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 نظرات درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه

 مدیریتی خالصه

ه با هدف کنترل سوداگری است ک هایافتهتوسعه اکثر کشورها به ویژهمالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در 

نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری  ،یمالیاتپایه این نوع ریزی پایهشود. میمدت انجام در کوتاه

 . استتولیدی  هایغیرمولد به بخش هایحرکت جریان سرمایه از بخش برای و ابزاریهای سوداگرانه فعالیت از

باشد و نیز با توجه به شرایط فعلی سرمایه اجتماعی، ها میدر حال حاضر که اقتصاد کشور مبتال به انواع شکنندگی

مشکالت زیادی را برای عموم مردم و فعاالن ی مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، رسد اجرای این پایهبه نظر می

در اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد. از جمله اینکه ترس از نحوه رفتار دولت درباره این پایه مالیاتی سرمایه گذاری 

مسکن را متوقف خواهد کرد و موجب خروج سرمایه از این بخش یا به خارج از کشور خواهد شد و یا سرمایه را به 

یک نکته بسیار مهم آن است که در فضای  .بازارهایی که خارج از کنترل دولت است مانند ارز  هدایت خواهد کرد

سیاست های اقتصادی  ،ت اقتصادی کشورهای همسایهکنونی بین المللی، یک کشور نمی تواند بدون توجه به وضعی

طراحی و اجرا کند. در شرایطی که کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مشغول جذب سرمایه 

به نظر  ضمن اینکه هستند، تصویب اینگونه قوانین مبهم، می توان به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود. 

را کشور تواند می باشد کهمی درآمدزدایی برای دولتطرح حاضر، بیشتر در راستای ویب تص رسد تعجیل درمی

 گری در اقتصاد دور سازد. از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم

تنهایی بهدر کشور  مالیات بر عایدی سرمایه اجرایهای نامولد از طریق افزایش هزینه فعالیتباید در نظر داشت که  

و رفع گذاری در کشور بهبود یابد فضای کسب و کار و سرمایه ،همزمان واقع نخواهد شد و الزم استمثمر ثمر 

صورت اجرای این ندر غیر ای نیز در دستور کار قرار گیرد. های مولد و تولیدیموانع موجود بر سر راه فعالیت

های غیررسمی و بازارهای افزایش فعالیت ،خروج سرمایه از کشور تواند بهمی همانگونه که ذکر شد پایه مالیاتی

 . منجر گرددغیرشفاف در کشور 

های نهادی برای شناسایی و طراحی زیرساختآمیز این پایه مالیاتی، نکته مهم بعدی در خصوص اجرای موفقیت

و چنانچه چنین زیرساختی مهیا نباشد، رصد معامالت در همه بازارها رصد همه بازارهای مستعد سوداگری است 

جایی نقدینگی از بازار یک منجر به جابهو به این ترتیب وضع مالیات بر عایدی سرمایه صرفا صورت نخواهد گرفت 

موجب خود ن مساله گردد که ایهایی که از شفافیت الزم در معامالت برخوردار نیستند، میدارایی به بازار سایر دارایی

 خواهد شد. و ایجاد آشفتگی التهاب در بازارها

در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مغفول پایبندی به اصول علمی در این پایه مالیاتی  عالوه بر موارد ذکر شده،

تعیین نرخ منطقی، تمایز قائل شدن  ،تورم، تعدیل نسبت به استهالک. مواردی نظیر تعدیل نسبت به استانده م
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بازارهای مستعد سوداگری و ... که غفلت از این اصول، این پایه  بین عایدی کوتاه مدت و بلندمدت، پوشش همه

شایسته ذکر است که تجربه مالیات بر ارزش  مالیاتی را از کارکرد اصلی خود که تنظیم بازارها است دور خواهد کرد.

بدون تدوین یک قانون جامع و بدون ابهام و بدون آموزش مجریان، دستیابی به اهداف قانون افزوده نشان داد که 

ح فعلی رامکانپذیر نیست و اتفاقا به ضرر بخش مولد کشور تمام شد. این در حالی است که متخصصان معتقدند ط

از این رو نمی توان امید  تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه از جنبه های مختلف ناقص  بوده و آسیب زا هست.

اشکاالت را برطرف کرده و در خدمت اهداف ذکر شده در مقدمه  ،داشت با تصویب یک قانون ناقص، مجریان آن

معادن و کشاورزی ایران معتقد است در شرایط فعلی و بدون مهار تورم دو طرح عمل شود. اتاق بازرگانی، صنایع و 

تورمی جدید  و بدون زحمت را برای دولت فراهم خواهد ساخت که به  رقمی، طرح حاضر زمینه کسب یک مالیات

طرح واقعیت آن است که نوسانات قیمت دارایی ها در سه سال اخیر موجب عملکردهای ناکارآمد خود ادامه دهد. 

