منفی و در مواردی شایعه

ارز سودهای شوند. درنتیجه قیمت ارز افزایش میابد و سوداگران با نوسان گیری از بازار متالطم کاذب می

اقتصادی نیز این شرایط نامطلوب را های سیاسی و ثباتیکنند. البته نااطمینانی و بیمالحظه کسب میقابل

بازی بلکه تنها رو بسیاری از افراد و خانوارها در کنار سفته بازان نه باهدف سفتهینازا دوچندان کرده است.

داری ارز باهدف حفظ قدرت خرید خود و بیمه کردن خود در مقابل مخاطرات داخلی و خارجی اقدام به نگه

میلیارد دالر تخمین  ۸2، ۵۸۳1میلیارد دالر و در سال  02، ۵۸۳۶انگی در سال ای که ارز خگونهکنند. بهمی

 ۵زده شده است.

 سکه -3-1-6

شود. طـال بـا توجـه بـه المللی محسوب میدر بازارهای بین یکطال در کنار نفت، ازجمله محصوالت استراتژ

از  ییننگهداری پا ینهو هز وندگینقدش عامه، قدرت یتبرخورداری از مقبول یری،فسـادناپذ ی،ارزش ذاتـ

از  یکـیدر جوامع مختلف بوده و  ییکاال پول ترینکه طال پیشرفته ییبرخوردار است تا جا ییباال یتاهم

در ایران بیشتر اهمیت طال و سکه به واسطه . (۵۸۳0، جعفرزاده نجار) همـه ارزهاسـت یهای اصـلپشتوانه

بودن و خاصیت حفظ ارزش پول آن است. این امر سبب شده است های دورقمی از بعد سرمایه وجود تورم

های سرگردان بسیاری به سمت های اقتصادی داخلی و خارجی، نقدینگیهای اخیر در اثر شوککه طی دهه

 این بازار حرکت کند.

                                           
1 http://www.ibena.ir 

http://www.ibena.ir/news/92618/%D9%A3%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ibena.ir/news/92618/%D9%A3%D9%A0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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توان شود. میمی یتن طال، در منازل مردم نگهدار 022تا  ۸22در بازار طال حدود  یررسمیبر اساس آمار غ

 یاقتصاد یسیونای به صورت سکه و شمش دانست )کمسرمایه یحجم طال را تقاضا ینااز  یمیحداقل ن

 (.۵۸۳1مجلس، 

طور که مشاهده نشان داده شده است. همان ۵۸0۳-۳1های روند نرخ رشد سکه طی سال ۳در نمودار 

های نرخ ترین جهشاست. بیش شود نرخ رشد سکه در ایران همواره شاهد نوسانات شدید قیمتی بودهمی

 رخ داده است. ۵۸۳1و  ۵۸۳۵، ۵۸1۸، ۵۸۶۱، ۵۸۱۳، ۵۸۱۸های رشد سکه به ترتیب تاریخ وقوع، در سال

 )درصد( 1388-1382نرخ رشد سکه  -9نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی

های درونی و طورکلی در هر زمان که فضای اقتصادی و سیاسی کشور با نااطمینانی، ناشی از رخداد شوکبه

مالحظه یافته باره افزایش قابلیکبیرونی، مواجه شده است تقاضای سکه باال رفته و در پی آن قیمت سکه به

توان به تالطمات سیاسی و هایی که ثبات فضای اقتصادی کشور را از بین بردند میاست. ازجمله شوک

و  ۵۸۳۵های اقتصادی )و تحریم (۵۸۶۱) (، جنگ ایران و عراق۵۸۱۳و  ۵۸۱۸اقتصادی ناشی از انقالب )

 ( اشاره کرد.۵۸۳1

 ۵۸۳1البته در این بین تصمیمات ناصحیح اقتصادی دولت نیز تأثیر داشته است. جهش قیمت سکه در سال 

، دولت در پی خروج امریکا از برجام و افزایش نرخ ارز به منظور ۵۸۳1مثال خوبی بر این مدعا است. در سال 

ها را قاچاق اعالم کرد و از سوی دیگر اقدام به سو معامله ارز حتی توسط صرافیز و سکه از یککنترل بازار ار

تنها کارساز نبود بلکه با فروش و حراج سکه با تاریخ سررسیدهای متفاوت کرد. این تصمیمات دولت نهپیش

فروش شده و های پیشسکه افزایش التهابات در بازارهای ارز و سکه تمایل افراد به تقاضای سکه، نگهداری

 به بازار را افزایش داد. هاآنعدم عرضه 
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پیش از خروج امریکا از برجام، میزان تقاضای سکه در ایران  02۵1المللی، در سال ی بینهاگزارشبر طبق 

به عبارت دیگر تقاضای سکه در عرض ؛ استافزایش یافته 02۵۳تن در سال  ۶۵5۳است که به تن بوده ۵۳50

است. این میزان جهش تقاضای سکه در ایران سبب شد که آمار تقاضای سکه در برابر شده ۸50سال  ۵ تنها

 (World Gold Council, 2019)تن( شود  ۳15۵تن به رقم  0۸50رقم برابر )از  0، 02۵۳خاورمیانه در سال 

 بورس-3-1-3

به علت خاصیت حفظ ارزش خرید پول هایی نظیر طال و کاالهای بادوام، ها در بورس همانند داراییسهام

موردتوجه فعاالن اقتصادی کشور هستند. در ایران نیز با اهداف مختلفی نظیر حفظ ارزش پول و 

ها که طی اما نوسانات شدید قیمت سهام؛ کنندگذاری، افراد به خرید و فروش سهام اقدام میسرمایه

های سوداگری در این بازار را افزایش داده است. فعالیتاند، رغبت سوداگران به های اخیر نیز بیشتر شدهسال

ها را به سمت یک سوداگران در بازار بورس گاه با کسب اطالعات خاص و گاه با ایجاد شایعه در بازار، سرمایه

توجهی کنند و از تغییرات قیمتی حاصل از سهام موردنظر، سود قابلسهام سوق و یا از یک سهام خارج می

شود که قیمت بازاری سهام رقم واقعی ارزش سهام را نشان کنند. این امر سبب میدت کسب میدر کوتاه م

 ها به واسطه این امر به درستی صورت نپذیرد.ندهد و مکانیزم جذب سرمایه برای شرکت

شاهد فراز و فرودهای بسیاری  ۵۸1۵-۳1شود که بازار سهام ایران طی دوره زمانی مشاهده می ۳در نمودار 

اند. این امر بوده است که با گذشت زمان و نزدیک شدن به سال های اخیر این نوسانات پرتعدادتر شده

 ها در اقتصاد کالن ایران باشد.ثباتیتواند نشانی از افزایش بیمی

 )درصد( 1321-82های نرخ رشد شاخص قیمت سهام طی سال -8نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی
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 مسکن -3-1-8

های رونق و رکود )ادوار تجاری( ناشی از عوامل در همه کشورها به صورت طبیعی دارای دوره بخش مسکن

های شهرسازی، عوارض اعمال شده بر ها و سیاستدرون بخشی )زمین و قیمت آن، تکنولوژی ساخت، برنامه

ن( است که وساز نظیر هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد کارگراهای مربوط به ساختبخش مسکن، هزینه

 یماریو سازوکار ب ینفت یدرآمدهاطول )زمان( و عرض )مقدار( این ادوار توسط عوامل برون بخشی )

