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خالصه مدیریتی
ــی از  ــروش دارای ــت ف ــه از تفاضــل قیم ــرمایه ای ک ــدی س ــوان درصــدی از عای ــه عن ــرمایه ب ــدی س ــر عای ــات ب مالی
هزینه هــای اکتســاب دارایــی )مشــتمل بــر مجمــوع قیمــت خریــد کــه بعضــًا نســبت بــه تــورم شــاخص بندی می شــود 
و هزینه هــای بهســازی و تعمیــر و نگهــداری دارایی هــای حقیقــی در طــول دوره مالکیــت( محاســبه می شــود. مالیــات 
بــر عایــدی ســرمایه ای بــا دو شــیوه »تعهــدی« و »تحقق یافتــه« قابــل پیاده ســازی اســت کــه رویکــرد اول بــه دلیــل 
مشــکالت اجرایــی جــدی از جملــه مســئله »نقدینگــی« و »ارزشــگذاری« توســط کشــورها کنــار گذاشــته شــده اســت.  
ــه هنــگام فــروش دارایی هــا قابــل اعمــال اســت.  ــر اســاس شــیوه تحقق یافتــه ب ــر عایــدی ســرمایه ب اخــذ مالیــات ب
هــر چنــد در ایــن شــیوه مالیات ســتانی، چالش هــای نقدینگــی و ارزشــگذاری دارایــی بــروز نمی یابــد امــا مســئله ای بــه 
نــام »اثــر قفل شــدگی« پدیــدار می شــود. هنگامی کــه مالــک یــک دارایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه دارایــی دیگــری، 
بازدهــی باالتــری برایــش فراهــم می کنــد فــروش دارایــی نخســت و خریــد دارایــی دوم، رفتــاری عقالیــی خواهــد بــود. 
امــا اگــر نرخ هــای مالیــات بــر عایــدی ســرمایه به انــدازه ای بــاال باشــند کــه در صــورت فــروش دارایــی اول، شــخص 
بــا یــک بدهــی مالیاتــی جــدی روبــرو گــردد ممکــن اســت از فــروش آن منصــرف گــردد. بدیــن ترتیــب اعمــال مالیــات 
بــر عایــدی ســرمایه موجــب اختــالل در تصمیمــات ســبد دارایــی اشــخاص و ظهــور اثــر قفل شــدگی می گــردد. اثــر 
ــه  قفــل شــدگی در کشــورهایی کــه ســاختار نرخ هــای مالیاتــی تصاعــدی را مبنــای وضــع مالیــات قــرار می دهنــد، ب

مراتــب مهم تــر از آن دســته کشــورهایی اســت کــه از ســاختار نــرخ مالیاتــی تناســبی اســتفاده می کننــد.
ــس از  ــتیابی پ ــل دس ــداف قاب ــه اه ــه ب ــرمایه، توج ــدی س ــتانی از عای ــع مالیات س ــاره وض ــری درب ــان تصمیم گی در زم
ــی  ــام مالیات ــک نظ ــی ی ــان، طراح ــر اقتصاددان ــق نظ ــت. طب ــا اس ــده و راهگش ــیار کمک کنن ــون، بس ــن قان ــرای ای اج
ــی  ــن مال ــرای تأمی ــاز ب ــع موردنی ــش مناب ــه و افزای ــرای جامع ــن ب ــای ممک ــن پیامده ــه بهتری ــتیابی ب ــتای دس در راس
فعالیت هــای دولتــی اســت. همچنیــن بــه مــوازات بــا مباحــث برابــری، بــار مالیاتــی بایــد بــه نحــوی انتخــاب شــود کــه 
اختــالالت در رفتــار اقتصــادی را بــه حداقــل برســاند. یکــی از مشــهورترین نتایــج نظریــه مالیات ســتانی بهینــه آن اســت 
کــه درآمدهــای حاصــل از ســرمایه در بلندمــدت نبایــد مشــمول مالیــات شــود. ایــن جملــه داللــت بــر آن دارد کــه در 
بلندمــدت، بــار تأمیــن مالــی مخــارج دولتــی چــه بــرای خریــد کاالهــای عمومــی و چــه اهــداف بازتوزیعــی نباید بــر دوش 
مالیات ســتانی از ســرمایه باشــد و الزم اســت مالیات هــای مصــرف و نیــروی کار، جایگزیــن آن گردنــد. از جملــه دالیــل 
مهــم مطــرح شــده در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع، بحــث در ایــن بــاره اســت کــه مالیات هــای بــر درآمــد ســرمایه گذاری 
ــذا  ــد ل ــازار نیــروی کار و هــم در تصمیمــات پس انداز-ســرمایه گذاری اختــالل ایجــاد می کن ــه CGT، هــم در ب از جمل
در مقایســه بــا مالیات هــای بــر مصــرف یــا درآمــد نیــروی کار کــه اثــرات اختاللــی بــر بــازار نیــروی کار دارد، مضــرات 
بیشــتری روی رشــد اقتصــادی دارد. در مقابــل، برخــی پژوهشــگران بــا ارائــه شــواهدی مبنــی بــر اینکــه بخــش عمــده ای 
ــدی  ــر عای ــه اقشــار پردرآمــد جامعــه تحمیــل می شــود، خواســتار وضــع مالیات هــای تصاعــدی ب ــدی ســرمایه ب از عای

ســرمایه هســتند تــا از شــکاف درآمــدی بکاهــد. 
در کنــار موضوعــات نظــری فــوق، مــروری بــر تجربیــات کشــورهای مجــری نظــام مالیــات بــر عایــدی ســرمایه حاکــی 
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از مالحظــات مهمــی اســت کــه بــر پیچیدگــی  ایــن نــوع مالیــات می افزایــد کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد از:
	 ــای ــن عایدی ه ــورها بی ــادی از کش ــمار زی ــدت: در ش ــرمایه ای بلندم ــای س ــا عایدی ه ــی ب ــای ترجیح برخورده

ســرمایه ای دارایی هایــی کــه بــرای یــک دوره کوتــاه نگهــداری می شــوند و عایدی هایــی کــه از محــل نگهــداری 
ــود دارد. ــاوت وج ــدت حاصــل می شــود، تف ــک دوره بلندم ــا در ی دارایی ه

	 ــات ــا طبق ــد اصــواًل برخــورد ترجیحــی ب ــف دارایی هــا: هــر چن ــواع مختل ــن عایدی هــای ســرمایه ای ان ــز بی تمای
مختلــف دارایــی، نامطلــوب و غیرضــروری اســت امــا در رفتــار کشــورها بــا عایــدی ســرمایه ای ســهام در مقایســه 
بــا امــالک و مســتغالت بــه وضــوح می تــوان ایــن تبعیــض را مشــاهده کــرد. البتــه در خصــوص ســهام، اســتدالل 
ــی از  ــاور گروه ــاس ب ــر اس ــرا ب ــف اســت زی ــتانی مضاع ــزی، بحــث مالیات س ــورد تبعیض آمی ــن برخ ــی چنی اصل
ــص  ــود خال ــرکت، س ــطح ش ــون در س ــتند و چ ــی هس ــخاص حقیق ــرکت ها، اش ــی ش ــک اصل ــان، مال اقتصاددان

مشــمول مالیــات اســت لــذا نبایســتی مالیــات اضافــی از ســهام اخــذ کــرد.
	 ،ــت ــی و هــم از منظــر عدال ــد هــم از منظــر کارای ــورم: هــر چن ــه ت ــدی ســرمایه ای نســبت ب شــاخص بندی عای

ــدار می شــود  ــن پدی ــن بی ــا مســئله ای کــه در ای ــات شــوند ام ــًا عایدی هــای حقیقــی مشــمول مالی بایســتی صرف
ــی  ــا پیچیده ســازی سیســتم مالیات ــط ب ــش از هزینه هــای مرتب ــل، بی ــن تعدی ــع انجــام ای ــا مناف ــه آی آن اســت ک
ــا  ــه ب ــورهایی ک ــد در کش ــان می ده ــی نش ــه خوب ــه ب ــن مطالع ــده در ای ــه ش ــی ارائ ــای تفصیل ــت؟ مثال ه اس
ــه  ــای ســرمایه ای نســبت ب ــدم شــاخص بندی عایدی ه ــد ع ــرم می کنن ــورم دســت و پنجــه ن ــاالی ت ــای ب نرخ ه
ــوع دارایــی شــود. از ایــن رو  ــازده حقیقــی ســرمایه گذاری در هــر ن ــرخ ب ــورم چــه بســا موجــب منفــی شــدن ن ت
ــی  ــاال، بیشــتر از اقتصادهای ــورم ب ــا ت ــدی ســرمایه در اقتصادهــای ب ــع شــاخص بندی عای ــه نظــر می رســد مناف ب
اســت کــه تورم هــای انــدک دارنــد. شــواهد بــه دســت آمــده از قوانیــن مالیاتــی بالــغ بــر 120 کشــور نیــز حکایــت 
ــت  ــاخص قیم ــتفاده از ش ــا اس ــرمایه ای ب ــدی س ــاخص بندی عای ــق ش ــتقیم )از طری ــات مس ــه اقدام از آن دارد ک
ــت  ــی، معافی ــرخ مالیات ــش ن ــی، کاه ــه مالیات ــل پای ــق تعدی ــتقیم )از طری ــدات غیرمس ــا تمهی ــده( و ی مصرف کنن
عایدی هــای بلندمــدت( حتــی در کشــورهایی بــا تــورم بســیار انــدک در مواجهــه بــا ایــن مســئله صــورت گرفتــه 

ــد(. ــدول نگاه کنی ــه ج ــت )ب اس
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مقایسه برخورد مالیاتی با عایدی های سرمایه ای دارایی های مختلف

سایرسهامامالک و مستغالت

16/5%درصد کشورهای معاف
25% معاف کامل

32% معاف مشروط
وسائط نقلیه: %79

ارز، طال و جواهر: %93
عایــدی  بــا  ترجیحــی  برخــورد 
کشــورهای  از  )درصــد  بلندمــدت 

مشــمول(
%25%25-

نرخ مالیات بر عایدی
OECD

OECD غیر
کل

%26/9
%13/9
%17/5

%21/6
%13/5
%15/5

وسائط نقلیه: %15/3
ارز، طال و جواهر: /%16

تعدیــل نســبت بــه تــورم )درصــد از 
کشــورهای مشــمول(

%51%45-

نحــوه برخــورد بــا زیــان ســرمایه ای 
))درصــد از کشــورهای مشــمول(

91% قابل کسر از 
عایدی ها

9% از سایر درآمدها

92% قابل کسر از 
عایدی ها

8% از سایر درآمدها
-

ــو  ــه جل ــی انتقــال ب محدودیــت زمان
ــمول( ــورهای مش ــد از کش )درص

57% نامحدود
43% محدود به 2 تا 10 

سال

43% نامحدود
57% محدود به 2 تا 10 

سال
-
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  مقدمه

پیچیدگی تعریف اجزاء مختلف درآمد و تفکیک آنها از یکدیگر باعث شده که در ادبیات مربوط به عایدي سرمایه، 

سرمایه و درآمد عادي اختصاص یابد. بخش عمده ع وض از سوي دیگراي از مباحث به تفکیک دو مفهوم عایدي 

صادي  درآمدي،مالیات بر هر پایه  ستردهآثار اقت سمت احتمالی ترین اثراتست مهمو الزم ا دارداي گ  حرکت به 

سرمایه  ضع مالیات بر عایدي  سی قرار گیرد.با مروري بر ادبیات موجود و سی ادبعالوه بر این،  مورد برر یات برر

س ضع مالیات بر عایدي  شورهاي مختلف در زمینه و شان میمربوطه و تجربیات مربوط به ک دهد که در رمایه ن

مدت و ســـرمایه، محورهاي مهمی از جمله تمایز بین عایدي کوتاهقوانین مربوط به وضـــع مالیات بر عایدي 

 و تمایز بین عایدي واقعی و عایدياي هاي سرمایهزیان امکان کسر یا جبران، تعدیالت مربوط به تورم ،بلندمدت

ــتغیر واقعی  ــرمایه،مطالعه بدر این  .مورد توجه قرار گرفته اس ــمن تبیین مفاهیم مربوط به عایدي س  ر آنیم ض

طه  عدیالت مربو به اهمیترا مورد بررســـی قرار دهیم. همچنین ت جه  یدي  با تو عا یدي واقعی از  عا تفکیک 

بی سنجش و ارزیامورد  هاي مختلفاي جلوگیري از وقوع مالیات مضاعف، این مسئله را براي داراییبر غیرواقعی

ــورهاي مختلف  تجربیات و قرار داده ــرمایه را کش ــع مالیات بر عایدي س از منظر پایه مالیاتی، نرخ، در حوزه وض

   بررسی نماییم.اي هاي سرمایهتعدیالت نسبت به تورم و سازوکار جبران زیان

، اند خریدالزم به ذکر اســـت که به موجب قوانین و مقررات مرتبط با مالیات بر درآمد، اشـــخاص حقوقی مکلف

ـــائط نقلیه، تســـعیر داراییهالك و تعمیر و نگهداري ماشـــینفروش، اســـت هاي ارزي طبق آالت از جمله وس

صورت سابداري و امثالهم را در  ستانداردهاي ح درآمد «هاي مالی خود منعکس نمایند و اثرات این موارد، میزان ا

حاضــر بر نوع دوم از  ســازد. با عنایت به توضــیح مذکور، گزارشاشــخاص حقوقی را متأثر می» مشــمول مالیات

شورهاي مجري مالیات بر عایدي  صادي و تجربیات ک شته و اثرات اقت شخاص حقیقی) تمرکز دا مؤدیان (یعنی ا

  دهد.را مورد بررسی قرار میسرمایه اشخاص حقیقی 

  1ايمفهوم نظري عایدي و زیان سرمایه. 1

ن دارایی نسبت به قیمت خرید یا اکتساب آاي به طور کلی به تفاضل قیمت فروش یک عایدي (یا زیان) سرمایه

اي رخ شود. اگر ارزش دارایی در زمان فروش، بزرگتر از قیمت خریدش باشد، عایدي سرمایهدارایی اطالق می

سه عامل  افتد.اي اتفاق میدهد و اگر ارزش دارایی در زمان فروش، کمتر از قیمت خرید باشد زیان سرمایهمی

ارزش «، »درآمد مورد انتظار ایجاد شده توسط دارایی«ین ارزش دارایی دارند که عبارتند از مهم، نقش کلیدي در تعی

نرخ تنزیل جهت تبدیل جریان نقدي آتی از محل درآمدهاي کسب شده و ارزش «و » دارایی در زمان اسقاط آن

  ».اسقاطی به ارزش حال

                                                           
)، 1391)، توتونچی ملکی (1394()، صامتی و همکاران 1397هاي داخلی به ویژه زایر و همکاران (. عمده مطالب این بخش از تحقیق با استفاده از پژوهش1

)، فازاري و هیرزون 2007) و همچنین مطالعات خارجی به ویژه ولدهیوس و همکاران (1388)، تقوي و همکاران (1390رضایی دوانی و خادمی جامخانه (

  ) تنظیم شده است.2010) و هانگرفورد (1995(
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کننده برآورد طرفین معامله از جریان درآمد رسد، قیمت فروش منعکسکه دارایی به فروش میدر واقع هنگامی

گیرد با برآوردهاي اگر برآوردي که از جریان درآمد آتی دارایی در زمان فروش آن صورت می آتی دارایی است.

انجام شده در زمان خرید برابر باشد، قیمت فروش دارایی با قیمتی که در ابتدا براي خرید دارایی پرداخت شده 

کننده افزایش درآمدهاي انتظاري آتی دارایی باشد، در د بود. چنانچه برآوردهاي جدید منعکساست، یکسان خواه

اي رخ خواهد داد و اگر انتظار کاهش درآمدهاي آتی وجود داشته باشد، فروش دارایی این صورت عایدي سرمایه

شود اي محقق میزیان سرمایهمنجر به وقوع زیان براي مالک دارایی خواهد شد. بدین ترتیب، هنگامی عایدي یا 

  که انتظارات مرتبط با درآمدزایی دارایی تغییر یابد.

نماید که درآمد ساالنه تومان می 1000براي نمونه فرض کنید شخصی اقدام به خرید اوراق بهاداري به قیمت 

در زمان خرید دارایی نیز دارد. نرخ بهره بازاري سال نگه می 2کند و این دارایی را به مدت تومان ایجاد می 200

ی را ، دارایدر پایان سال اول و بعد از دریافت درآمدمجبور شود فرد  نرخ بهره تغییري نکند و درصد است. اگر 20

تومان درآمد کسب  200شود. در واقع اي محقق نمیبه قیمت خریداري شده، بفروشد هیچ عایدي یا زیان سرمایه

تغییر انتظارات مرتبط با درآمد آتی دارایی به دست نیامده است بلکه درآمد  اي نیست و ازشده، عایدي سرمایه

  شود.یاد می 1»درآمد عادي«حاصل از نگهداري آن دارایی در طول دوره یکساله است که از آن به 

تواند دارایی خود را به قیمت درصد کاهش یابد، دارنده اوراق بهادار می 10اما اگر در پایان سال اول، نرخ بهره به 

شود: جزء تومان درآمد ایجاد شده مازاد بر قیمت اولیه دارایی از دو جزء تشکیل می 9/290بفروشد که  9/1290

که باید طبق باشد می DCG(3» (عایدي غیرواقعی یا پنهان«یا  2دهنده درآمد عاديتومان است که نشان 200اول 

عایدي سرمایه «تومان همان  9/90 یعنی ، مشمول مالیات گردد و مابقی آن،اشخاص حقیقی مالیات بر درآمد

د که آیاست. این عایدي به دلیل تغییر در ارزش فعلی درآمد مورد انتظار آن دارایی به وجود می ACG(4» (واقعی

 بینیبدین ترتیب هر گاه تغییرات مثبتی در پیش در این مثال، به خاطر تغییرات نرخ بهره (یا نرخ تنزیل) است.