افزایش  مجدد مباحث درباره مالیات بر عایدی سرمایه شده است) مثالهایی که بسیاری از موافقان طرح  میزنند مانند

قیمت اتومبیل ها یا خانه های مردم شاهدی بر این امر است(، اما کمتر توجه می شود که ریشه های این نوسانات 

خود دلیل کافی برای ناکارآمدی این ابزار است. عموم مردم و فعاالن اقتصادی که قرار است چنین مالیات هایی 

 ندارند.  -برخی دارایی های آنها را افزایش داده است که ارزش اسمی-پرداخت کنند نقشی در تورم های فعلی 

الت مطابق در مورد امالک و مستغوجود دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. به طور مثال ی ابهامات طرح حاضردر 

امالک قوانین کشور، اسناد عادی )قولنامه و ...( در دادگاه اعتبار دارد و هیچ الزامی برای ثبت رسمی نقل و انتقاالت 

اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به شکل صحیح گذار اسناد عادی را معتبر بداند، وجود ندارد. بنابراین تا زمانی که قانون

در مورد خودرو نیز هنوز .  پذیر نیست، چرا که امکان شناسایی و رصد معامالت این اسناد وجود نداردامکان

ها ایجاد د مالکیت وجود نداشته و نیاز است که این زیرساختهای الزم برای ثبت قیمت خودرو در سنزیرساخت

  و  2نامه یا دستورالعمل نظیر تبصره به آئین برخی موارد ارجاع، موارد مغفول ماندهعالوه بر ابهامات و شود. 

 را از بین ببرد. این پایه مالیاتی  ایتوسعه و کارکرد باشد مشکالت بعدی را به همراه داشتهتواند می  ماده 

فلسفه رغم اینکه اتاق ایران علی شود،هایی که در این طرح مشاهده میو کاستی طرح شدهملذا با توجه به کلیات 

، اما با کلیات طرح به دالیل پیش گفته مخالف است و تا زمانیکه بسترهای اولیه پذیردرا میاین پایه مالیاتی وجودی 

در  .کندتوصیه نمی، تصویب و اجرای آن را در شرایط فعلی و اصول علمی در آن دیده نشود اجرای آن مهیا نگردد

ده به سرنوشت مالیات بر ارزش افزو ، این پایه مالیاتی را همرود که تعجیل در تصویب این طرحبیم آن می واقع

 د. دارمی اعالمبا کلیات این طرح  اتاق ایران مخالفت صریح خود را. از همین رو دچار کند

  ادامه به تفضیل دالیل مخالفت با کلیات طرح عنوان خواهد شد. در 
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 ررسی کلیات طرحب

. وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مجری این نوع قانون، نه با هدف کسب درآمد برای دولت بلکه 1

فرع آن، اهداف عدالت افقی و عمودی  شود و دربازی طراحی میغالباً برای جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه و سفته

 محور زیر است: 3الذکر، توجه به کلید موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف فوقکند. شاهرا دنبال می

 رعایت اصول منطقی و علمی در طراحی مواد قانونی 

 های آمار و اطالعات متقن و جامعوجود پایگاه 

 های اجرایی قوی قانونیتدوین ضمانت 

گونه بازدارندگی ماندن هر یک از محورهای فوق در طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه تنها هیچ مغفول

سازی این قانون، اصل عدالت مالیاتی بیش از پیش، مخدوش پیادهبرای رفتارهای سوداگرانه نخواهد داشت بلکه با 

اند که شواهد و دالیل متعددی در ادامه مطرح شدهعدالتی نیز در جامعه تعمیق خواهد گردید. خواهد شد و ادراک بی

 دهنده عدم توجه به موارد مذکور هستند.نشان

موضوع جدی در نظر گرفته شده  5کم بایستی دست. در طراحی مواد قانونی مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه می2

 باشد که این اصول عبارتند از 

 ای )عایدی واقعی(غیرواقعی( و عایدی سرمایهای )عایدی تمایز بین درآمد سرمایه 

 ایهای سرمایهتوجه به زیان 

 تعدیالت مربوط به تورم 

 تعدیالت مربوط به استهالک 

 مدت و بلندمدتتمایز بین عایدی کوتاه 

مورد آخر در  دوو تنها ردپایی از  اندموضوع نخست در تدوین طرح حاضر به طور کلی مورد توجه قرار نگرفته سه

 شود.مواد قانونی این طرح مشاهده می

این موضوع بیشتر در  :«ای )عایدی واقعی(ای )عایدی غیرواقعی( و عایدی سرمایهتمایز بین درآمد سرمایه » .2-1

ای را در زمره پایه مالیات بر درآمد لحاظ ارتباط با سهام و اوراق قرضه موضوعیت دارد که بایستی درآمد سرمایه

درحالیکه در طرح حاضر سهام و اوراق بهادار مشمول  نمود و عایدی واقعی را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرد.