حجم نقدینگی، تورم، عوامل جمعیتی و  یگزین همانند بازار ارز و طال، تغییراتو جا یمواز یبازارها ی،هلند

شود که رونق و رکود در بخش می یابد. عنوانیمهای دولت در بخش مسکن( تشدید یا تخفیف سیاست

های تجاری کل اقتصاد است. لذا چنانچه ادوار تجاری های تجاری این بخش نمودی از چرخهمسکن و چرخه

بخش مسکن به صورت طبیعی رخ دهد تناقضی با کارکرد سالم این بخش ندارد ولی چنانچه ادوار تجاری در 

هند حاکی از بروز اشکاالتی در فعالیت این بخش و حتی این بخش به صورتی غیرطبیعی و تشدید شده رخ د

 (.۵۸۳۱، ملکی، ۵۸۳1های اقتصادی، باشند )مرکز تحقیقات و بررسیکل اقتصاد می

 رکودهای رونق و متأسفانه در ایران ادوار تجاری بخش مسکن به واسطه عوامل بیرونی همواره دوره

بها بخش مسکن به بسیار قیمت زمین، مسکن و اجاره شدیدتری را تجربه کرده است و لذا به علت تغییر

به عبارت دیگر در ایران عوامل برون بخشی ؛ استهای سوداگری تبدیل شده بخش جذابی برای فعالیت

های سوداگری در این بازار زیاد شود که تمایالت فعالیتاثرگذار بر بخش مسکن قوی است که سبب می

 باشد.

شود طی سه دهه گذشته بازار مسکن تهران شاهد پنج فراز و فرود مشاهده می طور که در نمودار زیرهمان

 درصد بوده است. ۳۵5۶با ثبت  ۵۸۳۶ترین صعود قیمت مربوط به سال بوده است که بیش
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 )درصد( 1321-82های طی سال 1متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهراننرخ رشد  -11نمودار 

 
 ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور سامانهمنبع: 

باره قیمت مسکن های سوداگری رشد یکهایی که به علت حجم عظیم فعالیتبه صورت خاص یکی از سال

و  یدولت یهاو بانکمختلف  یوابسته به نهادها یهاشرکتاست. در این سال  ۵۸۳۵مشاهده شد، سال 

به بخش مسکن  یمنابع مال یمعظانتقال حجم ها با شرکت ینا یکهطور. بهورود کردندبازار  ینبه ا یخصوص

رونق  یجادمسکن، هرچند در ابتدا به ا یانمتقاضاز استطاعت  رجلوکس و خا یو ساختمان و ساخت واحدها

الزم به ذکر است اند. بخش شده ینرکود در ا یجادامنجر به  یتدرنها یدر بخش مسکن کمک نمودند ول

به بازار مسکن وارد  یررقابتیغ یطدر شرا یالت،و تسهها از انواع رانت یموماً با برخوردارمذکور ع یهاشرکت

  (.۵۸۳0 ی،گردد )چگنخوردن نظم بازار -باعث برهم تواندیم یزمسئله ن ینکه ا شوندیم

از در بازار مسکن بیش  منجمد و بالقوهقدینگی ن ۵۸۳1در گزارشی از کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 

 ۵۸۳۱تا  ۵۸۳۱بین سال . در گزارش مذکور معامالت سوداگری مسکن میلیارد دالر برآورد شده است 022

حدود  ۵۸۶۱تا  ۵۸۱۱های که این رقم در سالدرحالیتخمین زده شده، درصد معامالت مسکن  ۶۶بالغ بر 

های تا تعداد خانه عرضه مسکن باعث شد. همچنین در این گزارش عنوان شده است که درصد بوده است 02

)کمیسیون اقتصادی مجلس،  افزایش یابد ۵۸۳۱در سال میلیون  05۶به  ۵۸۳2میلیون در سال  ۵5۶خالی از 

۵۸۳1.) 

 

                                           
 یمتق یانگینمنمودار از  ینخصوص، در ا یناتکا در او نبود آمار قابل کشور یمسکن در مناطق شهر یمتق یانگینبه علت نقصان در آمار مربوط به م ۵

 ایالحظهمکشور تفاوت قابل یمسکن در شهر تهران و مناطق شهر یمتدر شهر تهران استفاده شده است. الزم به ذکر است اگرچه ارقام مطلق قمسکن 

 .هستند یکسانیروند  یها دارانرخ رشد آن یدارند ول
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 ای از واحدهای مسکونی اضافه شده )درصد(سهم تقاضای مصرفی و سرمایه -11نمودار 

 
 ، مجلس شورای اسالمی.بخش مسکن یه درسرما یدیبر عا یاتابعاد و آثار مال یبررس"،۵۸۳1کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، منبع: 

 و خدمات تولید -3-1-1

ی جامعه بشری است. فردریک لیست، آرزوهاو  آمالترین تولید ضامن رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از بزرگ

استقالل و قدرت یک ملت بستگی به  :کنداقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم، معروف به پدر مبحث صنایع نوپا بیان می

ای و همچنین هاجونگ چانگ اقتصاددان کره (.1381)لیست،  میزان استقالل صنعتی و عظمت قدرت تولیدی آن دارد

المللی ازجمله سازمان های مختلف بینهای دانشگاهی، سابقه مشاور سازماناستاد دانشگاه کمبریج که عالوه بر فعالیت

گذاری اقتصادی و توسعه انی و بانک توسعه آسیا را در کارنامه خود دارد، پس از مطالعه تاریخ سیاستملل، بانک جه

ها کارخانهکند که نهادی کشورهای ثروتمند امروزی نظیر انگلیس، ژاپن، فرانسه، کره، تایوان، بلژیک، آمریکا عنوان می

ها ساخته خواهد نیز این جهان در دل کارخانه همچنانساخته شده است و  آنجاهمان جایی هستند که جهان نوین در 

پساصنعتی نیز موتور اقتصادی جدید بدون یک بخش تولیدی سرزنده و پویا  ظاهربهبراین، حتی در جهان . عالوهشد

از  آلیهایی ایدهتواند رشد کند. این واقعیت که کشورهای سوئیس و سنگاپور که به اعتقاد بسیاری از افراد نمونهنمی

ی جهان )به همراه کشور شدهمحور هستند، ولی در واقع دو کشور از سه کشور بسیار صنعتیی رفاه خدماتموفقیت ایده

 آیند، خود گواهی بر این موضوع است.ژاپن( به حساب می

های اقتصادی خاص های تولیدی در هریک از فعالیتکند که از لحاظ نظری با بهبود قابلیتچانگ بیان می

اما در عمل و در اکثریت قریب به اتفاق ؛ ی اقتصادی دست یافتتوان به توسعهانند کشاورزی و خدمات میم

ی بخش تولید حاصل شده تر توسعهطور دقیقسازی یا بهی اقتصادی از طریق فرایند صنعتیموارد توسعه

 است.

ونقل( آالت و تجهیزات حملاشین)مانند م ایکند که بخش تولید با تأمین کاالهای سرمایهوی بیان می

 هایی مانند تولید کاالهای مصرفیهای اقتصاد، خواه در بخشهای تولیدی باالتر را در میان سایر بخشقابلیت

 (.۵۸۳۳، گکشاورزی یا خدمات، گسترش داده است )چانو خواه در بخش 
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د، مشاهده می شود که در ایران، های تولیدی در اقتصابا توجه به مطالب عنوان شده و علیرغم اهمیت بخش

اند لذا تحت تاثیر شوک های درونی و بخش های تولیدی آنچنان که میبایست تقویت نشده و توسعه نیافته

بیرونی همواره ارزش افزوده این بخش ها در نوسان و حتی در برخی زمان ها منفی بوده است. این امر سبب 

د به علت بازدهی پایین و توام با ریسک سرمایه گذاری باال شده است که سرمایه گذاری در بخش های مول

 هیچ گاه مطلوب سرمایه گذار نباشد. 