که تغییرات یوندد و بالعکس، زمانیپاي به وقوع میهاي درآمدي آتی دارایی رخ دهد، عایدي سرمایهجریان

  شود.اي ایجاد میهاي درآمدي آتی، منفی باشد زیان سرمایهجریان

                                                           
1. Ordinary Income 

سرمایه، نخستین بار در انگلستان پذیرفته شد و پس از آن در برخی کشورهاي اروپایی نیز لحاظ گردید. این تمایز به قوانین . تمایز بین درآمد عادي و عایدي 2

شان در چه شد و اشخاص حقیقی بسته به اینکه منابع درآمدينظام مالیاتی پیاده می» تفصیلی«مالیات بر درآمد در قرن نوزدهم مرتبط بود که در آن، نوع 

شدند. در ابتدا، عایدي سرمایه در هیچ طبقه درآمدي قرار نداشت و به عنوان درآمد، تلقی اي میهاي جداگانهگرفت، مشمول مالیات با نرخاي قرار میطبقه

در قرن  مالیاتی این کشورشد و از مالیات معاف بود. معافیت مالیاتی عایدي سرمایه در انگلستان بر مفهومی از درآمد و سرمایه متکی بود که در قانون نمی

شد و هرگونه عایدي هاي کشاورزي روي زمین تعریف میهاي حاصل از فعالیتهجدهم مورد پذیرش قرار گرفته بود. در این رویکرد، درآمد به عنوان عایدي

اصل از این منبع درآمدي. بر اساس این رویکرد، اي حشد و نه به عنوان درآمد دورهبه دست آمده از فروش زمین، به عنوان تغییر در منبع درآمدي تلقی می

شد که فرد در خرید و فروش دارایی مشغول به کار بود. طبقه درآمدي متناظر با آن نیز عایدي حاصل از فروش دارایی صرفاً هنگامی به عنوان درآمد تلقی می

  ).1388شد (تقوي، هاي تجاري نامیده میدرآمد حاصل از فعالیت
3. Disguised Capital Gain (DCC) 
4. Actual Capital Gain (ACG) 
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ي اي، عمدتاً قراردادذکر این نکته ضروري است که در کشورهاي مختلف، تمایز بین درآمد عادي و عایدي سرمایه

ف ود. نکته مهم آنکه تعیین یک تعریشکه بر مبناي یک تعریف مورد توافق، به صورت مقررات تدوین می است

)، درآمد را به عنوان خدمات سرمایه 1906شفاف و دقیق از درآمد و عایدي سرمایه، چندان ساده نیست. فیشر (

ر حالی دگیرند. این ها در چارچوب عایدي سرمایه قرار میگذاريکند که بر اساس آن، کلیه انواع سرمایهتعریف می

کنند که در )، درآمد را حاصل جمع مصرف و افزایش در ثروت تعریف می1931( و هیگ) 1938است که سیمون (

ماند. در حسابداري ملی، درآمد از طریق مجموع ارزش این تعریف، دیگر جایی براي عایدي سرمایه باقی نمی

رآمد محسوب ست، دآید لذا تجدیدارزیابی ذخایر که بخشی از تغییرات ثروت اتولیدات و خالص انتقاالت به دست می

  گردد.بندي میاي طبقهشود و تحت عنوان عایدي یا زیان سرمایهنمی

  مالحظات مهم در مالیات بر عایدي سرمایه. 2

ی تمایز عایدي واقع«در طراحی یک نظام مالیات بر عایدي سرمایه، چند مالحظه کلیدي وجود دارد که عبارتند از 

» مدتاي بلندمدت و کوتاهتورم و عواید سرمایه«، »هاي مختلفر داراییاز عایدي غیرواقعی و نحوه تفکیک آن د

  م.پردازیها میکه در ادامه به تبیین هر یک از آن» اي در محاسبه عایدي خالصهاي سرمایهضرورت لحاظ زیان«و 

  هاي مختلف. تمایز عایدي واقعی از عایدي غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی2-1

ت اس» عایدي غیرواقعی«از » عایدي واقعی«از جمله موضوعات مهم در وضع مالیات بر عایدي سرمایه، تفکیک 

ارهاي (ابزهاي مالی هاي گوناگون نظیر داراییتوان این مفهوم را در خصوص داراییکه با استفاده از چند مثال می

  پذیر توضیح داد.كهاي حقیقی استهالو داراییبدهی و سهام) 

  هاي مالیها در دارایی. مفهوم عایدي واقعی و غیرواقعی و نحوه تفکیک آن2-1-1

هاي مالی نظیر اوراق بهادار، ارزش مورد انتظار تحت تأثیر دو عامل است: یک) تغییر در ارزش در خصوص دارایی

زء ج اند.گذاري شدهمایهاي که توزیع نشده و مجدداً سریافتهاوراق بهادار و دو) سود انباشته یا سودهاي تحقق

نخست از عایدي (یعنی تغییر در ارزش ذاتی اوراق بهادار) ریشه در تغییرات پتانسیل درآمدزایی اوراق بهادار دارد 

کننده عایدي واقعی حاصل از فروش اوراق بهادار است. این تغییرات به نوبه خود متأثر از عواملی نظیر که منعکس

گذاري که تغییر درآمد ناشر اوراق بهادار، افزایش تقاضا براي محصوالت مرتبط با سرمایه تغییر در نرخ بهره بازار،

اند، محدود شدن عرضه محصوالت توسط رقبا و امثالهم باشد. جزء از طریق فروش اوراق بهادار، تأمین مالی شده

بهادار توسط ناشر اوراق  یافته طی دوره نگهداري اوراقگذاري مجدد سودهاي تحققدوم عایدي که از سرمایه

کننده سود انباشته یا توزیع نشده بنگاه است که این عایدي، به وسیله بازار به وجود نیامده شود منعکسایجاد می

شود اند که از آن به عایدي غیرواقعی یاد میگذاران در ایجاد آن نقش داشتهاست بلکه مؤدیان مالیات و سرمایه

 شود.به کار گرفته می 2»گذاري شدهعایدي مجدداً سرمایه«یا  1»عایدي عادي«نظیر  که در ادبیات، با عناوینی

                                                           
1. Ordinary Gain 
2. Reinvested Gain 
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هاي غیرواقعی به عنوان درآمد عادي محسوب شده فروشد، عایدياش را میکه مالک اوراق بهادار، داراییهنگامی

با  جزء عایدي واقعی نیز منطبقشود و برخورد مالیاتی با و با توجه به قوانین مالیات بر درآمد مشمول مالیات می

  باشد.قوانین مالیات بر عایدي سرمایه می

  بدهی ابزارهاي مالی از نوع. نحوه تفکیک عایدي واقعی و غیرواقعی 2-1-1-1

شود لذا در هاي بدهی و اوراق قرضه استفاه میهاي مشابهی در محاسبه عایدي واقعی و غیرواقعی داراییروش

 1000اي به قیمت اسمی شود. فرض نمایید شخصی اقدام به خرید اوراق قرضهتمرکز میادامه روي اوراق قرضه 

کند. لذا این تومان عاید وي می 100نماید که نگهداري این اوراق قرضه، ساالنه سال می 3تومان با سررسید 

طول نگهداري  آورد. اگر درگذاري به دست میدرصدي از محل این سرمایه 10اي ساالنه شخص بازدهی بهره

تومان به دست  1100این دارایی، هیچ تغییري در نرخ بهره رخ ندهد فرد از محل فروش اوراق در پایان سال اول، 

اي وي است که همان درآمد تومان عایدي بهره 100تومان آن، همان قیمت اسمی اوراق و  1000خواهد آورد که 

  شود.عادي اوراق محسوب می

درصد کاهش یابد در این صورت ارزش اوراق قرضه  9هاي بهره بازار به رخ دهد و مثالً نرخاما چنانچه تغییراتی 

تومان خواهد شد و کل عایدي فرد در پایان سال اول (در  1120تومان، حدود  1100در پایان سال اول به جاي 

 باقیماندهتومان  20درآمد عادي (یا عایدي غیرواقعی) و  ،تومان آن 100که  استتومان  120صورت فروش اوراق)، 

  اي (یا عایدي واقعی) مدنظر قرار خواهد گرفت.هعایدي سرمای نیز به عنوان

  گانهسهام و مسئله وضع مالیات سه. نحوه تفکیک عایدي واقعی و غیرواقعی 2-1-1-2

قبالً روي عایدي غیرواقعی در سطح شرکت، سازد که سهامدار با فروش سهام خود، عایدي را محقق میهنگامی

بر  شود. از سوي دیگرستانی مضاعف میمالیات وضع شده است که وضع مالیات مجدد بر این جزء، موجب مالیات

شود و بدین ترتیب وضع دو بار مالیات بر جزء واقعی و یک بار جزء واقعی نیز مالیات بر عایدي سرمایه وضع می

مثالً فرض کنید فرد الف طی  گردد.بر سهام مطرح می 1»گانهمالیات سه«ي، تحت عنوان بر جزء غیرواقعی عاید

درصد سهام شرکت است.  100کند که گذاري میمیلیون تومان در سهام یک شرکت سرمایه 100یکسال، مبلغ 

رآمد پرداخت درصد آن را به عنوان مالیات بر د 25کند و میلیون تومان سود کسب می 20طی سال شرکت مذکور 

میلیون تومان است. در آغاز سال دوم، فرد الف سهام خود  15نماید. سود پس از کسر مالیات این شرکت برابر می

اي فروشد. طبق قواعد موجود در مورد عایدي سرمایه، این فرد باید عایدي سرمایهمیلیون تومان می 120را به مبلغ 

میلیون تومان عایدي غیرواقعی (یا درآمد عادي) و  15که از این رقم، در حالی میلیون تومانی را گزارش نماید 20

. فرض کنید فرد ب، چند هفته بعد از خریداري سهم از اي واقعی استمیلیون تومان آن، عایدي سرمایه 5صرفاً 

اص اشخ آمدکند که طبق قوانین مالیات بر درمیلیون تومان از شرکت دریافت می 15شخص الف، سودي معادل 

                                                           
1. Triple Tax 
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 20مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد. بر اساس چنین سیستمی، سود تقسیم شده، میلیون تومان  15، حقیقی

  شود.میلیون تومان سود شرکت مشمول سه بار مالیات می

گیري کرد؟ راهکار آن، بررسی توان عایدي غیرواقعی را اندازهشود که چگونه میدر اینجا این پرسش مطرح می

شرکت است و الزم است با استفاده از فرمولی، درآمد انباشته شرکت که قبالً مشمول  1زنامه و اظهارنامه مالیاتیترا

کند دریافتی وي از این فروش اش میکه سهامدار، اقدام به فروش سهاممالیات شده است را محاسبه نمود. هنگامی

که مالیات آن در سنوات  RTCE(2اشته شده شرکت (شود: سهم متناسب وي از سودهاي انببه دو جزء تقسیم می

اي، فراتر رود که شدهنباید از یک مقدار تعیین RTCEمقدار اي. قبلی پرداخت شده است و عایدي یا زیان سرمایه

هاي زمانی نگهداري سهام منهاي مالیات پرداختی، این مقدار عبارت است از درآمد مشمول مالیات شرکت طی دوره

نید فرض کبراي نمونه  زیع شده و هر نوع معافیت مالیاتی که شرکت طی دوره مذکور داشته است.سودهاي تو

درصد کل سهام  1سهم از سهام شرکتی را خریداري نموده است که این تعداد سهام معادل  هزار 10شخصی 

و بهاي خرید  استپرداخت کرده  1395سال ابتداي میلیون تومان در  50شرکت است و براي خرید آن نیز مبلغ 

  شرکت به صورت زیر است:مالی  اي از وضعیتهزار تومان بوده است. خالصه 5هر سهم 

  (ارقام بر حسب میلیون تومان) ). وضعیت مالی شرکت فرضی1جدول (

  سال مالیاتی
درآمد مشمول 

  مالیات

درآمد معاف از 

  مالیات
  مالیات شرکت

سودهاي تقسیم 

  شده

میزان افزایش 

 تهدر سود انباش

)RTCE(  

1395  1000  100  250  350  500  

1396  1200  50  300  400  550  

1397  900  75  225  275  475  

1398  1100  150  275  375  600  

1399  1400  125  350  550  625  

  هاي تحقیقمأخذ: یافته

میلیون  80سهام خود را به قیمت کل  کلگیرد تا تصمیم می 1400فرض نمایید شخص مذکور در ابتداي سال 

) است که باید به دو جزء 80-50=30میلیون تومان ( 30. در این صورت کل عایدي وي برابر با تومان بفروشد

میلیون تومان است که با  2750سال رقم  5طی این  RTCEعایدي واقعی و غیرواقعی تفکیک گردد. مجموع 

) %1×2750=5/27یون تومان خواهد بود (میل 5/27درصدي فرد مذکور در این شرکت، سهم وي  1توجه به مالکیت 

اي غیرواقعی، اي غیرواقعی وي است. تفاضل عایدي کل از عایدي سرمایهکه این رقم، همان عایدي سرمایه

یممشمول مالیات بر عایدي سرمایه بایستی میلیون تومان عایدي واقعی است که رقم مزبور  5/2کننده منعکس

  د.وش

                                                           
1. Tax Return 
2. Retained Taxed Corporate Earning 
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  پذیرهاي حقیقی استهالكها در داراییو غیرواقعی و نحوه تفکیک آن. مفهوم عایدي واقعی 2-1-2

پذیر از تفاضل درآمدهاي آتی مورد انتظار دارایی در زمان فروش از درآمدهاي هاي استهالكعایدي حاصل از دارایی

شود. ر مین کسآید که استهالك ساالنه دارایی نیز از آبینی شده در زمان خرید به دست میمورد انتظار آتی پیش

اي کنند که اگر در هر سال، استهالك واقعی کسر شود در این صورت عایدي یا زیان سرمایهبرخی استدالل می

هاي ها مبتنی بر این فرض است که علت وجود عایدي سرمایه در داراییرخ نخواهد داد و استدالل آن

بیش از مقدار استهالك واقعی بوده که در  هاي قبل،پذیر، آن است که استهالك کسر شده طی سالاستهالك

ت و شدنی نیسهاي مستهالكاي در داراییعمل رخ داده است. البته این استدالل، تنها علت بروز عایدي سرمایه

بینی شده هاي جدید در بازار، افزایش پیشنظیر کمبود داراییخارجی  متأثر از عوامل تواندمیتغییر در ارزش دارایی 

این،  باشد. عالوه بر تغییر در نرخ بهره بازارو یا ها نقش دارد، حصوالتی که دارایی مذکور در تولید آندر قیمت م

بینی شتوان به خطاي پیها میتواند رخ دهد که از جمله آناثر عواملی که جزء الینفک فرآیند تولید هستند نیز می

  ك واقعی دارایی و امثالهم اشاره کرد.در مورد پتانسیل دارایی در تولید محصوالت بیشتر، استهال

هاي گذشته ندارد و چنانچه ارزش دارایی در اثر تغییر هر یک از عوامل علل خارجی ارتباطی با استهالك سال

ییرات اي تلقی نمود. اما اگر تغخارجی، دستخوش تغییر گردد، آن میزان از تغییرات را باید به عنوان عایدي سرمایه

رزش دارایی ریشه در تغییر عوامل الینفک فرآیند تولیدي داشته باشد، از آن به عایدي غیرواقعی صورت گرفته در ا

توان میزان تأثیر هر یک از عوامل فوق را بر پرسش مهم در اینجا آن است که چگونه می شود.اي یاد میسرمایه

ارایی کی، محاسبه صحیح استهالك دتغییرات در ارزش دارایی تفکیک نمود؟ راهکار عملی براي انجام چنین تفکی

و تعدیل ارزش زمان فروش دارایی نسبت به استهالك است. مؤدي، کسورات ساالنه استهالك را بر اساس 

از  توانسازد که این روش، خالی از اشتباه نیست و مقدار خطاها را میهاي تعیین شده در بازار مشخص میارزش

زمان فروش دارایی مشخص کرد. تفاوت بین کسورات استهالك واقعی  طریق محاسبه مجدد استهالك ساالنه در

  توان این مفاهیم را توضیح داد.از استهالك تجربی، عایدي غیرواقعی است. با ذکر یک مثال می

و  80، 85، 90، 100رو برابر با فرض کنید درآمد ساالنه حاصل از فعالیت کسب و کار یک دارایی طی پنج سال پیش

درصد فرض  20تومان باشد و ارزش دارایی از شروع سال ششم برابر صفر باشد. چنانچه نرخ بهره  میلیون 70

میلیون تومان خواهد بود. اگر استهالك به صورت  262شود، ارزش فعلی این دارایی در ابتداي سال نخست حدوداً 

 4/52استهالك ساالنه دارایی ، در این صورت سال مستهلک گردد 5و دارایی طی  خط مستقیم در نظر گرفته شود

میلیون تومان  6/47با چنین مفروضاتی، درآمد مشمول مالیات این دارایی در سال اول  میلیون تومان خواهد بود.