کشور مجری قانون مالیات بر عایدی سرمایه حکایت از آن  107مالیات بر عایدی سرمایه قرار نگرفته اند، تجربه 

های خالص های امالک و مستغالت و هم بر عایدیکشور( هم بر عایدی 107درصد از این کشورها ) 64دارد که 

 کنند. ناشی از فروش اوراق بهادار، مالیات بر عایدی سرمایه وضع می
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در طرح حاضر کامال مسکوت مانده است این در حالی است که بررسی « ایهای سرمایهجبران زیان»موضوع . 2-2

موضوع دارد. همچنین الزم به تاکید است که در اغلب تجربیات کشورها در این خصوص حکایت از توجه به این 

شود. ای همان نوع دارایی فراهم میهای سرمایهای صرفاً از عایدیکشورهای مورد بررسی امکان کسر زیان سرمایه

ای مسکن تسویه کند. تواند آن را با عایدی سرمایهشود نمیای در سهام میمثالً اگر فردی متحمل زیان سرمایه

ها، سقف تعیین پرمخاطره، بعضی از کشورها برای به جلو انتقال دادن زیان نین برای جلوگیری از رفتارهایهمچ

 کنند.می

از جمله محورهای مهمی است که در اکثر کشورهای مجری مالیات بر عایدی  «تعدیل نسبت به تورم». 2-3

این د رحالی  .ضر این مسئله مغفول مانده استبااین حال در طرح حا ای نسبت به آن شده استسرمایه، توجه ویژه

موضوعی است که حتی در کشورهای  ،ای نسبت به تورمتوجه به مسئله تورم و تعدیل عایدی سرمایه است که

های تورم اندک روبر هستند به طور جدی دنبال شده است. برای نمونه در کشوری مثل ای که با نرخیافتهتوسعه

برابر شده است، تعدیل عایدی  6سال گذشته حدود  60ها طی ه سطح عمومی قیمتایاالت متحده آمریکا ک

ای ای نسبت به تورم در قانون مالیاتی این کشور تعبیه شده است. بدیهی است در کشورهای در حال توسعهسرمایه

برابر  4267دود ها حسال گذشته، سطح قیمت 60رقمی روبرو هستند )که طی  2های باال و مثل ایران که با تورم

توجهی نسبت به این موضوع، تیشه بر ریشه نحیف عدالت مالیاتی خواهد زد و سرمنشأ اعتراضات شده است( بی

 ای خواهد شد.گسترده

ترین محورهایی است که در خصوص محاسبه پایه مالیات بر عایدی نیز از مهم« تعدیل نسبت به استهالک. »2-4

شدنی )مثل ساختمان، خودرو و ...( باید مدنظر قرار گیرد. این موضوع به ی مستهلکهاای مرتبط با داراییسرمایه

متأسفانه در طرح  حاضر . های مستهلک شدنی اشخاص حقیقی از اهمیت زیادی برخوردار استویژه در مورد دارایی

نوسازی امالک و  های بهسازی وو تنها در قالب هزینه، توجه نشده «تعریف عایدی سرمایه»این موضوع در به 

 است. به آن اشاره شده (5خودرو در ماده )

که یکی دیگر از مسائل محوری طراحی قانون مالیات بر عایدی  «مدت و عایدی بلندمدتعایدی کوتاه»مسئله . 2-5

 طور مثال به) بعد از گذشت یک دوره طوالنیبه این ترتیب که  دارای ایراداتی است در طرح حاضر سرمایه است، 

بررسی تجربه  .شودرصد( مید 4با نرخ ثابت ) ی مثل مسکن شامل مالیاتهاهمچنان دارایی ،(از سال دوازدهم

مدت تقریباً با باالترین نرخ کشورهای مجری قانون مالیات بر عایدی سرمایه حکایت از آن دارد که عایدی کوتاه

سال  10یا  5ای در بلندمدت )های سرمایهعموماً عایدیهمچنین شود. مالیات بر درآمد اشخاص مشمول مالیات می

ذکر این نکته ضروری است که چون هدف اصلی وضع شوند. بسته به قوانین مختلف(، از شمول مالیات مستثنی می
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های لذا الزم است نرخ ،مدت استمالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه هیجانی در کوتاه

بازی و سوداگری طوری تعیین شوند که اوال منطقی باشند و ثانیا از خاصیت بازدارندگی در زمینه سفتهمالیاتی 

همچنین الزم به اشاره است که در اغلب کشورها، بسته به مدت مالکیت دارایی، برخوردهای برخوردار باشند. 