 )درصد( (1381های ثابت )سال پایه: های اقتصادی کشور به قیمترشد ارزش افزوده رشته فعالیتنرخ  -16نمودار 

 
 منبع: مرکز آمار ایران

لذا با وجود حجم باالی  ،های مولد هدایت نشده استنقدینگی نیز به درستی به سمت بخش که نضمن آ

های مولد کشور بوده های گذشته، مشکل تأمین مالی همواره معضل بزرگ بخشنقدینگی سرگردان طی دهه

 المللی نیز مؤید این مهم هستند.های ملی و بیناست و گزارش

ه منابع مالی به جز یک سال مشکل دسترسی ب 02۵2-۵۳های پذیری طی سالهای رقابتبر اساس گزارش

های پایش محیط همیشه در صدر مشکالت اقتصاد ایران قرار داشته است. به صورت مشابه در گزارش

 ها به عنوان( مشکل دریافت تسهیالت از بانک۵۸۳۱فصل )منتهی به زمستان  ۵۱وکار نیز به مدت کسب

های شده است. در سری جدید گزارشزیابیهای اقتصادی اروکار از دید تشکلترین معضل محیط کسبمهم

( که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ۵۸۳۱وکار )اولین گزارش پاییز فصلی پایش محیط کسب

ن اقتصادی ج مشکل اول فعاالهمواره جز پن هااز بانکدشواری تأمین مالی  شود نیزکشاورزی ایران تهیه می

 است.کشور عنوان شده

های گذشته گویای آن است که بازدهی های تولیدی طی سالمشکل تأمین مالی در بخش وجود و استمرار

گذاری در سایر بازارها به قدری اندک است که از سرمایههای تولیدی در مقابل بازدهی حاصل فعالیت
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ارهای سازوک آنکههای تولیدی ندارند. ضمن گذاری و تأمین مالی فعالیتگذاران تمایلی به سرمایهسرمایه

اند نقدینگی را به سمت واحدهای تولیدی هدایت کنند. این مهم به وضوح در تخصیص منابع نیز نتوانسته

 ۵۸1۸نمودار زیر مشاهده می شود. سهم مانده تسهیالت بخش صنعت و معدن به طور کلی طی سال های 

ری از تسهیالت برده اند کاهشی بوده است. در مقابل بخش هایی که به مرور زمان انتفاع بیشت ۵۸۳۱الی 

 بخش های بازرگانی و خدمات بوده اند.

 )درصد( 1323-82های طی سالها بانک یالتتسه یافتاز در یهای اقتصادبخشمانده سهم  -13 نمودار

 
 منبع: بانک مرکزی

شده ها طی سال های اخیر نشان داده های اقتصادی از دریافت تسهیالت بانکنیز سهم بخش ۵0در نمودار 

ترین میزان سهم از تسهیالت ها بیششود بخش خدمات در اکثریت سالطور که مشاهده میاست. همان

های مورد بررسی، سهم بخش صنعت ( را به خود اختصاص داده است. طی سال۸/۵ها )حدود بانک

 طورکلی روند نزولی و در مقابل سهم بخش خدمات و بازرگانی روند صعودی داشته است.به
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 )درصد( 1381-82های طی سالها بانک یالتتسه یافتاز در یهای اقتصادسهم بخش -18نمودار 

 
 منبع: بانک مرکزی 

این در حالی است که شواهد حاکی از رونق گرفتن فعالیت های نامولد در بخش خدمات و بازرگانی ایران است که سبب 

های مولد خدماتی و بازرگانی می شود. )فعالیت های خدماتی و  ایجاد شبهه در انتقال منابع بانکی به سمت فعالیت

بازرگانی در صورتی که تکمیل کننده یا بستر ساز تولید کاالیی یا موجد ارزش رفاهی واقعی باشند مولد در نظر گرفته 

 رد. جمله این شواهد می توان به نتایج برگرفته از بررسی واردات طی سال های گذشته اشاره کمی شوند( از 

مقایسه آمار ارائه شده توسط گمرک های ایران با امار ارایه شده توسط گمرک های بین المللی حاوی نتایج 

قابل توجهی است که حاکی از وجود عدم شفافیت ها و مغایرت های فراوان در مورد ارزش واردات کاالها 

قطعات خودرو توسط گمرک های است. به عنوان مثال می توان به آمار منتشر شده ارزش دالری واردات 

حاکی از زیاده گویی واردات در یک دوره اشاره کرد که  ۵۸1۳-۳۸ایران با گمرک های جهان طی سال های 

-۳0( به علت اعالم واردات خودرو کامل به نام قطعات خودرو و کم گویی در دوره ای دیگر )۳0-۵۸1۳)

ودیت برای آن به خاطر تقویت قطعه سازان داخلی ( به علت وضع تعرفه بر واردات قطعات و وضع محد۵۸۳۸

، ۵۸۳۱و بنابراین فرار وارد کنندگان از تعرفه و فرار از وضع محدودیت واردات قطعات مذکور است )شاکری، 

 (.۸۵۱ص 

 بانک -3-1-2

ت به سم هاآنای در جذب نقدینگی و هدایت کنندهتوانند نقش تعیینهای مالی میها به عنوان واسطهبانک

پذیر است. نرخ ها از طریق نرخ سود بانکی امکانهای مولد اقتصادی ایفا کنند. جذب نقدینگی در بانکبخش

هایی نظیر پول نقد، ها درصورتیکه در مقایسه با بازده داراییگذاری در بانکسود بانکی به عنوان بازده سرمایه
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شوند. البته ها متمایل میگذاری در بانکراد به سپردهو بیشتر باشد، اف کاالهای بادوام، طال و ارز، سهام و...

 گیرند.افراد در انتخاب سبد دارایی خود عالوه بر بازده، ریسک را نیز در نظر می

را در نحوه تخصیص دارایی  کنندهیین، نـرخ بازدهی نقش تعهاییریسک هریک از دارا بودن در صورت ثابت

 هاییسود بانکی در سطحی باالتر از نرخ بازدهی سایر داراعیین نرخ این اساس ت . برنمایدیایفا م افراد

به نحوی تعیین نرخ سـود بانکی بالعکس  و ها شوددارایی فرد به بانکاز  ایعمده بخش سوقتواند باعث می

دهد و درنتیجه نقدینگی را کاهش میها گذاری در بانکجذابیت سپردهنرخ حقیقی سود منفی گردد، که 

 (.۵۸۳۸گردد )اکرمی، در اقتصاد از سیستم بانکی به سایر بازارها منتقل می موجود

 1316-1382های ساله و نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی سالگذاری یک: نرخ سود حقیقی سپرده سرمایه11نمودار 

 
 ی ج.ا.ا و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازیبانک مرکزمنبع: 

 آمدهبه دست  ۵۸۳۱ساله و نرخ تورم به سال پایه گذاری یکنرخ سود سپرده سرمایه التفاوتمابهساله از گذاری یکسپرده سرمایه * نرخ سود حقیقی

 است.