) 262-4/52=6/209میلیون تومان ( 6/209و ارزش دفتري دارایی در انتهاي سال نخست  ) بوده4/52-100=6/47(

  خواهد بود.
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  262  داراییهزینه خرید (ارزش) 

  100  درآمد حاصل از کسب و کار

  4/52  استهالك

  6/47  درآمد مشمول مالیات

  6/209  ارزش دفتري دارایی

  

سال درآمد کسب  6توان سال، می 5اما ممکن است در پایان سال اول مشخص شود که از این دارایی به جاي 

میلیون تومانی)، در پایان سال اول، ارزش دارایی  4/52کرد تحت چنین شرایطی بعد از کسر استهالك ساالنه (

فروش دارایی در پایان سال اول، عایدي  میلیون تومان باقی خواهد ماند و 262تغییري نخواهد کرد و همان مبلغ 

سال  5ممکن است استدالل شود که با تغییر طول عمر دارایی از  همچنینمیلیون تومانی ایجاد خواهد کرد.  4/52

میلیون تومان باید کاهش یابد که در چنین حالتی،  7/43میلیون تومان به  4/52سال، استهالك ساالنه از  6به 

  .باشدمیلیون تومان  3/56میلیون تومان بایستی  6/47در سال اول به جاي درآمد مشمول مالیات 

هاي بینیدرصد باالتر از پیش 20عالوه بر این ممکن است در پایان سال اول، مشخص شود که بازده ساالنه دارایی، 

 20ازدهی به میزان . چنانچه تغییر بیابدمیلیون تومان افزایش می 314اولیه است و در اینصورت ارزش دارایی به 

سال را نیز در محاسبات لحاظ کنیم در این صورت  6سال به  5درصد را اعمال نموده و افزایش عمر دارایی از 

  خواهد بود. )120-3/47=7/72میلیون تومان ( 7/72درآمد مشمول مالیات در سال اول 

ه مؤدي، دارایی را نفروشد، فروض ذکر شده اولیکه اما در دنیاي واقعی و در یک سیستم مالیاتی عملیاتی، تا زمانی

ال اش را در پایان سیابد. فرض کنید صاحب دارایی، داراییدر مورد طول عمر و بازدهی ساالنه دارایی تغییر نمی

یافته دارایی به صورت زیر محاسبه فروشد در این صورت عایدي تحققمیلیون تومان می 314اول به قیمت 

  شود:می

  314  دارایی قیمت فروش

  262  هزینه خرید دارایی

  4/52  استهالك سالیانه

  6/209  ارزش دفتري دارایی

  4/104  عایدي حاصل

  

شود که در سرمایه از درآمد کسب شده کسر می در محاسبه درآمد مشمول مالیات، مبلغی تحت عنوان بازگشت اصل

است و  بیشتر )میلیون تومان 7/43یعنی (میلیون تومان است که از استهالك تجدیدنظر شده  4/52این مثال برابر 

 7/72میلیون تومان) از مقدار صحیح آن (یعنی  7/67شود درآمد مشمول مالیات گزارش شده (یعنی این باعث می

اکنون که هالك تجدیدنظر شده محاسبه گردیده است. اما هممیلیون تومان) کمتر باشد که رقم صحیح بر اساس است

  توان با محاسبه صحیح درآمد مشمول مالیات، این خطاها را از بین برد.مالک، دارایی را فروخته است می
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است.  میلیون تومان 4/104برابر با میلیون تومان  314دي حاصل از فروش دارایی به قیمت در مثال فوق کل عای

 4/104کل عایدي حاصل ( ،و براساس استهالك تجدید نظر شده ه شده براي عایدي سرمایهتعریف ارائ هبا توجه ب

شود می آن درآمد عادي در نظر گرفته میلیون تومان 1/5) را می توان به دو جزء زیر تفکیک نمود: میلیون تومان

ه این ک و استهالك تجدید نظر شده، هاي قبلاي منظور شده در سالساالنهاز تفاوت استهالك  عبارت استکه 

 وجود آمده است. اما مابقی عایديهجزء از عایدي در اثر خطاي صورت گرفته در محاسبه صحیح استهالك سالیانه ب

هاي قبلی (زمان بینیعایدي در اثر تغییر در پیش ) عایدي واقعی سرمایه است. زیرا اینمیلیون تومان 3/99یعنی (

  شده است (که عبارتند از تغییر در طول عمر دارایی و تغییر در بازدهی سالیانه دارایی).خرید دارایی) ایجاد 

  مدتاي بلندمدت و کوتاهتورم و عواید سرمایه. 2-2

در قوانین مالیاتی بسیاري از کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه، طول دوره نگهداري دارایی مدنظر 

مدت و بلندمدت تفکیک شده است. در قوانین برخی کشورها، صرفاً دوره کوتاهگذار قرار گرفته و به دو قانون

شود) مدت (که عمدتاً به دوره نگهداري کمتر از یکسال اطالق میهاي سرمایه شناسایی شده در دوره کوتاهعایدي

ري مشمول سیار کمتهاي بلندمدت یا به طور کلی معاف از مالیات هستند و یا با نرخ بمشمول مالیات است و عایدي

ات دهند عمدتاً مالیستانی قرار میمدت را هدف مالیاتهاي کوتاهدر کشورهایی که صرفاً عایدي شوند.مالیات می

هاي سرمایه شود. لکن در کشورهایی که عایديهاي سوداگرانه وضع میبر عایدي سرمایه به منظور کنترل فعالیت

کنند مسئله تورم و تعدیل نسبت به آن، کانون توجه سیاستگذاران ت میبلندمدت را با نرخ کمتري مشمول مالیا

اال دست و هاي تورم باست. البته اهمیت تعدیل پایه مالیاتی نسبت به تورم در کشورهاي در حال توسعه که با نرخ

تر است. ند، بیشهاي اندك و قابل اغماضی داریافته که نرخ تورمکنند در مقایسه با کشورهاي توسعهمی پنجه نرم

توجهی نسبت به این مسئله مهم، تبعات منفی براي اقتصاد کشور داشته و منجر به رکود بازار سرمایه و بی

عالوه بر آنکه مسئله تورم،  دهد.الشعاع قرار میگذاري خواهد شد که به دنبال آن، رشد اقتصادي را تحتسرمایه

مدت و بلندمدت محسوب می شود، هاي کوتاهمالیاتی با عایدي ترین دالیل توجیهی برخورد متمایزیکی از مهم

ی اندك هاي ترجیحگذاري بلندمدت نیز از دیگر دالیل نرخبازانه و ترویج سرمایههاي سفتهجلوگیري از فعالیت

ز مدت و بلندمدت، تمایهاي کوتاهبراي آنکه بتوان بین عایديرود. هاي بلندمدت به شمار میمالیات بر عایدي

م شود. در ادامه توضیح خواهیمدت و بلندمدت دقیقاً تعریف میایجاد کرد در قوانین مالیاتی کشورها، دوره کوتاه

هاي متفاوت و بعضاً از طریق تعدیل پایه عمدتاً از طریق نرخ داد کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه،

تشویق  گذاري بلندمدت راهاي سرمایهرا کنترل و فعالیتهاي سوداگرانه مالیاتی در تالش هستند که اوالً فعالیت

اخص هاي بلندمدت را نسبت به شکنند و ثانیاً براي جلوگیري از تبعات منفی مالیات بر عایدي سرمایه، عایدي

 هاي مالیاتی، یا از نرخشود)بندي هزینه اکتساب دارایی انجام میکنند (که این کار از طریق شاخصمیتورم تعدیل 

ول هاي بلندمدت را از شمعایديو  کننداي را مشمول مالیات می، یا بخشی از عایدي سرمایهکمتر استفاده کنند

   کنند.مالیات مستثنی می
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  مشمول نمودن بخشی از عایدي سرمایه مزایاي متعددي دارد. 

 شود، ریزي میکه سیاست ترجیحی براي عایدي سرمایه پایهاوالً اجراي آن بسیار ساده است. هنگامی

 کند. شود و لذا درك آن را آسان میتی فرد منعکس میامقدار ترجیح یا تبعیض به راحتی در اظهارنامه مالی

 اي، کشور ثانیاً مقدار تبعیض یا ترجیح به راحتی قابل اصالح شدن است اگر به دالیل سیاستی یا بودجه

 مجبور به چنین اصالحی گردد. 

 تواند کمک یگذاري مشود که نهایتاً به ارتقاي سرمایهوش موجب شفافیت بیشتر میثالثاً ساده بودن این ر

 کند. 

  کارگیري چنین روشی، معایبی نیز در بر دارد. البته به

 کند و در کشورهایی که نرخ اوالً نرخ ثابت شمولیت عایدي سرمایه در مواجه با تورم، به خوبی عمل نمی

 رود. ند شیوه مناسبی براي جبران تورم به شمار نمیکنباالیی از تورم را تجربه می

 که نرخ تورم  1980توانند به راحتی آن را تغییر دهند. براي مثال در کانادا و طی دهه ثانیاً سیاستگذاران می

درصد تغییر کرد. این در حالی بود که نرخ شمولیت مجدداً در سال  75درصد به  50افزایش یافت، نرخ شمولیت از 

درصد کاهش یافت به رغم آنکه نرخ تورم نیز کاهش یافته بود اما جایگاه رقابتی کانادا به طور جدي  50به  2000

 افت کرده بود. 

 ص دهد. شختواند ناعادالنه باشد زیرا طول دوره نگهداري دارایی را مدنظر قرار نمیثالثاً شمولیت جزئی می

پردازد درصد عایدي مالیات می 50یابد، از ل زمان افزایش میکند که ارزش آن در طوکه دارایی را نگهداري می

که اقتصاد با تورم روبرو سال. خصوصاً هنگامی 10چه آن دارایی را براي یکسال نگهداري کرده باشد و چه براي 

 10باشد، فردي که دارایی را براي یکسال نگهداري نموده است اختالالت کمتري را در مقایسه با فردي که براي 

  .1)2002شود (لوکان، سال دارایی را نگهداري کرده است، پذیرا می

نظور م را به کار گرفته و به» ايمشمولیت بخشی از عایدي سرمایه«کانادا از جمله کشورهایی است که شیوه 

دهد که حتی با اعمال نشان می )2002لوکان (کند. اي را مشمول مالیات میدرصد عایدي سرمایه 50 ،جبران تورم

» مالیات بر ثروت«را به » مالیات بر عایدي سرمایه«تواند هاي نسبتاً باال میچنین راهکاري، باز هم وجود تورم

 2000اي گذاري انتظار تحقق یک عایدي سرمایهکه سرمایه شودمیفرض ) 2002تبدیل کند. در مطالعه لوکان (

درصد است. اگر از تورم  6/11کننده نرخ بهره مرکب ساالنه ا دارد که منعکسساله ر 10تومانی طی یک دوره 

شود، نرخ بازدهی بعد درصد است و تمامی عایدي مشمول مالیات می 45که نرخ مالیاتی  شودپوشی و فرض چشم

لیات درصد مشمول ما 50یابد و در صورتی که بخشی از عایدي، مثالً درصد کاهش می 7/7از کسر مالیات به 

 .گذاري به شدت کاهش خواهد یافتبا لحاظ تورم، نرخ بازدهی سرمایهدرصد خواهد بود.  8/9شود، بازدهی 

درصد  50دن و در صورت مشمول ش درصدي 2با یک تورم ساالنه شود ) مشاهده می2که در جدول ( همانطور

                                                           
1. Lochan, 2002 
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درصدي،  15و  10، 5نرخ تورم  رسد. بادرصد می 7/7درصدي نسبت به قبل، به  21، بازدهی با کاهش عایدي

درصد خواهد بود. در این  -5/4و  -2/0+، 6/4کند و بازدهی به ترتیب درصد سقوط می 146و  102، 53بازدهی 

و  گذار کاهش خواهد یافتدرصدي، قدرت خرید واقعی سرمایه 10شود که با یک نرخ تورم مثال مشخص می

  .سرمایه در عمل تبدیل به مالیات بر ثروت خواهد شدوضع مالیات بر کل و یا حتی جزئی از عایدي 

ستانی جزئی براي جبران مشمول شدن عایدي تورمی ) بر این باور است که در اغلب موارد، مالیات2002لوکان (

درصد باال  10کند که ارزش آن کند. مثالً هنگامی که شخصی دارایی را براي یکسال نگهداري میکفایت نمی

اي (یعنی درصدي از عایدي سرمایه 50ستانی درصد آن به خاطر تورم است، یک مالیات 6رود که می

درصد است و شخص مجبور  4) قادر به جبران اثر تورم نیست. در واقع، عایدي واقعی این دارایی 50%*10%=5%

روت فرد، است که از ثاست نه تنها کل عایدي، بلکه مقدار بیشتري را به عنوان مالیات پرداخت کند و به مثابه آن 

درصدي عایدي  50درصد باشد در آن صورت، شمولیت  5مالیات اخذ شده باشد. البته اگر نرخ مالیات کمتر از 

تواند اثر تورم را خنثی سازد. نکته مهم دیگري که در این مطالعه خاطر نشان شده است آن است که اي میسرمایه

مدت ي کوتاهاهاي سرمایههاي تورم بسیار اندك باشند، عایدياگر نرختحت نظام مالیاتی با مشمولیت جزئی، حتی 

  شوند.اي بلندمدت میهاي سرمایههاي مالیاتی حقیقی کمتري در مقایسه با عایديمشمول نرخ

  تأثیر تعدیل نسبت به تورم). 2جدول (

  نرخ تورم  

2%  5%  10%  15%  

  حقایق آماري

  گذاري در سال اولسرمایه

  ام 10اکتساب دارایی در سال عایدات 

  ايعایدي سرمایه

  گذاري قبل از مالیاتنرخ بازدهی سرمایه

  

1000  

3000  

2000  

6/11%  

  

1000  

3000  

2000  

6/11%  

  

1000  

3000  

2000  

6/11%  

  

1000  

3000  

2000  

6/11%  

  ستانی کاملمالیات

  درصد 45نرخ مالیات 

  عایدي خالص پس از کسر مالیات

  نرخ مالیات مؤثر

  گذاري پس از کسر مالیاتبازدهی سرمایه

  

900  

1100  

45%  

7/7%  

  

900  

1100  

45%  

7/7%  

  

900  

1100  

45%  

7/7%  

  

900  

1100  

45%  

7/7%  

  ستانی جزئیمالیات

  )%50اي مشمول مالیات (عایدي سرمایه

  درصدي 45نرخ مالیات 

  عایدي خالص پس از کسر مالیات

  نرخ مالیات مؤثر

  کسر مالیات گذاري پس ازبازدهی سرمایه

  

1000  

450  

1550  

23%  

8/9%  

  

1000  

450  

1550  

23%  

8/9%  

  

1000  

450  

1550  

23%  

8/9%  

  

1000  

450  

1550  

23%  

8/9%  
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  تعدیل نسبت به تورم

  گذاري تعدیل شده نسبت به تورمسرمایه

  اي تعدیل شده نسبت به تورمعایدي سرمایه

  ستانی کامل)عایدي خالص پس از کسر مالیات (مالیات

  ستانی کاملمالیات -مالیاتنرخ 

  ستانی کامل)گذاري بعد از کسر مالیات (مالیاتبازدهی سرمایه

  ستانی جزئی)عایدي خالص پس از کسر مالیات (مالیات

  ستانی جزئیتمالیا -نرخ مالیات 

  ستانی جزئی)(مالیات گذاري بعد از کسر مالیاتبازدهی سرمایه

  

1219  

1781  

881  

51%  

6/5%  

1331  

25%  

7/7%  

  

1629  

1371  

471  

66%  

6/2%  

921  

33%  

6/4%  

  

2594  

406  

)494(  

222%  

1/2-%  

)44(  

111  

2/0-%  

  

4046  

)1046(  

)1946(  

86-%  

3/6-%  

)1496(  

43-%  

5/4-%  

  )2002مأخذ: لوکان (

 

  در محاسبه عایدي خالص ايسرمایه هايزیان ضرورت لحاظ. 2-3

نهفته است که از نظر آنان،  خالص از درآمد 1سیمونز-اي در تعریف هیگکامل زیان سرمایه مبناي نظري کسر

درآمد عبارتند از مصرف به اضافه/منهاي تغییرات در ثروت خالص. بر اساس تعریف آنان، همانطور که عایدي 

الوه درآمد منفی است. ع اي نیز به مثابه یکاي به عنوان یک درآمد مثبت مورد پذیرش است زیان سرمایهسرمایه

اي ایههاي سرممباحث نظري مبتنی بر مفهوم درآمد خالص، دلیل منطقی دیگري براي جبران کامل زیانبر این، 

جدید  هايگذاري در سهام شرکتپذیري است. سرمایهداشتن انگیزه ریسککند و آن دلیل، زنده نگهرا مطرح می

اي، کند و در غیاب مجوزهاي قانونی براي کسر کامل زیان سرمایهتحمیل میگذار و نوپا، ریسک باالتري به سرمایه

، در 2هاي دومار و ماسگریوبر اساس استدالل هایی جذابیت خود را از دست خواهد داد.گذاريورود به چنین سرمایه

زیان یا  در برابر معایبگذار عقالیی باید مزیت بازدهی یا عایدي باالتر را گذاري، سرمایهتمامی تصمیمات سرمایه

اهش ، صرفاً کخطر احتمالی بسنجد. یک نظام مالیاتی تناسبی که در آن امکان جبران زیان فراهم نشده است

پذیري پذیري، کمتر خواهد بود. با توجه به اینکه ریسکگذاري بوده و جبران هر واحد ریسکدهنده بازدهی سرمایه

پذیرند. ک کمتري را در مقایسه با حالتی که مالیات وجود نداشته باشد، میگذاران ریسعمدتاً جذاب نیست، سرمایه

شواهد تجربی نیز حکایت از آن دارد که در یک نظام مالیاتی متناسب که امکان کسر زیان وجود ندارد، 

لیات ادر مقابل، یک سیستم م تري را نگهداري خواهند کرد.ریسکهاي کمگذاران به احتمال زیاد داراییسرمایه

یابند و کند زیرا ریسک و بازده به یک میزان کاهش میپذیري را تقویت میتناسبی با جبران کامل زیان، ریسک

پذیري اي براي کاهش ریسکوضع مالیات، تأثیري بر بازده هر واحد ریسک پذیرفته شده نخواهد داشت و انگیزه

ن کسر خسارت و زیان برایشان فراهم است رغبت بیشتري ایجاد نخواهد کرد. در عین حال، مؤدیان مالیاتی که امکا

هاي دومار و ماسگریو روي تأثیر ها و تحلیلتر خواهند داشت. اگر چه استداللگذاري پرمخاطرهبه پذیرش سرمایه

اید اند که قوانین مالیاتی ببندي مطالعه خود چنین نوشتهنظام مالیاتی تناسبی متمرکز است اما آنان در جمع

                                                           
1. Hiag-Simons 
2. Domar & Musgrave 
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ها فراهم کند و حتی چنین اقدامی در نظام مالیات بر درآمد تصاعدي، ترین شرایط را براي کسر زیانوبمطل

  .1)1973ارجحیت بیشتري دارد (وارن، 

ت اي نیز مشخص شده و پیش از وضع مالیادر قوانین مالیات بر عایدي سرمایه در بسیاري از کشورها، زیان سرمایه

زیان  شود.هاي مالیاتی گذشته تعدیل میهاي مرتبط با دورهیا زیان نسبت به زیانها سرمایه، عایديبر عایدي 

هاي مرتبط با دارایی طی دوره نگهداري و هزینه مبادله در زمان فروش منهاي اي عبارت است از هزینهسرمایه

اي یش از عایدي سرمایهاي برویه غالب کشورها آن است که اگر زیان سرمایه ها.سود ویژه حاصل از فروش دارایی

ر . البته در کشورهایی نظییابدهاي آتی انتقال میشود و به سالشود مقدار مازاد عمدتاً از سایر درآمدها کسر نمی

اي با سایر هاي سرمایهشود و تمامی درآمدها از جمله عایديآمریکا که نظام مالیات بر مجموع درآمد پیاده می

گردد، استثنائاً اجازه داده هاي تصاعدي مشمول مالیات میهایی با نرختحت براکتدرآمدها جمع بسته شده و 

، زیان سرمایه از درآمد بوده است) 2020-2019هزار دالر در سال مالی  3(که  ايشدهشود تا یک سقف تعیینمی

   عادي اشخاص حقیقی هم کسر شود.