در این کشورها به موازات با افزایش  شود. دو رویه مختلفای اعمال میترجیحی مالیاتی نسبت به عایدی سرمایه

 مالکیت دارایی قابل شناسایی است؛مدت 

 هایی )اعم از امالک و نخست کاهش نرخ مالیاتی: برای مثال، در مالزی نرخ مالیات برای عایدی دارایی

یی اما اگر طول مدت مالکیت دارا ،درصد تعیین شده است 30اند سال نگهداری شده 3اوراق بهادار( که تا 

سال  5درصد و اگر مدت مالکیت بیش از  15سال با نرخ  5درصد و تا  20سال افزایش یابد با نرخ  4تا 

ای از مالیات معاف خواهند بود. جمهوری چک، هند، بلغارستان و برخی دیگر از های سرمایهباشد عایدی

 اند. کشورها این رویه را در پیش گرفته

 مدت و بلندمدت ها به دو دسته کوتاهیات: مثالً در الجزایر، داراییدوم؛ کاهش درصد عایدی مشمول مال

سال باشد در طبقه بلندمدت قرار گرفته و  3شود و اگر طول مدت مالکیت دارایی بیش از بندی میطبقه

اما اگر طول مدت  .های تصاعدی خواهد شدهای سرمایه مشمول مالیات با نرخدرصد عایدی 35صرفاً 

درصد  70شود و بندی میمدت طبقههای کوتاهدر زمره دارایی ،سال باشد 3ی کمتر از مالکیت دارای

 های تصاعدی خواهد بود.ای مشمول مالیات با نرخهای سرمایهعایدی

مکرر مقرر گردید که  169و به موجب ماده  1394های مستقیم در سال . به رغم آنکه در اصالحیه قانون مالیات3

های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطالعات، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی سازی فعالیتدر راستای شفاف

های سطح دسترسی سازمان مالیاتی به پایگاهدر خصوص و دارایی مؤدیان مالیاتی تشکیل گردد اما همچنان ابهاماتی 

 وجود دارد. های اطالعاتیسو و جامعیت اطالعاتی این پایگاهها و مؤسسات از یکاطالعات سازمان

های اجرایی وضع و وصول مالیات مبهم است و مقتضیات خاص ایران در آن های اجرا و همچنین رویه. ضمانت4

فروش یک واحد آپارتمان مسکونی تا صدور سند قطعی برای خریدار نهایی آن آپارتمان، پیش دیده نشده است. مثالً از

مدت برای افراد ای کوتاهای از عایدی سرمایهبار معامله روی آن ملک انجام شده است که بخش عمده 10بعضاً تا 

  ه است.اما طرح پیشنهادی نسبت به این موضوع سکوت اختیار کرد .دیگری ایجاد شده است
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 گیری نتیجه

دارد که عدم توجه وجود های اساسی ، چالشطرح حاضردر توان گفت طور خالصه میبا توجه به آنچه مطرح شد به

ای که به آن اشاره گانه5اصول در این طرح  د.ایجاد خواهد کر در سیستم مالیاتی کشور های جدینارسایی ها،به آن

 شد به درستی رعایت نشده است. 

مالیات بر عایدی سرمایه در کشور  های نهادی، اطالعاتی، فنی و حقوقی موردنیاز برای اعمالزیرساخت عدم وجود

از کارکرد  مالیات رانوع این  تواندرود که می، از مشکالت اساسی به شمار میبرای پیاده سازی این پایه مالیاتی

ها و نتایج منفی از قبیل خروج سرمایه از کشور، افزایش بازارهای غیرشفاف و ایجاد انواع مفسده کنداصلی خود دور 

 . را در پی داشته باشدو اعتراضات گسترده 

بخش خصوصی  عنوان نمایندهبه ایراناتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی باتوجه به آنچه مطرح شد در پایان 

 دارد. اعالم میرا خود با کلیات طرح حاضر  م الفت