منفی بوده  عموماًهای گذشته گذاری در ایران طی دهه، نرخ سود حقیقی سپرده سرمایه۵۱مطابق با نمودار 

درصد بوده است. باالترین میزان این نرخ در سال  -۸۱50 رقم ۵۸10است. در بدترین حالت این نرخ در سال 

ها مانع گذاری در بانکدرصد رخ داده است. بدیهی است که نرخ بازدهی منفی سپرده ۳50با ثبت رقم  ۵۸۳۸

 های اخیر بوده است.ها در دههجذب نقدینگی بانک

 شناسی شرایط موجودآسیب-3-6

همواره در ایران، بازارهایی همانند بازار ارز، طال، مسکن، سهام در حال های اخیر مشاهده شد که طی دهه

طوریکه تنها در فواصل زمانی معدودی ثبات در این بازارها وجود داشته است. نوساناتی که اند بهنوسان بوده

ایش های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بوده است که با افزدر این بازارها روی داده ناشی از شوک
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اند. ضمن آنکه خود نوسانات فضای نااطمینانی سبب افزایش تقاضای هیجانی و سوداگری در این بازارها شده

 اند. بازار ارز نمونه قوی برای تأیید این امر است.ها در سایر بازارها بودهثباتیاین بازارها نیز ازجمله دالیل بی

ترین راهکار های درونی و بیرونی اصلید در مقابل شوکبدیهی است که عواملی همانند تاب آور کردن اقتصا

آور شدن اقتصاد اما الزم است که عالوه بر تاب؛ ۵های اقتصادی استثباتی در بازارها و بخشکاهش بی

های سوداگری به منظور جلوگیری از بروز نوسانات بیشتر در اقتصاد وجود مکانیزم هایی برای کنترل فعالیت

های اخیر که منجر به گسترش و تعمیق های سوداگری طی سالایش حجم و دامنه فعالیتداشته باشد. افز

بعضاً فقدان چه عواملی( )کند که وجود چه عواملی را در ذهن متواتر می سؤالها شده است، این این فعالیت

 ی در این حجم و ابعاد در ایران شده است؟سوداگرهای فعالیت گیریشکل سبب

رضا قلی یعلناکارا در ایران در طول تاریخ اشاره کرد. نهادهای  گیریشکلتوان به می سؤالن در پاسخ به ای

نهادهای غارتی در اقتصاد ایران "یاسی در مقاله خود با عنوان و علوم س یشناسحوزه جامعه یرانیپژوهشگر ا

رث برده است که معارض توسعه کند که ایران نهادهایی را از تاریخ به اعنوان می "یا اگر نورث ایرانی بود

داند که در ان فقدان حقوق مالکیت یمهستند. او اقتصاد ایران را اقتصاد داللی با توزیع مجدد رانتی و غارتی 

شود )رضا قلی، های اقتصادی میشود و هزینه مبادله بسیار باال است که مانع فعالیتکارا مشاهده می

۵۸۳۱.) 

 یررسمیغ ینهادها شوند ومیکه وضع  ینیمثل قوان یرسم ینهادهاها اعم از به عبارت دیگر در ایران نهاد

 آدامآنچه  برخالف ،هاآناند که در بستر گرفتهای شکلگونهبه یرسوم و قواعد و اصول رفتارشامل آداب، 

نافع کند، حداکثر کردن منافع افراد منجر به حداکثر شدن ماسمیت پدر علم اقتصاد از اقتصاد عنوان می

که گرچه نفع شخصی  انددادههایی سوق شود. در واقع نهادهای موجود افراد را به سمت فعالیتجامعه نمی

خواری و ها ریشه در تولید ندارند و بیشتر سوداگری، رانتکند ولی چون این فعالیترا حداکثر می هانآ

نیستند و حتی مانع رشد و توسعه اقتصادی  گیرند، برای اقتصاد کشور مفیدهای بازتوزیعی را دربر میفعالیت

 شوند.می

ی وضعیت بندرتبهی بسیاری وجود دارند که از ابعاد مختلفی به ترسیم و هاشاخصالملل ینبدر سطح 

پردازند که در همه آن ها وضعیت نهادها در ایران نامناسب ارزیابی شده اند. از جمله این یمنهادی کشورها 

                                           
که  ": مروری بر ادبیات و مفاهیمیآورتاب"مسائل روز اقتصاد ایران با عنوان  هاییبررس ماهانه نظور کسب اطالعات بیشتر در این ارتباط به بولتنبه م ۵

 ود.به چاپ رسیده است، رجوع ش ۵۸۳0 آذرماهایران در  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اقتصادی اتاق هاییبررستوسط مرکز تحقیقات و 
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-حقوق مالکیت بینادراک فساد، پذیری، رکن نهادها در گزارش رقابتشاخص های ها می توان به شاخص

 . کار بانک جهانی اشاره کردوانجام کسب بانک جهانی و حکمرانیالمللی، 

توان به بخش مسکن در ایران اشاره کرد. توزیع مناسب مسکن میان اقشار تر شدن موضوع میبرای روشن

عادالنه درآمد و عمومی شدن رفاه در جامعه است. این در حالی است که در مختلف جامعه نمادی از توزیع 

بها بسیار بیشتر از دستمزدها و درآمد ایران بازدهی و سود ناشی از افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره

های صنعت و کشاورزی است. این امر سبب شده است که درآمدهای عوامل اقتصادی و سود در بخش

ها، تخریب زمین کشاورزی و ها، تغییر کاربرینصیب افرادی گردد که تنها به پشتوانه پرش قیمتای بادآورده

های این پول آنکهپذیر است. ضمن ها و بعضاً فساد موجود در اقتصاد امکانها، تبانیباغ و جنگل، سوداگری

دمات مولد و کاهش هنگفت بادآورده به قیمت کاهش دستمزد، کاهش بازدهی صنعت و کشاورزی، کاهش خ

ای حاصل شده است. این امر باعث تعطیلی بسیار از صنایع کوچک و متوسط، رکود بعضی صنایع سود عده

های لوکس تضعیف بخش متوسط جامعه(، وجود خانه)بزرگ، توزیع ناعادالنه درآمد، طبقاتی شدن جامعه 

مقابل تشدید کمبود تقاضای مؤثر  گرا و ولخرج و درگیری یک جامعه مصرفی محدود و تجملخالی، شکل

 (.0۶۳، ص ۵۸۳۱در طبقات متوسط و پایین اجتماع شده است )شاکری، 

سو گرفته و کارآمد بودند از یکدر نقطه مقابل شرایط حال کشور، چنانچه نهادها به درستی شکل 

های سوداگری فعالیت شد و از سوی دیگرینمبه الگوی رفتاری افراد جامعه تبدیل  طلبانهفرصتهای فعالیت

های سوداگری در بازار مسکن، نهاد با فعالیتنبود. در ارتباط  سودآورچنین ینانظیر خرید و فروش مسکن 

های خالی مالیات بر خانه ی ایفا کند.مؤثرتوانست بسیار نقش مالیاتی کشور به عنوان یک نهاد رسمی می

عرضه آن در قالب فروش و اجاره سعی وداگران که با عدم های خالی برای ستوانست هزینه نگهداری خانهمی

 در ایجاد افزایش قیمت مسکن را دارند، پرهزینه کند. 