ه، ترکیب نمودن انواع مختلف درآمدها و انتقال دادن ستانی از عایدي سرمایهاي مالیاتدر واقع از پیچیدگی

اي به جلو یا به عقب است. قاعده کلی مورد استفاده در اکثر کشورها آن است که درآمد (زیان) هاي سرمایهزیان

اي شوند. در محاسبه عایدي (زیان) سرمایهاي محاسبه میعادي به صورت جداگانه و مجزا از عایدي (زیان) سرمایه

اي وجود اي زیان سرمایهو اگر در دورهگردند مدت و بلندمدت به صورت جداگانه برآورد میهاي کوتاهز دورهنی

 از آنجا که در قوانین مالیاتی، ارزش توانند همدیگر را خنثی سازند.داشته باشد و در دوره دیگر عایدي، این دو می

انتقال دادن زیان به جلو نسبت به پرداخت سریع آن، ارزش  شود لذازمانی پول عمدتاً توسط نرخ بهره محاسبه نمی

  کمتري دارد.

  و مقایسه آنها هاي اجرایی وضع مالیات بر عایدي سرمایهشیوه. 3

وجود دارد که انتخاب هر  3»یافتهتحقق«و  2»تعهدي«در اجراي مالیات بر عایدي سرمایه، دو نوع سیستم مالیاتی 

تحت سیستم تعهدي که معموالً از آن به رویکرد . کارایی و اجرایی روبروست ت متعددها با مالحظایک از آن

شود مالیات در اولین فرصت ممکن و به محض تغییر در ارزش دارایی باید وصول یاد می 4»عایدي تا سررسید«

 ه دوستانی بترین مسائل و مشکالت این رویکرد مالیاتگردد. مهماي اخذ میشود و در عمل به صورت دوره

گذاران تحت چنین شرایطی و براي پرداخت گردد. برخی از سرمایهباز می 6»ارزشگذاري«و  5»نقدینگی«موضوع 

ارند. را نگه د هاي دیگر خودشد تا بتوانند داراییهایشان خواهند مالیاتی، مجبور به فروش برخی از دارایی بدهی

                                                           
1. Warren (1973) 
2. Accural 
3. Realization 
4. Yeild to Maturity Approach 
5. Liquidity 
6. Valuation 
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ها صورت اي روي آنشوند یا مبادلهرزشگذاري نمیهایی که به صورت متناوب اهمچنین براي برخی دارایی

ها بسیار پرهزینه خواهد بود. از این رو به دلیل مالحظات اجرایی، اي و منظم ارزش داراییگیرد، شناسایی دورهنمی

صبر کن «شود. در سیستم مالیاتی تحقق یافته که از آن به رویکرد انجام می» یافتهتحقق«ستانی به شیوه مالیات

شود، مالیات صرفاً در زمان فروش دارایی و تحقق عایدي یا زیان قابل اعمال خواهد بود. به رغم یاد می 1»و ببین

آورد که را حل کند اما مشکالت جدیدي را به وجود می» نقدینگی و ارزشگذاري«تواند مسئله آنکه این شیوه می

این شیوه،  .است» گذاريتصمیمات سرمایه«و  2»هاییاختالل در راهبرد بهینه نقد نمودن دارا«ترین آنها مهم

هایش را به سرعت محقق سازد اما کند و وي قادر است تا زیانگذار فراهم میبراي سرمایه 3»بندياختیار زمان«

در ادامه  .)20084(سهم،  داشتن از پرداخت مالیات به تعویق اندازداي را براي در امان نگههاي سرمایهتحقق عایدي

  شوند.ها به طور مختصر ارائه میها، مزایا و معایب آنروشتبیین هر یک از  ضمن

  5بر مبناي اصل تعهدي سازي مالیات بر عایدي سرمایه. پیاده3-1

هاي حاصل از تغییر ارزش یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (عمدتاً یکسال) صرف در این سیستم، عایدي

بندي اي نسبت به تورم شاخصشود. این عواید سرمایهشده باشند یا خیر، مشمول مالیات می نظر از اینکه واگذار

گیرد. چنانچه ارزش دارایی در طول بازه زمانی کاهش اي تعلق میشده و مالیات نیز صرفاً به عایدي واقعی سرمایه

قال به دوره انت«ا آن به سه شکل است؛ شود که برخورد مالیاتی باي قلمداد مییافته باشد، به عنوان زیان سرمایه

کسر نمودن از درآمدهاي کسب شده «و یا » اي همان نوع از داراییهاي سرمایهکسر نمودن از عایدي«، »بعدي

  ».هاي مالیاتیاز سایر پایه

یکسان  آمدهادر ها و سایرنرخ مالیات بر دارایی اگردهد و رویکرد تعهدي، نرخ بازده نسبی بعد از مالیات را تغییر نمی

بر این،  کند. عالوهها نسبت به سایر انواع درآمدها ایجاد نمیگذاري در داراییگونه ارجحیتی براي سرمایهباشد هیچ

نداختن ها و یا به تعویق ااي براي به جلو انداختن زیانبندي نیست لذا انگیزهمندي از مزایاي زمانفرد قادر به بهره

که حاصل از مالیات تعهدي دقیقاً به ارزش موجودي سرمایه در اقتصاد بستگی دارد به طوري درآمد ها ندارد.عایدي

  شود.اگر پایه این مالیات، امالك و سهام باشد نوسانات بازار مسکن و سهام در درآمدهاي دولت منعکس می

ان مالی وجوه یا جری تأمین«و » گذاري داراییارزش«سیستم تعهدي با دو مشکل جدي روبروست که عبارتند از 

اي در روش تعهدي الزم است تا براي شناسایی عایدي یا زیان سرمایه». نقدي به منطور پرداخت بدهی مالیاتی

 . برايگذاري دارایی استلذا نخستین چالش روش تعهدي، ارزش ها تعیین شوددر پایان هر دوره، ارزش دارایی

هاي بازاري در دسترس است اما تعیین شوند، ارزشهایی مانند سهام که عمدتاً به طور گسترده مبادله میدارایی

                                                           
1. Wait and See 
2. Distorting the Investor’s Optimal Liquidation Policy 
3. Timing Option 
4. Sahm, 2008 

) و جیکوب 2021مکاران ()، سیز و ه2008)، سهم (1397)، زایر و همکاران (1388هاي تقوي و همکاران (. در تنظیم عمده مطالب این بخش از پژوهش5

  ) استفاده شده است.2013(
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هایی که تعداد سهامدار هاي تضامنی و یا شرکتشرکتسهام شخص در ها نظیر ارزش ارزش بازاري سایر دارایی

هاي معنوي (نظیر برند یا نشان تجاري) خصوصاً براي تآنها محدود است و یا تعیین ارزش انواع خاصی از مالکی

ر باشد. از دیگهاي نامشهود وابسته است بسیار دشوار میهاي کوچکی که عایدي سهام آنها به داراییشرکت

اشکاالت ارزشگذاري در پایان دوره مالیاتی، ایجاد فرصت براي دستکاري در ارزش سهامی است که مبادله کمتري 

ازار تر از قیمت بگیرد. اگر تعداد قابل توجهی از سهام، قبل از ارزشگذاري و با قیمتی پایینمی روي آن صورت

از جمله  فروخته شود، ارزش سهام کاهش یافته و در نتیجه سهامدار، بدهی مالیاتی کمتري خواهد داشت.

ي آن دسته از مؤدیانی که هاي تحقق نیافته است و براهاي مهم مالیات تعهدي، اخذ مالیات از عایديویژگی

کند، روش تعهدي نامناسب خواهد شان، جریان ثابتی از وجوه نقد براي پرداخت بدهی مالیاتی ایجاد نمیدارایی

 اش، کل دارایی یا بخشی از آن رابود. در چنین شرایطی ممکن است فرد مجبور شود براي پرداخت بدهی مالیاتی

  کند.هایی با هزینه اولیه باال اما با بازدهی بلندمدت خوب، جلوگیري میذاريگواگذار نماید. این امر از سرمایه

به عنوان روش جایگزین معرفی شده است. مالیات  1»مالیات معادل تعهدي«به منظور حل مشکل جریان وجوه، 

ود. به لحاظ شمعادل تعهدي در زمان فروش دارایی و با یک مقدار بهره بابت تأخیر در پرداخت مالیات اعمال می

ه طور شود و بنظري، این مالیات موجب حذف مزیت به تأخیر انداختن پرداخت مالیات بر مبناي تحقق عایدي می

کند. با این حال، مالیات معادل تعهدي مشکالت خاص خود همزمان، مشکالت نقدینگی مؤدیان را نیز مدیریت می

  رد.ها اشاره کاري در اجرا و امکان افزایش اثر قفل شدن داراییتوان به پیچیدگی و دشورا دارد که از جمله آنها می

  سازي مالیات بر عایدي سرمایهکارگیري روش تعهدي در پیاده). مزایا و معایب به1( شکل

  
  هاي پژوهشمأخذ: یافته

                                                           
1. An Accrual-Equivalent Tax 

 جلو به براي انگیزه ایجاد عدم -

 تنانداخ تعویق به یا و زیان انداختن
عایدي

 يبرا بیشتر درآمد ایجاد ظرفیت -

دولت

ها دارایی مستمر و منظم ارزشگذاري لزوم -

یاتیمال بدهیهاي پرداخت براي نقدینگی محدودیت -

جامعه در مالیات از ناعادالنه تصویري وجود -

 مزایا

 معایب
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  1سازي مالیات بر عایدي سرمایه بر مبناي اصل تحقق. پیاده3-2

 شود و در این صورتها اخذ میاي در زمان فروش داراییتحقق، مالیات بر عایدي (یا زیان) سرمایهبر مبناي اصل 

هاي به دست آمده خواهد بود و میزان بدهی مالیاتی نیز بر مبناي مؤدي قادر به پرداخت مالیات از محل عایدي

در این روش، چالشی تحت  ،هديقیمت بازاري دارایی تعیین خواهد شد. بدیهی است که بر خالف سازوکار تع

یابد. اگر قیمت فروش دارایی کمتر از هزینه یا قیمت پایه گذاري بروز نمیعنوان محدودیت جریان وجوه و ارزش

ي همان پایه مالیاتی (یا بعضاً سایر تواند آن را از سایر درآمدهااي شده و میباشد، مؤدي متحمل زیان سرمایه

  . ده و یا به سنوات بعدي منتقل کندکسر نمو هاي مالیاتی)پایه

و مؤدي را با مشکل جریان وجوه نقدي روبرو  استساده  یافته، تحققمبتنی بر عایدي هر چند به کارگیري روش 

 یابد. عالوه بر این، چون در اینها بیش از پیش بروز میدارایی» قفل شدن«کند اما با این حال، مسئله اثر نمی

د، گیرشود، صورت میروش، اعمال مالیات بر عایدي سرمایه در طول یک دوره که به انتقال دارایی منتهی می

ز این گردد فشار مالیاتی ا لهاي مالیاتی تصاعدي نیز اعمایش از حد خواهد بود و به ویژه اگر نرخفشار مالیاتی ب

 بقهطکه مؤدي در به عنوان مثال، هنگامی گیرد.عدالتی مالیاتی قرار میحد تغییر تجاوز کرده و مؤدي تحت بی

اي را کسب درصد است، چنانچه عایدي سرمایه قابل مالحظه 15گیرد که نرخ مالیات بر درآمد وي مالیاتی قرار می

آورد، نماید در ساختار یک نظام مالیات بر درآمد تصاعدي که عایدي سرمایه را نیز جزئی از درآمدها به حساب می

  هاي مالیاتی باالتري خواهد شد.وي مشمول نرخ

کنند و هاي نگهداري آن تقسیم میراي حل مسئله فوق، عایدي سرمایه تحقق یافته دارایی را به تعداد سالالبته ب

هاي يدهد و به جاي آنکه عایدهاي تصاعدي، یک تخفیف یا تعدیل در مالیات رخ میبدین ترتیب در سیستم نرخ

کمتري  هاي مالیاتیي، مشمول مالیات شود، با نرخباالي درآمد طبقاتهاي مالیاتی متناظر با اي افراد با نرخسرمایه

هاي یکنواخت است که در اکثر کشورهاي مجري راهکار دیگر نیز استفاده از نرخ گردد.ستانی میمشمول مالیات

  نظام مالیات بر عایدي سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است.

متیاز تعویق ا«یدي تحقق یافته، برخی کشورها از براي مقابله با اثر قفل شدن ناشی از به کارگیري سیستم عا

ها فراهم استفاده نموده و تحت شرایط خاصی، امکان استفاده از آن را براي مالکان دارایی 2»پرداخت مالیات

سازند. بر این اساس، افراد هنگام فروش دارایی، در ازاي خرید همان دارایی یا دارایی مشابه، مالیات بر عایدي می

کنند. هر چند استفاده از امتیاز تعویق پرداخت مالیات، تا حدي موجب حذف عدم کارایی ناشی پرداخت نمی سرمایه

هاي گذاري در داراییشود اما با این حال، به دلیل وجود انگیزه براي ادامه سرمایهها میاز اثرات قفل شدن دارایی

عمده راهکاري که  فائق آید.» قفل شدن«توان بر مسئله نمی لمشابهی که از این معافیت برخوردارند، به طور کام

                                                           
) و جیکوب 2021)، سیز و همکاران (2008)، سهم (1397)، زایر و همکاران (1388هاي تقوي و همکاران (. در تنظیم عمده مطالب این بخش از پژوهش1

  ) استفاده شده است.2013(
2. Roll-over Relief 
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الیات تر و مشمول مهاي مالیاتی پایینکنند، اعمال نرخکشورها براي کاهش اثرات قفل شدن دارایی استفاده می

  اي است.نمودن بخشی از عواید سرمایه

ه منجر به کدهد سوق میها تر دارایییافته، افراد را به سمت نگهداري بلندمدتسیستم مبتنی بر عایدي تحقق

. همین موضوع سبب شده است تا کشورها، کسر شودمی ظهور اثر قفل شدن و همچنین به جلو انداختن زیان

ز دارایی) محدود نموده و اجازه کسر زیان از اي (و بعضاً همان طبقه اهاي سرمایهنمودن زیان را صرفاً از عایدي

 شود. البته قابلیتیاد می» حصر یا محدود نمودن کسر زیان«سایر انواع درآمدها را ندهند که از این موضوع به 

اي وجود دارد. نکته مهمی که وجو دارد آن است هاي سرمایههاي آتی و یا کسر آن از عایديها به دورهانتقال زیان

هاي عادي نظام مالیاتی طوري طراحی شده باشد که درآمدهاي به دست آمده از عایدي سرمایه، با نرخ که اگر

  ها ضرورت چندانی نخواهد داشت. مرتبط با قانون مالیات بر درآمد مشمول مالیات گردند، اعمال محدودیت بر زیان

ایجاد نخواهد کرد  راکنند، محدودیت خاصی ها را نگهداري میبراي مؤدیانی که طیف وسیعی از داراییحصر زیان 

مؤدیانی  اما برايها جبران کنند. ها را با عواید سایر داراییاي مربوط به داراییهاي سرمایهتوانند زیانزیرا به راحتی می

ننده دکشان هستند، به شدت محدوهاي نخستین فعالیتکه تعداد دارایی اندکی دارند و یا کسب و کارهایی که در سال

  هاي خاص و پرمخاطره گردد.ها در پروژهگذاري آنبود و ممکن است مانع سرمایه دخواه

  سازي مالیات بر عایدي سرمایهیافته در پیادهکارگیري روش عایدي تحقق). مزایا و معایب به2( شکل

  
  هاي پژوهشمأخذ: یافته

  

مؤدي سطتو مالیاتی بدهی پرداخت براي نقدینگی مشکل شدن مرتفع -

فروش قیمت وجود دلیل به دارایی ارزشگذاري به نیاز عدم -

 مؤدي توسط آن درك سادگی -

 به و است افزایش حال در آنها ارزش که داراییهایی شدن قفل -

.سرمایه اي هاي زیان انداختن جلو
.ديعای بر مالیات انداختن تعویق به با مرتبط پیچیدگی -

هادرآمد سایر پرداخت عدم براي اي سرمایه زیان ابراز احتمال -

 مزایا

 معایب
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  اقتصادي مالیات بر عایدي سرمایه . آثار4

هاي اقتصادي دهد اما هزینهدرست است که وضع مالیات بر عایدي سرمایه، درآمد دولت را افزایش می

ها، گذاريکند. مالیات بر عایدي سرمایه با کاهش بازده سرمایهاي را نیز به جامعه تحمیل میمالحظهقابل

ر بازتخصیص سرمایه، سطح موجودي تواند دکند که به نوبه خود میگیري افراد و مشاغل را مخدوش میتصمیم

   سرمایه و سطح کارآفرینی مؤثر باشد.

گذاري ها و سرمایههاي مختلف وضع مالیات بر عایدي سرمایه بر قفل شدن داراییآثار سیستم. 4-1

  آمیزهاي مخاطرهدر دارایی

است  گذاري) سبب شدههاي رویکرد تعهدي (به ویژه بحث نقدینگی و ارزشهمانطور که توضیح داده شد، کاستی

شود شوند. بدین معنا که مالیات صرفاً زمانی وضع میاي بر اساس تحقق، مشمول مالیات هاي سرمایهعایديتا 

رین تیکی از مهم گذار تصمیم بگیرد سرمایه خود را از بازار خارج ساخته و سود خود را محقق نماید.که سرمایه

ی هاي فعلی خود را حفظ کنند حتگذارياثرات اقتصادي، ایجاد این انگیزه براي صاحبان سرمایه است که سرمایه

 1»شدن قفل«هاي مولدتر و سودآورتري برایشان فراهم باشد. اقتصاددانان از این نتیجه به عنوان اثر اگر فرصت

یابد هاي سودآورتر اختصاص نمیهاي غیربهینه قفل شده و در فرصتاريگذاي که در سرمایهکنند. سرمایهیاد می

گذاري گذاري را در نظر بگیرید که مایل به فروش دارایی و سرمایهشود. براي نمونه، سرمایهمانع تولید اقتصادي می

یات بر عایدي مجدد عواید به دست آمده در یک پروژه جدید است. سود حاصل از فروش دارایی به دلیل وجود مال

گذار بتواند سرمایه خود را مجدداً تخصیص دهد، نرخ بازدهی یابد لذا براي اینکه سرمایهسرمایه کاهش می

گذاري جدید باید به اندازه کافی باال باشد که عالوه بر جبران وجوه پرداختی به عنوان مالیات، بازدهی سرمایه

  معقولی را نیز عاید فرد سازد.

گذاري گذاري اولیه و جدید و افق زمانی سرمایهشدن به عوامل زیادي نظیر نرخ بازده سرمایهثر قفلهر چند میزان ا

هاي اقتصادي تحمیل شده به دلیل وضع مالیات بر عایدي سرمایه، مانعِ تخصیص مجدد بستگی دارد اما هزینه

 الیات بر عایدي سرمایه موجب از دستشود. در واقع، مسرمایه از مصارفی با بازده کمتر به سمت بازده بیشتر می

بازتخصیص سرمایه، قابل حصول بود. قفل شدن سرمایه مانع از توسعه  در صورتشود که می» تولید اضافی«رفتن 

 وري، اشتغال و ایجاد ثروت درتوانند موتور بهرهشود که میبرخی مشاغل جدید و با پتانسیل سودآوري باال می

  جامعه باشند.

ها به مطالعه انجام شده است که یکی از اثرگذارترین آن» قفل شدن«زیادي در رابطه با اثر  میعلمطالعات 

ق ستانی از عایدي سرمایه تحقگردد که تحلیل تجربی در ارتباط با اثر مالیاتباز می 2)1980فلدشتاین و همکاران (

ها دریافتند که محقق نمودن عایدي سرمایه به شدت ها ارائه نمودند. آنیافته را با استفاده از فروش سهام شرکت

                                                           
1. Lock-in Effect 
2. Fledstein et.al. (1980) 
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اي در نرخ مالیات بر ش نقطهدرصد افزای 10به نرخ نهایی مالیات حساس است. بر اساس نتایج مطالعه آنان، هر 

  دهد.درصد کاهش می 5/6ش سهام را وعایدي سرمایه، سودآوري فر

 1986اي در سال هاي سرمایهاثر حذف نرخ مالیاتی بلندمدت بر عایديبه مطالعه نیز  1)1989بولستر و همکاران (

بازار سهام نیویورك و بازار اختیارات و پرداختند و در این تحقیق از آمارهاي حجم مبادله در بر فعالیت بازار سهام 

هاي منتهی به تغییر استفاده نمودند. آنان دریافتند که حجم مبادالت در ماه 1987تا  1976سهام آمریکا طی دوره 

م که حجداري افت کرده است به طوريمالیات به شدت افزایش یافته و پس از اعمال تغییرات، به طور معنی

اش بوده است. نتایج تجربی این مطالعه درصد کمتر از ماه مشابه سال گذشته 15حدود  1987مبادالت در ژانویه 

صیص گذاران را به بازتخاي، سرمایهبینی شده در نرخ مالیات بر عایدي سرمایهحاکی از آن است که افزایش پیش

شود، هاي آتی اعمال میکه در دوره هاي مالیاتی باالترکند تا از نرخشان قبل از اعمال تغییرات ترغیب میسرمایه

  اجتناب ورزند.

اي را بر کل اقتصاد آزمون کردند و در این راستا، اثر مالیات بر عایدي سرمایه» قفل شدن«، اثر 2)2001کوگلر و لنز (

 در قلمروهاي قضایی متفاوت اما با شرایط اقتصادي و سیستم مالیاتی مشابه را مطالعه نمودند. آنان به بررسی

هاي محلی در سوئیس پرداختند که مالیات بر عایدي سرمایه را لغو نموده بودند. تحلیل آماري این تجربه دولت

داري بر سطح بلندمدت هاي بر عایدي سرمایه، اثر مثبت و معنیپژوهشگران حاکی از آن است که حذف مالیات

درصد، درآمد بلندمدت را افزایش  3تا  1/1که بین ایالت مورد مطالعه دارد، به طوري 8لت از ایا 7درآمد واقعی در 

  شود.بزرگتر می GDPدهد و کیک می

، آثار ناشی از کاهش نرخ مالیات بر عایدي سرمایه بلندمدت »قفل شدن«با تمرکز بر اثر  3)2006داي و همکاران (

هاي تدهد که قیمنتایج تحلیل آنان نشان می هاي دارایی و حجم مبادالت سهام مورد بررسی قرار دادند.را بر قیمت

هاي نرمال هفتگی در هفته منتهی به کاهش نرخ مالیات بوده و درصد باالتر از بازدهی 8سهام به طور متوسط 

دار مالیات بر عایدي سرمایه روي باشد که داللت بر تأثیر معنیدرصد نیز کمتر از حذف مالیات می 2تا  1حدود 

  هام دارد.تغییرات قیمت س

مدت اههاي کوتانگیزه«نیز با تمرکز بر اثرگذاري تغییر در نرخ مالیات بر عایدي سرمایه روي  4)2012چیز و لی (

، به »تصمیمات تخصیص سبد دارایی بلندمدت«و » گذاران براي فروش سهامی که داراي عایدي استسرمایه

گذار نهادي، نویسندگان دریافتند سرمایه 1400مرتبط با حدود  هايشدگی پرداختند. با استفاده از دادهآزمون اثر قفل

ران گذاتوسط سرمایه است ايعایدي سرمایه که دارايهایی که پس از اعمال قانون قطع مالیات، نگهداري سهام

زمان کننده تأثیر همهاي آنان نیز منعکس)، یافته2006یابد. همراستا با نتایج مطالعه داي و همکاران (کاهش می

  مالیات بر عایدي سرمایه روي قیمت سهام و حجم مبادالت است.

                                                           
1. Bolster et.al. (1989) 
2. Kugler & Lenz (2001) 
3. Dai et.al. (2006) 
4. Chyz & Li (2012) 
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افتند شرکتی پرداختند و دری ادغام انگیزهبه بررسی تأثیر مالیات بر عایدي سرمایه روي  1)2007آیرس و همکاران (

ها شرکت ادغاممیلیارد دالري در  5/26درصد کاهش در نرخ مالیات بر عایدي سرمایه موجب افزایش  5که هر 

اي هها و فعالیتهاي داراییدهد که مالیات بر عایدي سرمایه روي قیمتشود. این مشاهده نه تنها نشان میمی

هاي متفاوت ر ساخته و موجب حرکت سرمایه در بین سازمانانگیزه ادغام شرکتی را نیز متأثبازاري مؤثر است بلکه 

  شود.می

  دي سرمایهکارگیري سرمایه و موجوهزینه به. 4-2

کارگیري سرمایه در کسب و کارها، بر موجودي سرمایه اثرگذار مالیات بر عایدي سرمایه از طریق افزایش هزینه به

وارتر آوري سرمایه را دش، جمع»قفل شدگی«هاي بازار نظیر اثر هاي بر عایدي سرمایه به دلیل واکنشمالیات است.

ها، این مالیات دهد.گذاري را افزایش میهاي سرمایهیتروي فعالها و موانع پیشساخته و محدودیت

متر، یابد. سرمایه کگذاري کمتري تحقق می، سرمایهسازند و در پی آنتر میاي را گرانهاي سرمایهگذاريسرمایه

  وري نیروي کار و افت استانداردهاي زندگی را در پی دارد.تبعات منفی دیگري نظیر کاهش بهره

سرمایه  ستانی از عایديگذاري مشترك و مالیاتمتعددي پیرامون رابطه عرضه و هزینه تأمین مالی سرمایهمطالعات 

انجام شده که شواهد تجربی و نظري را در خصوص علیت مستقیم بین نرخ مالیاتی کمتر و عرضه بیشتر سرمایه 

 عایدي سرمایه، بستگی به حساسیتمقدار کاهش انباره سرمایه در پی وضع مالیات بر  دهند.مشترك نشان می

زینه ها در واکنش به تغییر هکسب و کارها نسبت به هزینه سرمایه دارد. در واقع، پرسش اصلی آن است که بنگاه

  دهند. هاي خود را به چه میزان تغییر میگذاريسرمایه، سرمایه

استفاده از سرمایه را تخمین زدند و برآوردهاي گذاري به هزینه ، حساسیت مخارج سرمایه2)1997چیرینکو و مِیر (

یابد. میلیگان و درصد افزایش می 1دهد که هزینه سرمایه در پی افزایش مالیات کسب و کارها، آنان نشان می

دریافتند  و رمایه در کانادا را برآورد نمودهگذاري به تغییر در هزینه استفاده سنیز حساسیت سرمایه 3)1999همکاران (

 شود.گذاري میدرصد افزایش سرمایه 2تا  1اي در مالیات بر عایدي سرمایه موجب درصدي نقطه 4کاهش که 

 کارهاي و ، تأثیر کاهش نرخ مالیات بر عایدي سرمایه را بر عرضه اولیه سهام کسب4)1999گیونتر و ویلنبورگ (

در ارتباط با کاهش  1993کوچک بررسی نمودند و مطالعه خاص موردي آنان روي تصمیم دولت آمریکا در سال 

میلیارد  50شان کمتر از نرخ مالیات بر عایدي سرمایه روي سهام خریداري شده کسب و کارهاي کوچک (که دارایی

رضه وکارهاي کوچک قابل عکور، قیمت سهام کسبو به این نتیجه رسیدند که سیاست مذ بوددالر بود) متمرکز 

هاي تحقیقات قبلی که کاهش نرخ مالیات بر عایدي دهد. نتایج مطالعه آنان با یافتهدر بازار سهام را افزایش می

  دهد، سازگاري دارد.سرمایه، هزینه بکارگیري سرمایه در چنین کسب و کارهایی را کاهش می

                                                           
1. Ayres et.al. (2007) 
2. Chirinko & Meyer (1997) 
3. Milligan et.al. (1999) 
4. Guenther & Willenborg (1999) 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان27

 

22 
 

هاي بر عایدي سرمایه روي گیري تأثیر مالیاتبه اندازه دیگري مطالعه تجربیر د 1)2012هیوزینگا و همکاران (

شرکت ادغام شده  5349هاي المللی پرداختند. با استفاده از دادههاي بینشرکتچارچوب ادغام هزینه سرمایه در 

عایدي سرمایه  بندي رسیدند که نرخ مالیات مؤثر بربه این جمع 2007تا  1985طی دوره  OECDدر کشورهاي 

  دهد.درصد افزایش می 3/5شود و هزینه سرمایه را ها میدرصدي قیمت 7موجب افزایش حدود 

  پذیريکارآفرینی و ریسک. 4-3

ا به امید شان رمالی کنندگان) و زمانگذاران و تأمینهاي مشترك سایر سرمایهکارآفرینان، سرمایه خود (یا سرمایه

ها انتظار دارند که با آناندازند. هاي غیراثبات شده به مخاطره میژيکسب سود از خدمات، محصوالت و تکنولو

رند. فرآیند شان را بگیپذیريهاي مالی، پاداش ریسکدهیبلوغ و تکامل یافتن کسب و کارشان و دسترسی به باز

یابند هاي جدیدي ظهور میکارآفرینی، عنصر کلیدي هر اقتصاد موفقی است زیرا خدمات، محصوالت و تکنولوژي

هاي بر عایدي سرمایه موجب کاهش شوند. مالیاتزایی و افزایش ثروت جامعه منتهی میکه نهایتاً به اشتغال

آورند. گذاران از فروش یا واگذاري چنین کسب و کارهایی به دست میشود که کارآفرینان و سرمایهایی میهبازدهی

ه گذارانی کجویانه را کاهش داده و از شمار کارآفرینان و سرمایهها، پاداش کارآفرینی مخاطرهدر واقع این مالیات

هاي بر عایدي سرمایه، توانایی کارآفرین را ین، مالیاتعالوه بر ا کاهد.کنند، میاز این کسب و کارها حمایت می

و  توانند حقوقهاي نوپا یا استارت آپ نوعاً نمیدهد. بنگاههاي شغلی سنتی کاهش میدر جذب مدیران از بخش

هاي موجود باشد و به همین دلیل تالش دستمزدهایی را به مدیران پیشنهاد دهند که قادر به رقابت با شرکت

هاي بر ایزه، مدیران را به تغییر شغل ترغیب کنند. در چنین حالتی، وجود مالیاتتا با استفاده از سهام ج کنندمی

هاي نوپا گذارد و بدین ترتیب، احتمال دسترسی بنگاههاي مدیران، تأثیر منفی میعایدي سرمایه عمالً بر دریافتی

  دهد.می به نیروي کار مستعد که الزمه رشد و موفقیت است را کاهش

هاي بر عایدي سرمایه روي کارآفرینی انجام شده است. اکثر مطالعات رو به رشدي در زمینه بررسی تأثیر مالیات

اند که چگونه کاهش بازدهی ناشی از مالیات بر عایدي سرمایه، این تحقیقات روي این پرسش کلیدي تمرکز کرده

دهد. مطالعات جدیدتر نیز در جستجوي ارائه درکی قرار می کارآفرینان و تأمین مالی کنندگانشان را تحت تأثیر

، 2)1989پوتربا ( هاي جدید هستند.بهتر از تأثیر مالیات بر عایدي سرمایه روي نوآوري کارآفرینانه و توسعه ایده

ت بر اهاي مالیات بر عایدي سرمایه را روي کارآفرینی ارائه نمود. وي، ارتباط بین مالیپایه نظري تأثیر سیاست

را مورد تأکید قرار داد و دو وضعیت بالقوه براي کارآفرینان عایدي سرمایه و تقاضا براي وجوه سرمایه مشترك 

اي از گیرند و یا کارآفرینانی که بخش عمدههاي موجود دستمزد میمتصور شد؛ کارآفرینانی که با اشتغال در بنگاه

وي نتیجه گرفت که  شود.اندازي یک استارت آپ ایجاد میراه ايهاي سرمایهجبران خدمات آنان از طریق عایدي

ا براي شود و تقاضتر به کارآفرینی میهاي بر عایدي سرمایه موجب هدایت افراد کارآزموده و شایستهکاهش مالیات

  دهد.گذاري مشترك را افزایش میسرمایه

                                                           
1. Huizinga et.al. (2012) 
2. Poterba (1989) 
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ذاري گبه آزمون فروض نظري ارائه شده توسط پوتربا پرداخته و عوامل مؤثر بر وجوه سرمایه 1)1998گامپر و لرنر (

تا  1972هاي مالیات بر عایدي سرمایه طی دوره مشترك را بررسی نمودند. با تحلیل انباره سرمایه مشترك و نرخ

 8/3یدي سرمایه موجب کاهش ، آنان به این نتیجه رسیدند که هر یک درصد افزایش در نرخ مالیات بر عا1994

  شود.گذاري مشترك میدرصدي در وجه سرمایه

دهی کردند که چه وع سازمان، پژوهش نظري جدیدي را براي درك این موض2)2003کیوسچنیگ و نیلسن (

رینی هاي کارآفکند یا آنان را به فعالیتهاي شغلی عادي میافراد را ترغیب به جستجوي فرصت یهایسیاست

هاي بر دهد. مشابه با نتایج مطالعه پوتربا، یافته اصلی پژوهش آنان نیز داللت بر آن داشت که مالیاتسوق می

الف) در مطالعه دیگري -2004دهد. کیوسچینگ و نیلسن (اي، عرضه کارآفرینی را کاهش میدرآمدهاي سرمایه

اي هاي بر عایدي سرمایهو حتی مالیاتها بر ایجاد و موفقیت کسب و کارها مؤثر است دریافتند که این مالیات

ب) به طور خاص -2004هاي کارآفرینی را کاهش دهد. کیوسچینگ و نیلسن (تواند انگیزهبسیار اندك نیز می

ها وکارهاي نوپا و نحوه واکنش کارآفرینان به این نوع از مالیاتروي تأثیر مالیات بر عایدي سرمایه روي کسب

هاي هاي بر عایدي سرمایه، موانع جدي براي بنگاهعه آنان نیز حاکی از آن است که مالیاتمتمرکز شدند. نتایج مطال

ینی دهد و کارآفرهاي مشترك را کاهش میها، مدیران را دلسرد نموده، بازدهیکند زیرا این نوع مالیاتنوپا ایجاد می

  اندازد.را به تعویق می

هاي و تأثیر نرخ به تحلیل سیاست مالیاتی و کارآفرینی در ایاالت متحده آمریکا پرداخته 3)2006بروس و محسن (

ها را روي نرخ هاي مالیات بر درآمد شرکتهاي بر عایدي سرمایه و نرخمالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات

از  د. نتایج مطالعه آنان حکایتبراي کارآفرینی) آزمون نمودن معیاريفرمایی (به عنوان اشتغال به صورت خویش

اي افزایش نقطه 15/0تا  11/0اي در نرخ مالیات بر عایدي سرمایه موجب آن دارد که هر یک درصد کاهش نقطه

  شود.فرمایی میدر نرخ اشتغال به صورت خویش

شور اروپایی بین ک 14هاي دولتی را بر کسب و کارهاي نوپا در نیز تأثیر برخی سیاست 4)2006رین و همکاران (دا

 هاي دولتیگیري اثربخشی سیاستمورد بررسی قرار دادند. آنان از دو معیار براي اندازه 2001تا  1988هاي سال

هاي مشترك و دو) سهم گذاريهاي با تکنولوژي باال به کل سرمایهگذارياستفاده کردند: یک) سهم سرمایه

شده فوق هاي کل. آنان دریافتند که سه سیاست بر دو نسبت معرفیيگذارگذاري در مراحل اولیه به سرمایهسرمایه

اثرگذار است که عبارتند از یک) کاهش نرخ مالیات بر عایدي سرمایه، دو) کاهش مقررات کار و سه) بازگشایی 

  یک بازار سهام مشترك.