 یهابر شرکت یاتالوصول مانند مالهای سهلمالیات یشتروصول ب حاکی از شایان ذکر است شواهد در ایران

مالیات، اشخاص  کنندگانپرداختثر در حال حاضر اکبر حقوق است.  یاتو مالبر واردات  ی، مالیاتدولت

رسد که نهادهای اقتصادی ؛ لذا چنین به نظر میاندشفافای هستند که دارای پرونده کاری یحقوقحقیقی و 

های مولد و شفاف را تشویق کنند با اخذ مالیات )حتی در فعالیت آنکهنظیر قوانین مالیاتی موجود به جای 

یرمولد غی هاحوزهکنند. این در حالی است که این نهادها فعاالن بیه میشرایط رکود اقتصادی( آن ها را تن

اند. علت این امر را می یرشفاف هستند را رها کردهغکه در حال کسب سودهای هنگفت از فعالیت در فضای 

ی توان نبود سیستم اطالعاتی کارآمد و در نتیجه عدم اشراف سازمان امور مالیاتی کشور بر اطالعات اقتصاد

اشخاص عنوان کرد که در پژوهشی که توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 
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مطرح شده است. این امر سبب شده است دامنه  علت اصلی ایجاد فرار مالیاتیصورت گرفته به عنوان  ۵۸۳1

 تقلیل یابد. الوصولهای سهلمالیاتدریافت مالیات به 

هزار میلیارد ریال به برآورد  ۱۸۶۵، ۵۸۳۶ش مذکور حجم اقتصاد زیر زمینی در سال بر اساس نتایج پژوه

 ۸۱هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل  02۱شده است که این میزان به منزله از دست دادن حدود 

 (.۵۸۳1درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است )معاونت امور اقتصادی، 

الب عنوان شده و تصویری که از شرایط نهادی موجود ارائه گشت، گرچه در شرایط کنونی در با توجه به مط

توان شوند تصویر شفافی نمیهای سوداگری میمورد اینکه چه اصالحاتی منجر به کاهش فساد و فعالیت

سیر کاهش ی اولیه در مهاگامگیری از قانون مالیات بر عایدی سرمایه توان با بهرهولی می متصور شد

 های سوداگری را برداشت.فعالیت

 سیر عایدی سرمایه در ایران و الزامات پیاده سازی آن-3-3

اند که با گرفتهای شکلگونهشناسی عنوان شد نهادها در ایران در طی تاریخ بهطور که در بخش آسیبهمان

ای گونهبایست این نهادها به. لذا میاندهای نامولد پر سود کردهعملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیت

یکی از  های سوداگری را پرهزینه کنند.های مولد، انجام فعالیتاصالح گردند که به حمایت از فعالیت

حل عملیاتی پیشنهادی بدین نهادهایی که ضروری است در این ارتباط اصالح شود نهاد مالیاتی است. راه

سرگردان وجود دارد که در خألهای  ینگینقد یراندر ا دی سرمایه است.منظور استقرار سیستم مالیات بر عای

گرفته شود  یهسرما یدیبر عا یاتمالاگر  یکند. ولحرکت می ایی سرمایهبه سمت بازارها یو نهاد یقانون

 ینبه ا ینگیمانع هجوم نقدکند می یلتعد یکدیگرو در تناسب با  یرا منطق یههای سرماکه عایدیازآنجایی

 . یابندسوق میهای مولد به سمت فعالیت ینگیشود و بالعکس نقدبازارها می

به اثرات منفی فقدان مالیات بر  مکرراًهای اخیر، از یک سو متخصصان و کارشناسان اقتصادی طی سال

یاده ای دولت را به سمت پیهسرما بازارهای اند و از سوی دیگر تالطمعایدی سرمایه بر اقتصاد اشاره کرده

های ها و فعالیتینابسامانرسد تشدید سازی قوانین مالیات بر عایدی سرمایه سوق داده است. به نظر می

دولت را بر آن داشته است که هرچه  ۵۸۳1سوداگری در بازارهای موازی ارز، سکه، مسکن و ... طی سال 

رمایه را به مرحله اجرا در آورد. های سوداگری سیستم مالیات بر عایدی ستر به منظور کنترل فعالیتیعسر

 صورت گرفته است.البته این اولین باری نبوده است که تالش در جهت دستیابی به سیستم مذکور 

ای با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه تدوین نشده است اما موارد مشابه این نوع به طور کلی در ایران قانون جداگانه

 ثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:م مالیات وجود داشته است. به عنوان
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، تفاوت قیمت خرید ۵۸0۱های مستقیم مصوب سال قانون مالیات 0۸در بخش درآمد امالک ماده  •

 . و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود

ها، مالیاتی شبیه به مالیات فصل مالیات ساالنه امالک ذیل باب مالیات بر داراییدر  ۵۸۶۶در سال  •

طور خاص به مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت این قانون به ۸بر عایدی سرمایه تهیه و در ماده 

این ماده و مواد دیگری اعم از مالیاتِ مستغالت  ۵۸۳2خانه اصلی اشاره گردیده بود. اما در سال 

 . مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید

های مستقیم را برای تصویب به مجلس ارسال کرد. قانون مالیاتولت الیحه اصالح د، ۵۸۳۵در سال  •

های مستقیم الحاق قانون مالیات ۶2این الیحه پیشنهاد شده بود متن ذیل به عنوان ماده  ۳در ماده 

 شود:

و  در سال توسط اشخاص حقیقی واحد 0بر وانتقال قطعی امالک و انتقال حق واگذاری محل مازاد نقل»

شوند به ازای هر واحد اضافی مشمول حقوقی در خصوص امالکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می

درصد  ۱2( این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۱۳مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده )

 «.خواهد بود

ی در محتوای آن، مقرر شد الیحه پس از طرح الیحه در کمیسیون اقتصادی مجلس و اعمال تغییرات

برای رای گیری به صحن علنی  0۱/۵2/۵۸۳0بند در  ۶0اصالحی به شکل ماده واحده ای حاوی 

های مستقیم بند  ، طی بررسی الیحه اصالح قانون مالیات۵۸۳۸در شهریور ماه سال مجلس برود. 

مکرر( به ۳2) عنوان مادهبه این الیحه آمده بود که متن زیر ۵1در بند  حذف شد. ،این الیحه ۵1

 شود:قانون مذکور الحاق می

نامه اجرائی آن، هرنوع نقل و انتقال امالک و حق واگذاری محل با رعایت از تاریخ ابالغ این قانون و آیین»

خواهد بود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در « مالیات بر عایدی سرمایه»های این ماده، مشمول تبصره

التفاوت قیمت فروش ( مابه%۳2) ( و مأخذ آن، هشتاد درصد%۸) اجرای این قانون، سه درصدنخستین سال 

با قیمت خرید است. در مواردی که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید باشد، در محاسبه مالیات، قیمت 

 «.شودفروش معادل قیمت خرید فرض می

فقدان سازوکار مناسب برای اجرای عدم تبیین موضوع و ابهامات موجود میان نمایندگان مجلس، 

 .شد ۵1این نوع مالیات و عدم پشتیبای دولت از دالیلی است که سبب حذف بند 
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های طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات»طرح مالیات بر عایدی مسکن با عنوان  ۵۸۳1در سال  •

نفر از نمایندگان  ۵۵1با امضای « مستقیم با هدف مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن

مجلس اعالم وصول شد که کلیات آن تصویب شد. بررسی جزئیات این طرح بعد از مدتی متوقف 

های ای درباره مالیات بر عایدی سرمایه در بخششد زیرا دولت اعالم کرد که قصد دارد الیحه

 .مختلف بخصوص مسکن را به مجلس ارائه نماید

را با « الیحه مالیات بر فعالیت های اختالل زا»ای تحت عنوان وزارت اقتصاد الیحه ۵۸۳۳در سال  •

های مستقیم به و مقرر شد قانون مالیات حذف بخش مربوط به مسکن تقدیم هیئت دولت نمود

)که شامل مالیات بر عایدی مسکن نیز می باشد( و صورت جامع اصالح و مالیات بر عایدی سرمایه 

 به صورت یکپارچه به مجلس تقدیم شود. مالیات بر مجموع درآمد گنجانده و

همانطور که مشاهده شد علیرغم تالش هایی که صورت گرفته است همچنان قانونی با موضوع مالیات بر 

 عایدی سرمایه به تصویب مجلس نرسیده است. 