  

                                                           
1. Gompers & Lerner (1998) 
2. Keuschnigg & Nielson (2003) 
3. Bruce & Mohsin (2006) 
4. Da Rin et. al. (2006) 
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  هاي اجرایی و اجتناب مالیاتیهاي تمکین، هزینههزینه. 4-4

کند می هاي تولیدي به جامعه تحمیلهاي اقتصادي را به دلیل تغییر انگیزهایه، نه تنها هزینهمالیات بر عایدي سرم

ن از قبیل هاي تمکیهاي مستقیم مرتبط با تمکین و اجرا نیز دارد. مؤسسه تحقیقاتی فریزر، هزینهبلکه هزینه

هاي ی و ... را با استفاده از دادهدهی، محاسبه و واریز بدهی مالیاتاي و گزارشمخارج مرتبط با خدمات حرفه

شتمل شناختی، انواع منابع درآمدي مهاي جمعیت(مشتمل بر عاملی نظیر ویژگیچندمتغیره  رگرسیونپیمایشی و 

دریافتند که افرادي که درآمدهاي  1)2014( همکارانبر عایدي سرمایه و ...) محاسبه نمودند. در مطالعه اخیر اسپیر و 

هاي تمکین باالتري در مقایسه با افرادي دهند به طور متوسط هزینهاي تحقق یافته را گزارش میعایدي سرمایه

هاي مستقیم تمکین براي این افراد به طور به طور خاص، هزینه دهند.دارند که چنین درآمدهایی را گزارش نمی

  است.درصد باالتر  8/13متوسط 

خانوار ایالت مینسوتاي آمریکا دریافتند که در  2000با استفاده از آمارهاي پیمایشی  2)1992بلومنتال و اسلمرود (

ساعت  9/7اي خود در اظهارنامه مالیاتی، به طور متوسط هاي سرمایه، خانوارها براي گزارش عایدي1989سال 

دالر بپردازند که هزینه  21اي مالیاتی حدود از خدمات حرفهکنند و مجبورند براي استفاده زمان بیشتري صرف می

هاي بر به این نتیجه رسیدند که مالیات 3)2000نم و همکاران (ندهد. تریدالر افزایش می 143ها را به تمکین آن

لیاتی کل درصد درآمدهاي ما 8/6برد که حدود به شدت باال میهاي استرالیایی را هاي بنگاهعایدي سرمایه، هزینه

  وصول شده از محل مالیات بر عایدي سرمایه است.

ها نیز در اجراي مالیات بر عایدي هاي تمکین براي افراد، خانوارها و کسب و کارها، دولتعالوه بر تحمیل هزینه

و  ینسازي قوانشود. در واقع پیادههایی روبرو هستند که نهایتاً توسط مؤدیان پوشش داده میسرمایه با هزینه

مالیات بر عایدي سرمایه مستلزم اختصاص منابع مالی و نیروي انسانی است که در زمان  مقررات مرتبط با رژیم

قش هاي بر عایدي سرمایه، نحرکت به سمت برقراري این نوع مالیات، بایستی مدنظر قرار گیرد. همچنین، مالیات

یاتی از تفاضل درآمدهاي مالیاتی محقق شده توسط دولت کنند. مقدار اجتناب مالمهمی در اجتناب مالیاتی ایفا می

مهمی براي  هايآید. اجتناب مالیاتی، داللتبا مقدار مالیاتی که بایستی به موجب قانون پرداخت شود، به دست می

  شود.ه توانست در مصارف مولدتري به کار گرفتبراي اجتناب مالیاتی میارایی مالیاتی دارند زیرا منابع صرف شده ک

هاي گیري ارتباط مالیات بر عایدي سرمایه و اجتناب مالیاتی پرداخت. یافتهاي به اندازهدر مطالعه 4)1987(پوتربا 

درصد  1که به ازاي هر کند به طوريها بر اجتناب مالیاتی حمایت میدار این مالیاتپژوهش وي از تأثیر معنی

دهد یابد. همچنین برآوردهاي وي نشان میدرصد افزایش می 4/0شده کاهش نرخ مالیاتی، پایه مالیاتی گزارش

درصد به  45هزار دالري، کاهش نرخ مالیات از  20هزار دالري و عایدي سرمایه  100که براي مؤدي با درآمد 

                                                           
1. Speer et. al. (2014) 
2. Blumenthal & Slemrod (1992) 
3. Tran-Nam et.al. (2000) 
4. Poterba (1987) 
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 55درصد به  72آمریکا اعمال شد)، احتمال اجتناب مالیاتی را از  1986درصد (که پس از اصالحات مالیاتی  33

  دهد.کاهش می درصد

هاي سهامداران برآورد کردند که هر یک درصد با ارائه شواهدي از مجموعه داده 1)2002لندسمن و همکاران (

شود که نتایج درصدي در اجتناب مالیاتی همراه می 42/0افزایش در نرخ نهایی مالیات بر عایدي سرمایه با افزایش 

درصد کل  11بود. همچنین سطح متوسط اجتناب مالیاتی نیز حدود ) 1987هاي پوتربا (این مطالعه، مؤید یافته

  عایدي سرمایه برآورد گردید.

  

  کارایینهایی هزینه . 4-5

کنند زیرا موجب تغییر رفتار افراد، خانوارها هاي کارایی (اقتصادي) را به جامعه تحمیل میها، هزینهتمامی مالیات

ها انجام شده است هاي اقتصادي انواع مالیاتشوند. مطالعات مختلفی در حوزه برآورد هزینهو کسب و کارها می

ها از بر اساس این متدولوژي، هزینه انواع مختلف مالیات باشند.متکی می» نهایی کاراییهزینه «که بر مفهوم 

ها، شود تا بفهمیم کدامیک از انواع مالیاتطریق محاسبه هزینه کارایی ناشی از یک دالر افزایش درآمد برآورد می

  کنند.کمترین هزینه را به اقتصاد تحمیل می

هاي بر عایدي سرمایه موجب ست که مالیاتهمانطور که قبالً بحث شد، شواهد تجربی و نظري حاکی از آن ا

نرخ بازدهی بعد از مالیات  هاند. این نوع از مالیاتشواي میهاي اقتصادي قابل مالحظهتحمیل هزینه

هاي فعلی را دارایی کنند کهایجاد میگذاران براي سرمایهرا انگیزه  این، دهندرا کاهش می هاگذاريسرمایه

نی، ، بازدهی کارآفریهاي مولدتر و سودآورتري وجود داشته باشدگذاريایهسرم هايزینهنگهداري کنند حتی اگر گ

عالوه  دهند.را کاهش میهاي پرمخاطره، نوآوري و تالش نیروي کار گذاريهاي مشترك، سرمایهگذاريسرمایه

اهش یافته، عرضه تر و با سودآوري کمتر کهاي قدیمیگذاريهاي اشخاص در گردش سرمایهبر این، انگیزه

 ایهکند و به طور کلی، سطح انباشت سرمپردازند افت میگذارانی که به تأمین مالی آنان میکارآفرینان و سرمایه

  دهد.را کاهش می

هاي اقتصادي تحمیل شده ناشی از ادبیات تجربی مرتبط با هزینه نهایی کارایی حاکی از آن است که هزینه

ترین رارجاعترین و پستانی است. یکی از مهمبر سرمایه، بیشتر از انواع دیگر مالیات هاي مبتنیبرقراري مالیات

است. در مطالعه مذکور،  2)1991نهایی کارایی، پژوهش یورگنسن و یوآن ( مطالعات در حوزه محاسبه هزینه

دالري براي هر یک واحد درآمد دالري اضافی از طریق اعمال مالیات بر عایدي  92/0نویسندگان هزینه نهایی 

 3)2004بیلور و بیوسجور ( دالري مالیات مصرف است. 26/0آورند که بسیار باالتر از هزینه سرمایه را به دست می

 1هاي مالیاتی در کانادا را محاسبه نمودند. آنان منافع ناشی از یک از پایههر  هاي اقتصادي بلندمدتنیز هزینه

                                                           
1. Landsman et.al. (2002) 
2. Jorgensen & Yun (1991) 
3. Baylor & Beausejour (2004) 
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هاي مختلف را محاسبه نمودند و نتایج به دست آمده در این مطالعه، همراستا دالر کاهش در هر یک از انواع مالیات

در مالیات بر درآمدهاي  دالر کاهش 1هاي مقاله یورگنسن و یوآن براي آمریکا بود. آنان دریافتند که با یافته

دالر رفاه جامعه را افزایش  30/1اي)، اي (نظیر عایدي سرمایه، سودهاي تقسیم شده و درآمدهاي بهرهسرمایه

  دالري براي اقتصاد دارد. 10/0هاي بر مصرف صرفاً منفعت که کاهش مشابه در مالیاتدهد در حالیمی

مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته  2006-2005ایالت کبک کانادا در سال ستانی در گزارش بودجه کارایی مالیات

هاي بر عایدي سرمایه، منفعت اقتصادي بیشتري در مقایسه با سایر است. در این گزارش هر کاهشی در مالیات

افزایش  را GDPواحد  21/1واحد مالیات بر عایدي سرمایه،  1هاي فروش دارد. کاهش هر ها از جمله مالیاتمالیات

نگاه کنید).  1برد (به نمودار را باال می GDPواحد  54/0واحد کاهش مالیات فروش، صرفاً  1که دهد در حالیمی

  سازد.هاي سرمایه را برجسته میستانی عمده از عایدياین مقایسه به خوبی مزیت اقتصادي رها نمودن مالیات

  (دالر) GDPها بر کاهش مالیاتهر یک دالر تأثیر ). 1نمودار (

  
Source: Quebec, Ministry of Finance (2005). 2005-2006 Budget Plan. Government of Quebec, Section 6, Page 11. 

  

  شد اقتصاديانداز و رپس. 4-6

ر هایی است که در ارتباط با مالیات بترین پرسشتأثیر مالیات بر عایدي سرمایه بر رشد اقتصادي از جمله مهم

از منظر نظري، دو کانال مهم اثرگذاري مالیات بر عایدي سرمایه روي رشد شود. عایدي سرمایه به ذهن متبادر می

  جو کرد. جست »اندازپس«و » گذاريسرمایه«توان در اقتصادي را می

گذاري اثرگذار است. مسیر نخست از طریق افزایش در مالیات بر عایدي سرمایه، حداقل از دو مسیر بر سرمایه

هاي مالیاتی موجب کاهش هزینه سرمایه است به این معنا که وضع مالیات بر عایدي سرمایه و یا افزایش نرخ

دهد. در پی آن، حجم سرمایه نیز در اقتصاد افزایش می گذاري شده و بدین ترتیب هزینه سرمایه رابازدهی سرمایه

کند گذاري نسبت به هزینه سرمایه، نقش مهمی ایفا میپذیري تقاضاي سرمایهگذارد. البته کششرو به افول می

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

مالیات بر سرمایه مالیات بر درآمد 

اشخاص حقیقی

مالیات بر دستمزد مالیات بر درآمد 

شرکتها

مالیات بر فروش

1.21

0.74
0.66

0.62
0.54



32 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

27 
 

مسیر  ها، دومینشدن داراییاثر قفل تر خواهد بود.هاي فوق کم اهمیتپذیري کمتر باشد، تحلیلو هر اندازه کشش

جدید  هاي ریسکیگذاري در داراییگذاري است که از سرعت سرمایهثرگذاري مالیات بر عایدي سرمایه بر سرمایها

هاي پرمخاطره جدید به اندازه کافی جذاب نباشد که فرد گذاريکاهد به ویژه اگر نرخ بازدهی مربوط به سرمایهمی

  سرمایه نماید. را مجاب به فروش دارایی قبلی و پرداخت مالیات بر عایدي

انداز این تغییر، دو اثر بر پس ،دهدگذاري را کاهش میاعمال مالیات بر عایدي سرمایه، بازدهی سرمایه کهاز آنجایی

 یاد» اثر جانشینی«انداز را کاهش دهد که از آن به تواند تمایل خانوارها به پسدارد. کاهش در نرخ بازدهی می

گذاري، ناچار است سطح بیشتري از شود. اما از سوي دیگر، خانوار براي کسب سطوح قبلی بازدهی سرمایهمی

ا برآیند لذ گردد.شود که به آن، اثر درآمدي اطالق میانداز کردن تقویت مینگیزه پسثروت را نگهداري کند، لذا ا

  جهت فوق دارد.انداز بستگی به برآیند دو نیروي غیرهماثر مالیات بر عایدي سرمایه روي پس

ر رشد بکند زیرا عوامل متعددي وع فراهم نمیاین موضنتایج مطالعات تجربی، پاسخ شفافی براي از سوي دیگر 

اي قوي نیست که بتواند اثر قابل ها به اندازهاقتصادي و عملکرد آن مؤثر هستند و اعمال این نوع از مالیات

اي نشان دادند ، در مطالعه1)2003هاي سودآوري کسب و کار داشته باشد. فیشر و دیتسلر (اي بر فرصتمالحظه

مختلفی  دالیل گذارد.اقتصادي ایالت آیوواي آمریکا نمیهیچ تأثیري بر رشد که حذف مالیات بر عایدي سرمایه، 

ها بر رشد اقتصادي مطرح کردند. از نظر آنان، اوالً حدود نیمی از را نیز براي توجیه تأثیر محدود این نوع از مالیات

عایدي  رهاي بکنند و ثانیاً مالیاتهاي مشمول مالیات، اساساً به دلیل فوت مالک، مالیاتی پرداخت نمیعایدي

  هاي متعارف مالیات بر درآمد بسیار اندك است.سرمایه در مقایسه با نرخ

حکایت از آن دارد که مالیات بر عایدي سرمایه نسبت به دیگر انواع  2)2006در مقابل، مطالعه منکیو و وینزیرل (

زاي بیشتري بر رشد اقتصادي دارد. آنان با استفاده از یک مدل اقتصاد کالن، به بررسی این مالیات، اثرات اختالل

به  ان وارد شدهگذاري قطع شود، چه مقدار از زیپرسش پرداختند که اگر مالیات بر نیروي کار و درآمدهاي سرمایه

هاي مالیاتی در پی رشد اقتصادي را جبران شود. آنان تواند از طریق افزایش آتی پایهدرآمدهاي مالیاتی دولت می

درصد زیان  20تا  15تواند نشان دادند که رشد اقتصادي ایجاد شده در پی قطع مالیات بر نیروي کار صرفاً می

 اي براي پوششد اقتصادي ناشی از حذف مالیات بر درآمدهاي سرمایهکه رشدرآمدي دولت را پوشش دهد در حالی

گذاري و اثر تشویق به مراتب باالتري روي سرمایه CGTکند. به عبارت دیگر، قطع درصد کفایت می 70تا  40

  رشد اقتصاد دارد.

اي، تأثیر کاهش نرخ مالیات بر عایدي سرمایه را بر رشد اقتصادي آمریکا ) نیز در مطالعه1995( 3فازاري و هیرزون

نه بندي هزیهاي آنان حاکی از آن است که کاهش نرخ مالیات بر عایدي سرمایه و شاخصیافته بررسی کردند.

                                                           
1. Fisher & Ditsler, 2003 
2. Mankiw & Weinzierl, 2006 
3. Fazzari & Herzon, 1995 
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گذاري و بهبود افزایش سرمایهاي را کاهش داده و موجب هاي سرمایهاکتساب در محاسبه عایدي سرمایه، هزینه

  شود.آمریکا می GDPوضعیت 

  . توزیع درآمد4-7

گذاري، توانند با انجام سرمایهاند درآمدي مازاد بر مخارج دارند که میافرادي که در سطوح باالي درآمدي قرار گرفته

از سطح درآمد باالتري اي کسب کنند. لذا این طبقه عالوه بر اینکه اي و عایدي سرمایهدرآمدهاي سرمایه

تر درآمدي، به احتمال زیاد از دستیابی برخوردارند مازاد درآمدي دارند که خود درآمدزا است که افراد سطوح پایین

اي در اختیار ندارند تا بتوانند به آن محرومند. در واقع افرادي که در سطوح پایین درآمدي قرار دارند عمدتاً سرمایه

شود را کسب نمایند. این امر سبب خواهد شد تا شکاف درآمدي گذاران میکه نصیب سرمایهاز طریق آن، عوایدي 

همکاران،  پذیر گردد (صامتی وبین فقرا و ثروتمندان روز به روز افزایش یابد و وضع مالیات بر عایدي سرمایه توجیه

1394.(  

اي در اختیار اشخاصی ز عایدي سرمایهحاکی از آن است که بیش از نیمی ا 1)1990برگ و سامرز (مطالعه فین

درصد باالي توزیع درآمد قرار دارند. از این جهت مالحظات برابري از وضع مالیات بر عایدي  2تا  5/0است که در 

ه نماید. طبق این رویکرد، حتی توصیهاي مالیاتی اندك را نامطلوب قلمداد میکند و حتی، نرخسرمایه حمایت می

مالیاتی تصاعدي اعمال گردد تا بار مالیاتی بر اشخاصی که در سطوح باالي درآمدي قرار دارند  شود که ساختارمی

  تحمیل شود.