سازی ادهعالوه بر عزم و اهتمام ملی که برای تدوین و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه مورد نیاز است، در پی

سازی نامطلوب و پیاده صورت ینابایست موردتوجه قرار بگیرند. در غیر میمالیات بر عایدی سرمایه الزاماتی 

های ناشی تواند عالوه بر تحمیل هزینه بسیار باال به دولت )نظیر هزینهسیستم مالیات بر عایدی سرمایه می

ها، کاهش بی به اهداف آن، افزایش قیمت داراییهای طرح و اجرای طرح(، عدم دستیااز ایجاد زیرساخت

 مابین مردم و دولت را در بر داشته باشد.اعتمادی فیگذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بیسرمایه

تواند که میسازی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک اصالح نهادی، ازآنجاییباید توجه داشت، پیاده

طور برابر توزیع کند، ممکن است با مخالفت و کارشکنی را برهم زند و منافع را به وضعیت نابرابر فعلی

نفع مواجه شود که چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرا و نظارت بر اجرا، تمام سعی خود ی ذیهاگروه

 را خواهند کرد که این امر به درستی صورت نپذیرد.

های گرفته است که رانتای شکلگونههای حاکم بر جامعه بهسیاست که نهادهای سیاسی ودر واقع، ازآنجایی

ها انگیزه کافی برای پیشبرد اصالحات سازد، این گروهیمنفع های اندک ذیای را نصیب گروهگسترده

کند و از منفعت تری توزیع میطور گستردهزیرا خاصیت اصالحات این است که عواید را به؛ نخواهند داشت

کند، این واقعیت ترین عاملی که راه حاکمیت قانون را سد میکاهد. به عبارتی، بزرگی منافع میهاگروه

اند با های نامشروع فراوانی اندوختهنفوذ که در غیاب حکمرانی قانون، داراییهای ذیاست که جریان

رو ضرورت ینازا(. ۵۸۳۳های اقتصادی، حاکمیت قانون بسیار متضرر خواهند شد )مرکز تحقیقات و بررسی
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خواهد  دوچنداننفع ی ذیهاگروهی هاتالشتوجه به الزامات مالیات بر عایدی سرمایه برای خنثی کردن 

 بود.

 است: یتحائز اهم رعایت الزامات به شرح زیر یهسرما یدیبر عا یاتارتباط با مال در

 یدیبر عا یاتاخذ مال صرفاً چنانچه :لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی عایدات -۵

 یارتباط بازار مسکن با بازارها یلدلبه  قرار گیرد،مسکن مدنظر نظیر بخش بخش یک در  یهسرما

از  ینگیبخش مسکن، نقدصرفاً بر  یاتها، در صورت وضع مالآن ینب ینگینقد ییو جابجا یبرق

کاهش امر ضمن  نیشود. اهمانند ارز، طال و... جابجا می یمواز یبخش مسکن به بازارها

در  یمتیسبب جهش ق تواندیبخش م ینعدم تعادل در ا یجاددر بخش مسکن و ا گذارییهسرما

لذا  شود. یراناقتصاد ا یبرا یو بر هم خوردن ثبات اقتصاد کالن و مشکالت جد یمواز یبازارها

و اخذ مالیات از ضروری است که سیستم مالیات بر عایدی سرمایه به صورت کالن در تمامی بازارها 

 تمامی عایدات صورت گیرد.

مشمول  یدیدر محاسبه عا یتورم یالتتعدالزم است که  در نظر گرفتن تعدیالت تورمی:  -0

تورم دورقمی وجود داشته است. این امر  عموماًهای گذشته در ایران طی دهه شود.لحاظ  یاتمال

بسیاری  آنکهشی از تورم باشد. ضمن ها ناسبب شده است که بخش اعظمی از افزایش قیمت سرمایه

اند که فعالیت این داری سرمایه کردهاز مردم باهدف حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید و نگه

توان به عنوان را نمی هاآنتوان فعالیت سوداگری و افزایش قیمت سرمایه دسته از افراد را نمی

ت، مالیات بر ثروت خواهد بود و نه مالیات بر عایدی سرمایه منظور کرد. در این صورت دریافت مالیا

درآمد و دیگر توجیه اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه را نخواهد داشت. لذا چنانچه بین افزایش 

یرتورمی غها( و افزایش قیمت قیمت حاصل از تورم )افزایش قیمت متناسب با افزایش سایر قیمت

 یاتقبل از محاسبه مال یتورم یلتعدرو ینازااهد بود. تفکیک صورت نگیرد اخذ مالیات ناعادالنه خو

  قرار گیرد. مدنظربایست می یهسرما یدیبر عا

مشمول مالیات بر  ،تعدیل تورم بودن ایسرمایه هایداراییاگر ارزش همچنین باید توجه داشت که 

نقل و انتقال و  دلیل باال رفتن هزینه مالیاتی این شرایط ممکن است به شود در ایسرمایهعایدی 

پدیده  .و بلندمدت صورت گیرد مدتمیاندر  هاداراییپدیده قفل شدن  ،هاداراییخرید و فروش 

را به  هادارایی انگیزه فروش و خرید هاداراییپدیدهای است که در آن دارندگان  هاداراییقفل شدن 

 تواندمیپدیده  . اینشودمیالنی دلیل هزینه باالی این امر از دست داده و دوره نگهداری دارایی طو
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افزایش دهد.  را هاداراییرا دچار اختالل کرده و هزینه مبادله  هاداراییبازار نقل و انتقال این نوع از 

اقتصادی است. این  فعاالن هایدارایینتیجه این اقدام کمبود عرضه و عدم تخصیص بهینه منابع و 

در قالب هزینه در  تبعات آن که کندمینیز از نقطه بهینه دور را  ایسرمایه هایداراییموضوع بازار 

 (.۵۸۳0شود )توتونچی ملکی، میمختلف ظاهر  هایبخش

 یاتکشور در مال یفعل یکرددر حال حاضر رو های موازی:سازی مالیاتذف و یا هماهنگح -۸

درآمد  یرنظ از انواع درآمدها، یکهر  یگر؛ به عبارت دیستن یکساناز انواع درآمدها  یستان

تحت قواعد مختلف مشمول  یرهها، درآمد مشاغل، درآمد حقوق و دستمزد، درآمد اجاره و غشرکت

متفاوت  یهامختلف و با نرخ هاییوهش هب یکسان یساختار، از درآمدها یندر اهستند.  یاتمال

از درآمدها  یگرد یبرخ ارتباط، ینشود. در اها اخذ نمیآناز  یاتینوع مال یچه یاشده و  اخذ یاتمال

 یهاحاصل از سود سپردهتوان به درآمد بر درآمد معاف هستند که از آن جمله می یاتاز مال یزن

 یدیبر عا یاتمال یستمس یک یاباشاره کرد. در غ یرهای و غسرمایه ید(، عوای)بهره بانکی بانک

انتقال  و نقل یاتدر قالب مال یهسرما یدیبر عا یاتمال یگزینجا یستمس یدر کشور، نوع یهسرما

 ینقل و انتقال سرقفل یاتنقل و انتقال سهام و مال یاتق.م.م(، مال ۱۵و  ۱0، ۶0امالک )موضوع مواد 

 یهسرما یدیبر عا یاتمال یندهنما یا ینعنوان جانشدارد که به  جودو یمهای مستقدر قانون مالیات

اوراق بهادار و  یبرخ یرها نظدارایی یرامالت ساوجود، مع ینکنند. با ادر منابع مذکور عمل می

معاف هستند. در واقع مرز  یاتاز مال یمثل حق اختراع و حقوق معنو یمعنو یتمالک ی،مال یابزارها

چندان شفاف و روشن  یرانا یاتیدر نظام مال یرمشمول،غ یدرآمدها یرو سا عمولم یدرآمدها ینب

رو برای پرهیز دریافت مالیات بر عایدی به صورت ینازا. (۵۸۳1کشور،  یاتیمال)سازمان امور  یستن

های مختلف الزم است که در سیستم کل مالیات ستانی بازنگری، مضاعف و در قالب مالیات

 های موازی حذف و اصالح صورت گیرد. مالیات

ی سازی سیستم مالیات بر عاید: بدیهی است به منظور پیادههاسازی زیرساختلزوم فراهم -0

ی توانمند هادستگاههایی نظیر سیستم جامع اطالعات مالیاتی، نظام آماری کامل، سرمایه زیرساخت

یاتی و ها با سازمان امور مالها و دستگاهوزارتخانهاتصال  مثالعنوانبهو هماهنگ و ... الزم است. 

جرای مالیات بر های الزم برای ایکی از زیرساخت در سیستم جامع مالیاتی هاارگانحضور همه 
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تمایلی به انجام این  تاکنونها و وزارتخانه هاسازمانرسد برخی از عایدی سرمایه است که به نظر می

 ۵اند.کار نداشته

پاسخگویی  و به اطالعات مردم دسترسی: جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی -۱

طابق آمارهای فرار مالیاتی است. مضامن موفقیت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش  دولت

هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با توجه به اقتصاد زیرزمینی،  ۸2تا  ۵0رسمی، در کشور ما بین 

باید در خصوص  سازیمتصم عنوان عوامل مؤثر به گذارانیاستس .شفافیت وجود دارد قاچاق و عدم

 از جنس هایییژگیضیحات باید شامل وآنچه در حال وقوع است توضیحات کافی ارائه کنند. تو

مالیاتی باید بدانند درآمدهای  عنوان ذینفعان سازمان مردم جامعه بهباشد. چرایی و چگونگی 

 هایاتمیزان فرارهای مالیاتی و ... چگونه است. حتی ضروری است توضیح داده شود مال وصولی،

شود تا چه اندازه  یریگو حتی اندازه شوند، سهم هر بخش چه میزان استمی دقیقاً در کجا هزینه

شود. این فرایند پاسخگویی است. پاسخگویی میزان می این میزان تغییرات در زندگی افراد احساس

اجتماعی تأثیر مثبت دارد.  کند و بر میزان اعتماداثربخشی و کارایی سیستم مالیاتی را مشخص می

 دهنده خدمات و اعتماد به ابزارهیماد به نهاد ارابه دو دسته اعتتوان میاعتماد در این خصوص را 

نسبت  دهنده خدمات بهالبته میزان اعتماد به نهاد ارائهکرد. کاررفته در ارائه خدمات تقسیم به

اگر مردم معتقد باشند که . کاررفته تأثیر بیشتری برای همکاری داردمیزان اعتماد به ابزار به

اعتمادی به بی. شودها به نهادهای حکومتی افزوده میعتمادی آنانهادهای حکومتی فاسدند، بر بی

نهادهای حکومتی آمادگی کنش فاسد را در بین افراد به هنگام سروکار داشتن با نهادها ایجاد 

فساد مساوی است با "چنانچه افرادی پایبند به اصول اخالقی باشند اما با باور به مکانیسم  .کندمی

ها گیرند و به تدریج ذهنیت آنمی به فرایندهای فاسد را در پیش ورود یت، درنها"گشایش کار

های گیرد )مرکز بررسییمقرار فساد -اعتمادیبی-چرخه فساددرنتیجه کشور وارد  .کندتغییر می

 .(۵۸۳1استراتژیک، 

ه ی خود دولت از اصول و قوانینی نظیر اصل عطف ببردارفرمانعالوه بر موارد ذکر شده پیروی و 

مابین دولت و مردم است. یری رابطه اعتماد و مشارکت فیگشکلی الزم برای هاحداقلماسبق از 

                                           
تعاون، کار و رفاه وزارت  ی،که وزارت راه و شهرساز عنوان کرده است -یاتیسابق سازمان امور مال یسرئ- نژادیکامل تقو یدسبه نقل از ایسنا:  ۵

 ظاماد، سازمان نسازمان ثبت اسن یران،مرکز آمار ا ی،اجتماع ینسازمان تأم ی،انتظام یروین ی،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یرو،وزارت ن ی،اجتماع

 .کنندینم یهمکار یاتیهستند که هنوز با سامانه جامع مال یهادستگاه ازجملهها بانک یبرخسالمت و  یمهسازمان ب یران،ا یاتاق بازرگان ی،پزشک
https://www.isna.ir 

https://www.isna.ir/news/98031807356/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86


 

 

48 

که این اصل در  یاگونه. بهرودیحقوق به شمار م هاییهاصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پا

حق به عنوان وسیله اثبات  المللییندر اسناد ب یحقوق عمومی و حت حقوق خصوصی، حقوق جزاء

رسد دولت در اجرای مالیات بر این در حالی است که به نظر می ۵از اهمیت خاصی برخوردار است.

تواند عواقبی همچون سلب اعتماد مردم عایدی سرمایه توجهی به این اصل نداشته است. این امر می

زم به ذکر از دولت و بدبین شدن مردم به قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در پی داشته باشد. ال

تواند است پذیرش مالیات بر عایدی سرمایه توسط مردم و اعتماد به دولت به عنوان مجری آن می

 نقش مهمی در اجرای مطلوب این نوع مالیات جدید و کاهش فرار مالیاتی داشته باشد.