درصد  5هاي خانوار نشان داد که در میان با استفاده از دادهدر گزارشی براي کنگره آمریکا نیز  2)2010هانگرفورد (

درصدشان مالک مسکن و  94هاي بازنشستگی، صندوقها مالک سهام و درصد از آن 72باالي درآمدي، حدود 

درصد پایین توزیع درآمد  5هاي بازنشستگی دارند. این در حالی است که اشخاصی که در درصدشان حساب 4/91

 هاي بازنشستگیدرصدشان داراي حساب 11درصدشان مالک خانه و  40درصدشان مالک سهام،  7قرار دارند صرفاً 

 ستند.ها هگذاريگذاري، صاحبان درآمدهاي باال مالک بیشتر این نوع سرمایهاز نوع سرمایه نظرهستند. لذا صرف

یافته اي تحققهاي سرمایهدرصد کل عایدي 80بیش از به مرور زمان درصد باالي درآمدي  5طبق مطالعه آنان، 

مشاهده دال بر تعمیق نابرابري درآمدي اند. وي بر این باور است که این ساله از آن خود نموده 30در دوره زمانی را 

  پدیدار شده است. 3ايهاي سرمایهآمیز با عایديدر ایاالت متحده است که در نتیجه برخورد مالیاتی تبعیض

  

   

                                                           
1. Feenberg & Summers, 1990 
2. Hungerford, 2010 

ات هاي متفاوتی مشمول مالیاي طبق قوانین ایاالت متحده با نرخمدت سرمایهو کوتاههاي بلندمدت دهیم که عایدي. در بخش تجربه کشورها توضیح می3

  مدت است.هاي کوتاههاي مالیاتی مرتبط با عایديهاي بلندمدت کمتر از نصف نرخکه متوسط نرخ مالیاتی مرتبط با عایديشوند به طوريمی
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  اي تحقق یافته در طبقات درآمدي مختلفهاي سرمایه). توزیع عایدي2( نمودار

  
  )2010مأخذ: هانگرفورد (

  مالیات بر عایدي سرمایه. تجربه کشورها در وضع 5

هاي نظیر امالك و مستغالت (زمین، ساختمان، ویال، باغ)، داراییعایدي تواند بر مالیات بر عایدي سرمایه می

حقوق مالکیت، یس هنري، هاي قیمتی، وسائط نقلیه، اشیاي نفسهام و انواع اوراق بهادار، طال و جواهر و سنگ

در بررسی هر یک از این  .پردازیمها میکه در ادامه به بررسی هر یک از آن اعمال گرددارزهاي خارجی و امثالهم 

شدنی)، هاي مستهلکموارد، پایه مالیاتی، تعدیل نسبت به تورم، تعدیل نسبت به استهالك (در خصوص دارایی

بران زیان ج مدت بودن عایدي)، معافیت پایه، نحوهتعدیل نسبت به طول مدت نگهداري (مقوله بلندمدت یا کوتاه

  شود.اي بررسی میسرمایه

  . امالك و مستغالت5-1

اي کشورها، امالك و مستغالت است که هاي مشمول در نظام مالیات بر عایدي سرمایهترین داراییاز جمله مهم

اي این نوع دارایی مورد بررسی قرار در ادامه، محورهاي اصلی تجربه کشورها در وضع مالیات بر عایدي سرمایه

  گیرد.می
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  امالك و مستغالت اي. شمولیت یا معافیت عایدي سرمایه5-1-1

اي امالك و مستغالت را از کشور به طور کلی عایدي سرمایه 20، کشور مورد بررسی 121از میان  -مشاهده اول

دهند. جالب آنکه کشورهایی نظیر درصد از این نمونه را تشکیل می 5/16اند که حدود مالیات معاف نموده

  گیرند.کنگ و سنگاپور در زمره این گروه از کشورها قرار میهنگ

دهند، عایدي درصد نمونه را تشکیل می 5/83 حدودکشور مورد بررسی که  120کشور از  101 -مشاهده دوم

کشور مشروط به تأمین شرایطی، عایدي  55کشور،  101ز بین این اند. اامالك و مستغالت را مشمول مالیات کرده

  اند.اي امالك را معاف نمودهسرمایه

درصد) مشروط  45کشور (حدود  121کشور از  55برخورد ترجیحی با عایدي امالك و مستغالت در  -مشاهده سوم

ت که ترین شرایط آن اسمتداولشروط مختلفی در قوانین این کشورها ذکر شده است اما به تأمین شرایطی است. 

اي در قانون مشخص شده باشد و یا طول دوره نگهداري دارایی از مدت زمان مؤديملک، محل اسکان اصلی 

  عبارتند از:به طور خالصه  2020-2019در سال شروط مطرح شده در قوانین کشورها . کمتر نباشد

 اگر در کسب و کار استفاده نشود: ارمنستان. 

 خریداري شده باشد. 1985یش از سال محل اسکان اصلی مؤدي مقیم استرالیا باشد یا پ: استرالیا 

  سال در آن سکونت داشته باشد 3ملک اقامتگاه اصلی فرد باشد و مالک حداقل : آذربایجان. 

  :رایی به یکی از خویشاوندان اصلی فروخته شودسال از خرید دارایی گذشته باشد و یا دا 5بالروس. 

 باشد. سال از زمان خرید ملک سپري شده 8اگر : بلژیک 

 سال یا بیشتر نگهداري شده باشد. 5اگر ملک فروخته شده محل اقامت اصلی فرد باشد و براي : بوتساوانا 

  75یمت آن بیش از حدود سال نگهداري شده باشد و ق 5اگر تنها محل اقامت فرد باشد و حداقل : برزیل 

 .، ملک مسکونی دیگري را خریداري نمایدروز 180هزار دالر نباشد، و یا فرد حداکثر ظرف 

  سال از زمان خرید آن  3بلغارستان: اگر فرد مقیم بوده و ملک فروخته شده اقامتگاه اصلی فرد باشد و حداقل

 5تفاده کند مشروط بر آنکه مدت نگهداري آن حداقل تواند از معافیت اسملک نیز می 2البته براي  گذشته باشد.

 سال باشد.

 .کانادا: اگر ملک فروخته شده اقامتگاه اصلی فرد باشد 

 .شیلی: اگر به قصد کسب و کار یا تجارت استفاده نشود 

  سال نگهداري شده باشد یا ملک توسط صاحبش یا اعضاي وابسته خانواده  2کروواسی: اگر ملک بیش از

 سکونت استفاده شود.براي 

  قبرس: اگر ملک در بازه زمانی مشخص شده در قانون خریداري شده باشد و همزمان شروط زیر را تأمین

کند. اوالً دارایی، متشکل از زمین، ساختمان یا هر دو باشد، ثانیاً دارایی از شخص ثالث غیروابسته خریداري شده 

 یی دیگر یا از طریق هدایا یا هبه به دست نیامده باشد.باشد، ثالثاً دارایی از طریق معاوضه با دارا
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  سال نگهداري شده باشد. 2جمهوري چک: اقامتگاه اصلی فرد بوده و حداقل 

 .دانمارك: اگر اقامتگاه اصلی فرد باشد 

 .مصر: اگر براي مقاصد تجاري و کسب و کار استفاده نشود 

 هکتار نباشد. انتقال کلبه  2د و متراژ زمین بیش از شان باشاستونی: براي افراد مقیمی که اقامتگاه اصلی

هکتار  25/0که بیش از دو سال از مالکیت آن گذشته باشد و اندازه زمین حداکثر تابستانی یا خانه باغ در صورتی

 باشد. براي اشخاص غیرمقیم صرفاً باید ملک، محل اقامت اصلی آنها باشد.

  ز مالیات است. اگر ملک اقامتگاه اصلی فرد باشد کالً معاف است دالر معاف ا 14507فیجی: عایدي کمتر از

 و عایدي حاصل از انتقال ملک بین زوجین نیز معاف است.

  فنالند: اگر آن ملک، اقامتگاه اصلی فرد باشد و حداقل دو سال از دوره نگهداري آن گذشته باشد. عالوه بر

 دالري معاف است. 1174هاي کمتر از آن، عایدي

 .فرانسه: چنانچه آن ملک، اقامتگاه اصلی فرد باشد 

  سال از نگهداري آن سپري شده باشد. 2گرجستان: اگر ملک، اقامتگاه اصلی فرد باشد و بیش از 

  سال از نگهداري آن گذشته باشد. عالوه بر اقامتگاه  2آلمان: اگر آن ملک، اقامتگاه اصلی فرد باشد و بیش از

 شوند.سال نگهداري شده باشند نیز مشمول مالیات بر عایدي سرمایه نمی 10ت بیش از اصلی، اگر امالك و مستغال

  روز پس از پایان سالی که در آن فروش  60گویان: اگر ملک فروخته شده اقامتگاه فرد باشد و چنانچه تا

 صورت گرفته است با مبالغ عایدي یا بیشتر از آن، دارایی دیگري خریداري شود.

  سال از زمان خرید آن گذشته باشد. 2ملک فروخته شده اقامتگاه اصلی فرد باشد و حداقل ایسلند: اگر 

 گردد. گذارياي در منزل مسکونی دیگري، مجدداً سرمایههند: اگر منزل مسکونی فرد باشد و یا عایدي سرمایه 

 .ایرلند: اگر ملک فروخته شده، اقامتگاه اصلی فرد باشد 

  سال نگهداري شود. 5شده، اقامتگاه اصلی فرد باشد و بیش از ایتالیا: اگر ملک فروخته 

  ماه صاحب امالك و مستغالت باشد و  60لتونی: اگر هر یک از شروط زیر تأمین گردد؛ اوالً فرد بیش از

ماه از زمان ثبت ملک  60. ثانیاً بیش از ماه قبل از فروش، محل اقامت توسط شخص اعالم شده باشد 12حداقل 

لک گذشته باشد و آن ملک، تنها امالك و مستغالت متعلق به شخص باشد. ثالثاً فرد درآمد حاصل از به نام ما

 گذاري نماید.ماه بعدي، در امالکی با کارکرد مشابه سرمایه 12فروش ملک را در طول 

  سال ملک را نگهداري کرده باشد. 12لبنان: اگر فرد حداقل 

 ید از آن استفاده نشود.لسوتو: اگر به منظور کسب درآمد و تول 

  دالر بیشتر نشود. 2940لیتوانی: اگر عایدي از 

 به اینکه ملک فروخته شده، اقامتگاه اصلی فرد باشد. وطرلوکزامبورگ: مش 

 شود.ماالویا: اگر ملک، اقامتگاه اصلی فرد باشد و انتقال امالك بین همسران یا همسر سابق مشمول مالیات نمی 
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  هزار دالر نباشد. 223شخصی فرد باشد و ارزش ملک بیش از مکزیک: اگر اقامتگاه 

  شود. سال در تملک فرد بوده باشد مشمول نمی 6مراکش: اگر محل سکونت اصلی صاحبان ملک باشد و تا

 دالر عایدي حاصل از فروش ملک، مشمول مالیات نیست. 15626عالوه بر این حداکثر تا 

 شود.دالر بیشتر نباشد، مشمول مالیات نمی 7101ده از میانمار: اگر کل ارزش دارایی واگذار ش 

 .نیوزیلند: اگر ملک فروخته شده، خانه اصلی فرد باشد معاف است 

  ماه در اقامتگاه ساکن بوده  12کم ماه گذشته دست 24نروژ: اگر اقامتگاه شخصی فرد باشد و مالک، طی

 باشد معاف است.

  نگهداري شود مشمول مالیات نیست.سال  4پاکستان: اگر دارایی بیش از 

 .پرو: اگر براي سکونت شخصی استفاده شده باشد معاف است 

 شود.لهستان: اگر از زمان خریداري، پنج سال گذشته باشد مشمول نمی 

 :ماه بعد از فروش  36به قبل، ثانیاً اقامتگاه شخصی چنانچه  1989اوالً امالك خریداري شده از سال  پرتغال

اً گذاري شده باشد، ثالثبل از فروش، میزان عایدي مجدداً در خرید یک اقامتگاه شخصی دیگر سرمایهماه ق 24یا 

گذاري درآمد در یک صندوق بازنشستگی یا چنانچه مؤدي یا همسرش در تاریخ فروش محل در صورت سرمایه

 سال باشد. 65شان حداقل سکونت شخصی خود بازنشسته باشند یا سن

  اي هاي سرمایهسال و بیشتر توسط مالک نگهداري شده باشد. عالوه بر آن، عایدي 5به مدت روسیه: اگر ملک

 سال نگهداري شده باشند، معاف است. 5هایی که کمتر از دالر براي دارایی 13179تا 

 .جمهوري اسلوواکی: اگر عایدي حاصل از فروش امالك و مستغالت مربوط به اقامتگاه اصلی شخصی باشد 

 دالر نباشد. 141244جنوبی: اگر اقامتگاه شخصی فرد باشد و عایدي حاصل از آن بیشتر از  آفریقاي 

  سال در  2سال از زمان خرید آن گذشته باشد و شخص  3سریالنکا: اگر اقامتگاه شخصی فرد باشد و حداقل

 آن ملک ساکن بوده باشد.

  ماه از خریداري آن سپري شده باشد. 12ترینیداد و توباگو: اگر محل سکونت اصلی مالک باشد و بیش از 

  تونس: انتقال مالکیت به فرزند و همسر و نوه مشمول مالیات نیست و اولین انتقال زمین و ساختمان که با

 مترمربع نباشد، معاف است. 1000هدف سکونت استفاده شده باشد و متراژ کلی آن بیش از 

  ،رید رخ دهد.سال پس از خ 5ترکیه: اگر فروش امالك و مستغالت 

  سال نگهداري شده باشد و فقط یکبار در سال، چنین فروشی براي فرد ثبت  3اوکراین: اگر دارایی بیش از

 شده باشد مشمول مالیات نیست.

 دالر در سال، مشمول  17204اي تا انگلستان: اگر ملک، اقامتگاه اصلی فرد باشد. عالوه بر آن عایدي سرمایه

 شود.مالیات نمی
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  :هزار دالر براي تکمیل  500هزار دالر ( 250توانند تا سقف یکبار در طول هر دو سال، افراد میایاالت متحده

اظهارنامه به صورت زوجین) از معافیت استفاده کنند. براي استفاده از چنین معافیتی، فرد باید مالک باشد و حداقل 

 اقامت داشته و به عنوان اقامتگاه اصلی استفاده کند. سال قبل از فروش، در آن محل 5به مدت دو سال از مدت 

  ونزوئال: اگر عایدي حاصل از اقامتگاه اصلی خانواده باشد و این عایدي مجدداً در خرید یک اقامتگاه اصلی

 گذاري شود معاف است.سرمایه

 .ویتنام: اگر اقامتگاه اصلی فرد باشد 

  ایدي حاصل از فروش اقامتگاه اصلی شخصی مشمول مالیات سال و باالتر باشد روي ع 55زیمبابوه: اگر فرد

  باشد.نمی

  ). بررسی وضعیت معافیت یا مشمولیت امالك و مستغالت در مالیات بر عایدي سرمایه3جدول (

وضعیت 

  مالیاتی

  اسامی کشورها

معافیت 

  .مالیاتی دارد

ی، لیبی، ماداگاسکار، موریتان اندونزي، جامائیکا،کنگ، آروبا، جمهوري دموکراتیک کنگو، اکوادور، یونان، گینه، هنگ

  زامبیا.موزامبیک، فلسطین، پاپوآ گینه نو، رومانی، رواندا، سنگاپور، سورینام، اوگاندا، 

مشمول 

  .مالیات است

ري وآلبانی، الجزایر، آنگوال، آرژانتین، اتریش، بولیوي، کامبوج، کامرون، چاد، کلمبیا، جمهوري کنگو، کاستاریکا، جمه

یختنشتاین، ل جنوبی، کزوو، الئوس،مجارستان، عراق، ژاپن، قزاقستان، کنیا، کره غنا، گواتماال، دومینیکن، السالوادور، گابن،

مالزي، مالت، مولداوي، مغولستان، هلند، نیکاراگوئه، نیجریه، پاناما، فیلیپین، سنگال، جمهوري صربستان، اسلوونی، سودان 

  کستان.سوئیس، تایوان، تانزانیا، تایلند، ازبجنوبی، اسپانیا، سوئد، 

مشروط به 

تأمین 

شرایطی 

  .معاف است

وري بلغارستان، کانادا، شیلی، کروواسی، قبرس، جمه ،برزیل ،بوتساوانا ،بلژیک بالروس،، آذربایجان ،استرالیا ،ارمنستان

لبنان،  گویان، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، لتونی،چک، دانمارك، مصر، استونی، فیجی، فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان، 

لسوتو، لیتوانی، لوکزامبورگ، ماالویا، مکزیک، مراکش، میانمار، نیوزیلند، نروژ، پاکستان، پاراگوئه، پرو، لهستان، پرتغال، 

تان، ایاالت متحده انگلسروسیه، جمهوري اسلواکی، آفریقاي جنوبی، سریالنکا، ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، اوکراین، 

  ویتنام، زیمبابوه.آمریکا، ونزوئال، 

  )2020ارنست و یانگ  مؤسسه هاي تحقیق (بر مبناي گزارشمأخذ: یافته

  

  . تعدیل پایه مالیاتی نسبت به دوره نگهداري دارایی5-1-2

یه، لهستان و ن، ترکیه، روسدر برخی کشورها (استرالیا، بالروس، بلژیک، بلغارستان، آلمان، لتونی، لبنان، پاکستا

نظر از آنکه ملک مورد نظر، اقامتگاه اصلی شخص باشد یا خیر، صرفاً در صورت سپري شدن مدت اوکراین)، صرف

مند هرهاي بتواند از معافیت مالیات بر عایدي سرمایهزمان مشخصی که به موجب قانون تعیین شده است وي می

سال از زمان خرید دارایی  5و  5، 4سیه که با ایران همسایه هستند به ترتیب اگر شود. مثالً در پاکستان، ترکیه و رو

گذشته باشد عایدي حاصل از فروش آن دارایی، مشمول مالیات نیست. عالوه بر این، در برخی از کشورها نیز 

الك ده از فروش امهاي به دست آماي نیز براي عایديعالوه بر معافیت عایدي سرمایه اقامتگاه اصلی، حد آستانه

  دیگر تعیین شده است. 
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بازي ي سفتههارسد که هدف اصلی سیاستگذار در تعبیه چنین سازوکارهاي قانونی، محدود نمودن انگیزهبه نظر می

هاي بلندمدت از یک سو و مدنظر قرار دادن نقش تورم گذاريدر امالك و مستغالت و سوق دادن به سوي سرمایه

ها از سوي دیگر است. در اي غیرواقعی بلندمدت و کاهش اثرات قفل شدگی داراییسرمایه هايدر ایجاد عایدي

هاي غیرواقعی بلندمدتی را ایجاد کند و در غیاب قوانینی که تواند عایديچه بسا میزان اندك آن می واقع، تورم

رفته هاي بلندمدت در نظر نگديبندي بر اساس تورم را ملحوظ نموده باشند و یا معافیت مالیاتی براي عایشاخص

باشند، عمالً اعمال مالیات بر عایدي سرمایه از اهداف اصلی خود منحرف شده و ضمن مخدوش نمودن عدالت 

 6/10کشور مذکور، صرفاً پاکستان (با تورم  12شود. نکته جالب آنکه از مالیاتی، نارضایتی مردم را نیز موجب می

هاي دو رقمی هستند لکن همانطور که توضیح داده شد، اثر درصدي) داراي تورم 2/15درصدي) و ترکیه (با تورم 

هاي اسمی تواند قابل مالحظه باشد و مشمول کردن عایديهاي ساالنه اندك نیز در بلندمدت میمرکب تورم

  اي (و نه واقعی)، نظام مالیاتی را ناعادالنه سازد.سرمایه

کشور، عواید  25، اندناشی از امالك و مستغالت را مشمول مالیات نموده ايهاي سرمایهکشوري که عایدي 101از 

به  در خصوص تعدیل نسبت گیرند. به طور کلی چهار روشمدت و بلندمدت را متمایز از یکدیگر در نظر میکوتاه

 »قفل شدن«که ضمن کم کردن اثرات نامساعد  شودتوسط کشورها در پیش گرفته می مدت زمان نگهداري

تر و تخفیف دهنده شدت ناعادالنه بودن مالیات بر عایدي سرمایه در هاي بلندمدتگذاريرایی، مشوق سرمایهدا

   شرایط تورمی است.