 :گیری معامالت سوداگرانه با تمیز قائل شدن میان نگهداری بلندمدت و کوتاه مدتهدف -2

است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه بین خرید و فروش دارایی در کوتاه مدت و بلندمدت الزم 

از برقراری این نوع مالیات، کنترل  نظام مالیاتیاصلی هدف تمایز وجود داشته باشد. چراکه 

های و فعالیت بلندمدت است هایگذاریسرمایه حمایت ازهای سوداگری و در مقابل فعالیت

گذاری در بازه زمانی بلندمدت صورت اغلب در بازه زمانی کوتاه مدت و در مقابل سرمایهسوداگری 

که هزینه  شودمیباعث ها دارایی مدت اعمال این مالیات در معامالت کوتاه گذار باپذیرد. قانونمی

قاضای برای عرضه و ت محدودیتی مدت افزایش یابد که این موضوع در کوتاه هادارایینقل و انتقال 

در بازار این نوع از  سوداگری و بازیسفته درنهایت. این امر کندمیمدت ایجاد  در کوتاه هادارایی

ها در گذاریهای مالیاتی برای سرمایهکند. ضمن آنکه با معافیتمیرا کنترل و محدود  هادارایی

 (.۵۸۳0شوند )توتونچی ملکی، ای تشویق میهای مصرفی و سرمایهبلندمدت، انگیزه

 سوداگرانه و هایفعالیتاوالً بین  تواندمیمدت تمایز بین عایدی بلندمدت و کوتاه به عبارت دیگر،

شاخص تورم  بلندمدت را نسبت به هایعایدی توانمیواسطه آن  بهشود و ثانیاً  قائلمولد تمایز  هایفعالیت

. باشندمیمدت حساس  کوتاه ندمدت و عایدیبه تفاوت بین نرخ مالیات عایدی بل گذارانسرمایهتعدیل کرد. 

پایین مالیاتی مرتبط با عایدی بلندمدت  را برای برخورداری از مزایای نرخ ایسرمایهفروش دارایی  درنتیجه

مدت دارایی از  نرخ مالیاتی بر عایدی کوتاه االمکانشود حتیمی. لذا از این منظر توصیه اندازندمیبه تأخیر 

اما تفاوت نباید به قدری باشد که منجر به قفل شدن  ؛باشد ایدی بلندمدت دارایی بیشترنرخ مالیات بر ع

 (.۵۸۳0، همان) کمتر استها آندارایی در مواردی شود که بازدهی 

                                           
1 https://divan-edalat.ir 

https://divan-edalat.ir/detail/605
https://divan-edalat.ir/detail/605
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شایان ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه است 

های سوداگرانه نظیر نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیتکه در بهترین حالت اجرا 

وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به جایی های سیاسی و اقتصادی، فضای کسبثباتیبی

 نخواهد برد.

 جمع بندی -8

سمت ن اقتصادی از تولید و گرایش آنها بهطور که بیان شد، یکی از مهمترین علل فاصله گرفتن فعاالهمان

بازانه بیشتر از عایدی های سفتههای ناشی از فعالیتهای بازگشت عایدیکارهای غیرمولد آن است که نرخ

گذاری و دهند به جای سرمایههای اقتصادی مولد است، از همین رو، افراد ترجیح میحاصل از فعالیت

خواری را دنبال مدت یا همان سوداگری و بهرههای پربازده و کوتاهیتهای تولیدی، فعالفعالیت در بخش

زنند و بلکه خیز اقتصادی نیز به همراه ندارند و صرفا های موجود دامن میتنها بر نابرابریکنند که نه

 آورند. کیفیت به بار میثباتی و رشد بیپیامدهای منفی برای بخش حقیقی اقتصاد از قبیل بی

حل درست برای این مسئله، وضع مالیات بر ظری موجود در این زمینه حاکی از آن است که، راهادبیات ن

 شود. این نظامسال است در سطح جهان اجرا می ۵22عایدی سرمایه است که در حال حاضر بیش از 

های با توانمندی ستانی از اشخاصپایان نابرابری را از طریق مالیاتتنها اجتناب از یک مارپیچ بیمالیاتی، نه

-بازی، قادر به هدایت نقدینگی و سرمایهسازد بلکه با از صرفه انداختن سوداگری و سفتهپذیر میباالتر امکان

ها، سازی فعالیتهای مولد و تولیدی اقتصاد و بنابراین تخصیص بهتر منابع، سالمگذاری به سوی بخش

بازانه در خرید های سفتهتواند با کاهش انگیزهچنین میباشد. همافزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می

از کاالها را واقعی سازد  برخی از کاالها از جمله ارز، طال و مسکن، موجب واقعی شدن تقاضا برای این دسته

و بنابراین از نوسانات شدید قیمتی جلوگیری کند. از همین رو است که مالیات بر عایدی سرمایه بیش از 

  آید.حساب میها شناخته شود، بیشتر ابزاری تنظیمی بهنوان منبع درآمد برای دولتعآنکه به

در  وریبازدهی نامتناسب با بهرهگیری به سبب شکل بررسی تاریخی اقتصاد ایران نیز گویای آن است که 

رونق  اخیر یهاهای نامولد در طی سالفعالیتاند که ی سوق یافتهمنابع به سمت کشور، های اقتصادیبخش

رغم حجم باالی نقدینگی سرگردان در محیط های تولیدی کشور علیو بخش اندیافته و تعمیق پیدا کرده

های اقتصادی برای همیشه از عرصه فعالیت هاآنو حتی برخی از  اندتر شدهروز ضعیفروزبهاقتصاد کالن، 

ای گونهها در ایران در طی تاریخ بهنهادشناسی شرایط موجود حاکی از آن است آسیباند. خارج شده

بایست این اند. لذا میهای نامولد پر سود کردهاند که با عملکرد ناکارآمد خود فضا را برای فعالیتگرفتهشکل

های سوداگری را پرهزینه های مولد، انجام فعالیتای اصالح گردند که به حمایت از فعالیتگونهنهادها به
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 یراندر ا های عملیاتی بدین منظور استقرار سیستم مالیات بر عایدی سرمایه است.حلیکی از راه کنند.

 یی نظیر مسکن، ارز و طالبه سمت بازارها یو نهاد ید دارد که در خألهای قانونسرگردان وجو ینگینقد

 یرا منطق یههای سرماکه عایدیشود ازآنجایی اجرا یهسرما یدیبر عا یاتمالسیستم اگر  یکند. ولحرکت می

 ینگیشود و بالعکس نقدمی ی مذکوربه بازارها ینگیمانع هجوم نقدکند می یلتعد یکدیگرو در تناسب با 

 شود. های مولد میجذب فعالیت

بایست الزاماتی نظیر لزوم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از تمامی سازی مالیات بر عایدی سرمایه میدر پیاده

سازی های موازی، لزوم فراهمسازی مالیاتتعدیالت تورمی، حذف و یا هماهنگ در نظر گرفتن عایدات،

گیری معامالت سوداگرانه با تمیز هدفها، جلب اعتماد و کسب مشارکت عمومی با پاسخگویی و زیرساخت

سازی و پیاده صورت یناموردتوجه قرار بگیرند. در غیر  قائل شدن میان نگهداری بلندمدت و کوتاه مدت

های تواند عالوه بر تحمیل هزینه بسیار باال به دولت )هزینهامطلوب سیستم مالیات بر عایدی سرمایه مین

ها، های طرح و اجرای طرح(، عدم دستیابی به اهداف آن، افزایش قیمت داراییناشی از ایجاد زیرساخت

ن مردم و دولت را در بر داشته مابیاعتمادی فیگذاری و در کنار آن ایجاد شکاف حاصل از بیکاهش سرمایه

شایان ذکر است اجرای سیستم مالیات بر عایدی سرمایه تنها یک روش در کنترل رفتارهای سوداگرانه  باشد.

های سوداگرانه است که در بهترین حالت اجرا نیز به تنها و بدون کنترل سایر متغیرهای اثرگذار بر فعالیت

وکار نامناسب، فساد و رانت گسترده، نقدینگی و ... راه به ، فضای کسبهای سیاسی و اقتصادیثباتینظیر بی

 جایی نخواهد برد.
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