 دهند به این معنا که بخشی از عایدي سرمایه را گروه نخست از کشورها، در پایه مالیاتی تعدیل انجام می

 شود، پایه مالیاتیهاي نگهداري دارایی افزوده میکنند و به مرور زمان که بر تعداد سالمشمول مالیات می

 یابد. نیز کاهش می

 گردد و هر چه بر دوره نگهداري ایدي سرمایه دستخوش تغییر میهاي مالیات بر عدر دسته دوم از کشورها، نرخ

 شود. گردد، از نرخ مالیات بر عایدي سرمایه نیز کاسته میدارایی اضافه می

 اند بدین معنا که با افزایش دوره نگهداري دارایی، نه تنها پایه دسته سوم از کشورها، راهکار ترکیبی را برگزیده

  گردد.تري مشمول مالیات میهاي پایینابد بلکه عایدي سرمایه با نرخیمشمول مالیات کاهش می

 هاي بلندمدت را از شمول اي دارند به طور کلی، عایديمالحظهدسته چهارم از کشورها که اتفاقاً تعداد قابل

سازند. طول مدت زمان نگهداري دارایی که موجب برخورداري از معافیت مالیات بر عایدي مالیات مستثنی می

هاي کشوري که عایدي 14نوسان است. از سال براي لبنان در  12سال براي کروواسی تا  2شود از سرمایه می

سال را به عنوان شرط  5کشور مدت زمان نگهداري حداقل  6اند اي بلندمدت را از مالیات معاف نمودهسرمایه

 اند.استفاده از این معافیت مصوب کرده
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  انسبت به دوره نگهداري در کشوره امالك و مستغالت اي).تعدیل عایدي سرمایه4دول (ج

  می کشورها و توضیحاتاسا  روش

تعدیل پایه 

  مالیاتی

 70سال نگهداري شود، روي  3شود و اگر زیر درصد عایدي مشمول مالیات می 35سال،  3الجزایر: در صورت نگهداري بیش از 

  درصد باید مالیات دهند.

  دهند.درصد عایدي، مالیات می 50ماه نگهداري شوند روي  12استرالیا: امالکی که بیش از 

  فرانسه: از سال پنجم نگهداري دارایی به بعد، به ازاي هر سال کسوراتی قابل اعمال است.

تا دو سال نگهداري شده  1شود، اگر بین پاکستان: کل عایدي مربوط به دارایی با طول نگهداري کمتر از یکسال مشمول مالیات می

درصد عایدي  50سال نگهداري شده باشد  3سال و کمتر از  2شود، اگر دارایی بیش از درصد عایدي مشمول مالیات می 75باشد 

و اگر دارایی  شوددرصد عایدي مشمول مالیات می 25سال نگهداري شده باشد  4تا  3شود، اگر بین اي مشمول مالیات میسرمایه

  شود.بیش از چهار سال نگهداري شود، عایدي مشمول مالیات نمی

  شود.، کسوراتی طبق قانون لحاظ میتایلند: بسته به مدت زمان نگهداري

تعدیل نرخ 

  مالیاتی

درصد مشمول  15سال) با نرخ  5هاي بلندمدت (بیش از درصد و عایدي 30سال) با نرخ  5مدت (کمتر از هاي کوتاهژاپن: عایدي

  شوند.مالیات می

درصد کاهش یافته و بعد از  20سال، نرخ به  5شود اما بعد از درصد مشمول مالیات می 5/27اي با نرخ اسلوونی: عایدي سرمایه

  درصد. 10سال به  15درصد و بعد از  15سال به  10

درصد کاهش  10سال نگهداري شود نرخ مالیات به  6درصد است اما اگر دارایی، بیش از  45درصد تا  15تایوان: نرخ مالیات بین 

  یابد.می

درصد مشمول مالیات  10درصد و بیش از آن با نرخ  15شوند با نرخ  سال نگهداري 5تونس: اگر امالك و مستغالت کمتر از 

  شوند.می

که شوند در حالیمشمول مالیات می PITهاي درآمد عادي مدت با نرخاي کوتاههاي سرمایهایاالت متحده آمریکا: عایدي

  درصد در نوسان است. 20درصد تا حداکثر  0ماه) از نرخ  12هاي بلندمدت (طبق قانون بیش از عایدي

درصد مشمول مالیات  5سال) با نرخ  1درصد و عایدي بلندمدت (بیش از  15سال) با نرخ  1مدت (کمتر از زیمبابوه: عایدي کوتاه

  شود.می

تعدیل 

همزمان نرخ 

  و پایه

درصد. الزم به ذکر است  40سال با نرخ  2درصد، کمتر از  50جنوبی: امالك و مستغالت با نگهداري کمتر از یکسال با نرخ کره

  شود.که کسوراتی براي حذف تورم در این کشور تعبیه می

شود پایه مالیاتی نسبت به تورم تعدیل می سال پس از خریدن، فروخته شود اوالً 2لوکزامبورگ: اگر امالك و مستغالت بیش از 

گیرد و چنانچه دالري نیز به فرد تعلق می 58822شود. عالوه بر این یک معافیت هاي عادي مشمول مالیات میو با یک دوم نرخ

  یابد.دالر افزایش می 117645همسران اظهارنامه مشترك تکمیل کنند به 

معافیت 

عایدي 

  بلندمدت

  ساله رخ ندهد. 5تر از یکبار در بازه زمانی وش امالك و مستغالت بیشبالروس: اگر فر

  ملک این امکان وجود دارد). 2سال نگهداري شده باشد (صرفاً براي  5بلغارستان: اگر ملک حداقل براي 

  سال نگهداري شده باشد. 2کروواسی: اگر ملک براي 

  سال نگهداري شده باشد. 2گرجستان: چنانچه بیش از 

  سال نگهداري شده باشد. 10آلمان: اگر بیش از 

  سال فروخته شود و مجدداً در خرید امالك دیگري به کار رود. 3هند: اگر دارایی بعد از 

  سال از زمان خرید دارایی گذشته باشد. 5لتونی: بیش از 

  سال دارایی را نگهداري کرده باشد. 12لبنان: اگر 

  بیشتر نگهداري شوند.سال و  4هایی که پاکستان: دارایی

  سال نگهداري شود. 5 لهستان: اگر بیش از

  سال نگهداري شود. 5روسیه: اگر بیش از 

  شود.سال پس از خرید انجام می 5هایی که فروش آنها حداقل ترکیه: دارایی

  سال نگهداري شده باشند. 3هایی که براي بیش از اوکراین: دارایی

  )2020مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ هاي تحقیق (بر مأخذ: یافته
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  . نرخ مالیات بر عایدي سرمایه امالك و مستغالت5-1-3

نرخی براي مشمول مالیات درصد از کشورهاي مجري نظام مالیات بر عایدي سرمایه از ساختار تک 62حدود 

سمی ار به دو دلیل کمتر از نرخ اند. البته در بسیاري از این کشورها، نرخ مؤثنمودن عایدي سرمایه استفاده نموده

ظر اي را در نشان یک سطح معافیت پایه) است. اوالً بسیاري از کشورها در قوانین مالیاتی5درج شده در جدول (

لجزایر، او ثانیاً در برخی از کشورها (از جمله  اندو یا بخشی از عایدي سرمایه را از مالیات مستثنی نموده اندنگرفته

ز مقدار ا)، بسته به طول دوره نگهداري، جنوبی، روسیه، تونس و اوکراینستان، گویان، ژاپن،کرهکروواسی، گرج

هاي مالیاتی خدرصد کشورها نیز از ساختار تصاعدي نر 38حدود  .شودکاسته میو یا بعضاً هر دو  پایه، نرخ مالیاتی

  کنند. استفاده می

هاي تصاعدي مشمول کشورهایی که عایدي سرمایه را با نرخذکر این نکته ضروري است که تعداد زیادي از 

اند و نظام مالیات بر درآمد اشخاص برخورد نموده» درآمد عادي«کنند، با این پایه مالیاتی به مثابه مالیات می

 حقیقی در این کشورها، از نوع مالیات بر مجموع درآمد است که طبق اصول اساسی در این نوع نظام مالیاتی، هیچ

در مقابل، آن دسته از کشورهایی که با نرخ ثابت، از عایدي سرمایه  تمایزي بین منبع درآمدي وجود ندارد.

کنند عمدتاً نظام مالیات بر درآمد یکنواخت یا مالیات بر درآمد دوگانه دارند که در اولی، تمامی ستانی میمالیات

اي (و از شود اما در دومی، درآمدهاي سرمایهالیات میشان با نرخ یکنواختی مشمول منظر از منبعدرآمدها صرف

  گردد.هاي یکنواخت و نسبتاً پایینی مشمول مالیات میاي) با نرخهاي سرمایهجمله عایدي

  در کشورها اي امالك و مستغالتمالیات بر عایدي سرمایههاي قانونی ). نرخ5جدول (

  نرخ تصاعدي    نرخ ثابت

  متوسط  هانرخ  کشورها اسامی    نرخ  اسامی کشورها

  درصد 15  الجزایر
نرخ مؤثر بسیار کمتر است چون 

نسبت به دوره نگهداري تعدیل 
  شود.می

  
  آلبانی

 23و  13، 0سه نرخ مشتمل بر 
  درصد

  درصد 12

  

  استرالیا

 45و  37، 5/32سه نرخ مشتمل بر 

درصد عایدي فقط  50درصد (اما 
مشمول است لذا نرخ مؤثر متوسط 

  درصد است) 19حدود 

  درصد 19
  

    درصد 2  آنگوال

    درصد 5/27  اتریش
  بوتساوانا

، 5/12، 5، 0نرخ مشتمل بر  5

  درصد 25و  75/18

25/12 

    درصد 14  آذربایجان  درصد

    درصد 13  بالروس
  برزیل

و  20، 5/17، 15نرخ مشتمل بر  4
5/22  

75/18 
    درصد 13  بولیوي  درصد

    درصد 10  بلغارستان
  کامبوج

و  15، 10، 5، 0نرخ مشتمل بر  5
  درصد 20

  درصد 10
    درصد 5  کامرون

    درصد 20  چاد

  کانادا

، 5/20، 15نرخ فدرال مشتمل بر  5
درصد  50درصد ( 33و  29، 26

هاي پلکانی مذکور عایدي با نرخ
شوند). عالوه بر مشمول مالیات می

هاي محلی نیز مالیات این دولت

7/24  

نرخ مؤثر (
فدرال 

35/12(  

    درصد 20  چین

    درصد 10  کلمبیا

درصد براي اراضی  7درصد ( 5  جمهوري کنگو
  غیربایر)
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کنند که مجموعاً باالترین میوضع     درصد 15  کاستاریکا
تا  25/22نرخ ترکیبی نهایی بین 

  درصد تفاوت دارد. 27
داشته ملک  3رصد (بیش از د 24  کرواسی

  سال بفروشد). 5د یا قبل از باش
  

  

    درصد 20  قبرس

  شیلی

، 23، 5/13، 8، 4، 0هفت نرخ
درصد، البته یک  35و  4/30

  معافیت پایه هم وجود دارد.
    درصد 15  جمهوري چک  3/16

    درصد 42  دانمارك

وري مهج    درصد 5/2  مصر

  دومینیکن

و  20، 15، 0چهار نرخ مشتمل بر 
  درصد 25

15  
    درصد 10  السالوادور

    درصد 20  استونی

  فنالند

 34و  30مدت براي عایدي کوتاه

درصد و عایدي بلندمدت (بیش از 
  درصد 20سال) با نرخ  10

درصد  32
  مدت)(کوتاه

درصد  20
  بلندمدت

    درصد 10  فیجی

    درصد 2/36  فرانسه

    درصد 20  گابن

  سال) 2مدت زیر (کوتاهدرصد  20  گرجستان
  سال) 2معاف (بلندمدت و باالي 

  

  آلمان

 10مدت (کمتر از هاي کوتاهعایدي
 42درصد تا  14سال) با نرخ مؤثر 

  درصد مشابه درآمد عادي.

  هاي بلندمدت معاف هستند.عایدي

    درصد 10  گواتماال  درصد 28

  مدت)درصد (کوتاه 20  گویان

  ماه معاف 12بیش از 

  

    درصد 15  مجارستان

  غنا

هاي تصاعدي مخیرند که طبق نرخ
درصد  30و  25، 5/17، 10، 5، 0

مالیات دهند و یا به صورت 
درصد را  15یکنواخت نرخ نهایی 
  بپردازند.

  درصد 15

    درصد 22  ایسلند

    درصد 33  ایرلند

  سال) 5درصد (کمتر از  30  ژاپن
  سال) 5درصد (بیش از  15

  

  

    درصد 10  قزاقستان

  هند

درصد به  30، 20، 5، 0هاي نرخ
هاي اي براي عایديصورت پله

هاي بلندمدت مدت. عایديکوتاه
  اند.مشروط به شرایطی معاف

75/13  
    درصد 5  کنیا

  سال نگهداري) 1(کمتر از  50  جنوبیکره

  سال نگهداري) 2تا  1(بین  40

  

    درصد 20  لتونی
  عراق

درصد به  15و  10، 5، 3هاي نرخ
  صورت پلکانی.

25/8  
    درصد 15  لبنان

    درصد 10  مالت
  ایتالیا

 43و  41، 38، 27، 23هاي نرخ

  درصد به صورت پلکانی.
4/34  

    درصد 2  مغولستان

 4/2به طور مؤثر درصد ( البته  12  مولداوي

 20فقط روي  زیرااست  درصد
  شود)درصد عایدي وضع می

  5/5  درصد 10و  8، 4، 0هاي نرخ  کوزوو  

  7/16  درصد 30و  20، 0هاي نرخ  لسوتو  

  6/12  درصد 4/22تا  8/2بین   لیختنشتاین  

  5/17  درصد 20و  15هاي نرخ  لیتوانی    درصد 20  مراکش

  9/22  درصد 78/45تا  0نرخ   لوکزامبورگ    درصد 10  میانمار 

  20  35و  30، 15، 0هاي نرخ  ماالویا    درصد 15  نیکاراگوئه

  5/17  درصد 35تا  0هاي نرخ  مکزیک    درصد 10  نیجریه

    درصد 10  پاناما

  نیوزیلند

 33و  30، 5/17، 5/10هاي نرخ
درصد (در صورت نگهداري دارایی 

  کمتر از دوسال)

    درصد 5  پرو  75/22

    درصد 6  فیلیپین

    درصد 19  لهستان

  نروژ

و  2/13، 2/4، 9/1، 0هاي نرخ
درصد  22به عالوه نرخ  2/16

  مالیات عادي
سال نگهداري  5درصد (بیش از  13  روسیه  8/30

  معاف است)
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    درصد 5  سنگال

  پاکستان

درصد (البته  10و  5/7، 5، 5/2نرخ 
پایه مالیاتی بسته به دوره 

  شود)نگهداري، تعدیل می
جمهوري   25/6

  صربستان

    درصد 15

  9  درصد 10و  9، 8هاي نرخ  پاراگوئه    نسبت به دوره نگهداري)(تعدیل  5/27  اسلوونی

آفریقاي 

  جنوبی

 2/7نرخ مؤثر درصد (البته  40
درصد از  40صرفاً است زیرا درصد 

شود و مابقی کل عایدي مشمول می
  در پایه مالیاتی نیست)

  
  پرتغال

، 35، 5/28، 23، 5/14، 0هاي نرخ
  درصد 48و  45، 37

8/28  

جمهوري   

  اسلواکی
  درصد 22  درصد 25و  19

  

  درصد 21  درصد 23و  21، 19هاي نرخ  اسپانیا    درصد 10  سریالنکا

    درصد 30  سوئد
  تایوان

 40و  30، 20، 12، 5هاي نرخ
  درصد

4/21  

    درصد 10  تانزانیا
  تایلند

و  25، 20، 15، 10، 5، 0هاي نرخ
  درصد 30

5/17  

ترینیداد و   

  توباگو

درصد (عایدي کمتر از  30و  25
  یکسال). بیش از یکسال معاف.

5/27  

 5درصد (براي دوره نگهداري  10  تونس
درصد  15سال و باالتر) و نرخ 
  سال کمتر) 5(طول دوره نگهداري 

  
  ترکیه

  درصد 35و  27، 20، 15هاي نرخ
  سال معاف) 5(بیش از 

25/24  

  35  درصد 45و  40، 20هاي نرخ  انگلستان  

درصد (البته بسته به مدت زمان  18  اوکراین

 0مالکیت، نوع دارایی و ... دو نرخ 
درصد نیز به کار گرفته  5درصد و 

  شود.)می

  

  آمریکا

 براي 20و  15، 0هاي نرخ
  هاي بلندمدت بیش از یکسالعایدي
درصد پلکانی  37تا  10هاي نرخ

  مدتتصایدي براي عایدي کوتاه

7/11 

  بلندمدت
  

6/24 

  مدتکوتاه

  )2020هاي تحقیق (بر اساس گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

درصد  4/16اند حدود ستانی قرار دادهمدت در کشورهایی که نرخ ثابت را مالك مالیاتنرخ متوسط مالیاتی کوتاه

اند حدود هاي مالیاتی، عایدي سرمایه را مشمول مالیات نمودهاست و در کشورهایی که با یک ساختار تصاعدي نرخ

درصد است. اگر کشورهاي  5/17عه مورد بررسی حدود مدت) در مجمودرصد است. متوسط نرخ مالیاتی (کوتاه 5/19

OECD  درصد، در  7/13را از محاسبات خارج نماییم، نرخ متوسط مالیاتی در کشورهاي با نرخ ثابت حدود

نیز  OECDدرصد است. ارقام مشابه در کشورهاي  9/13درصد و به طور کل  5/14کشورهاي با نرخ تصاعدي 

  باشد.درصد می 9/26و  8/25، 5/28به ترتیب 
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و  OECD، غیر OECDدر کشورهاي  امالك و مستغالت يابر عایدي سرمایه هاي مالیات. نرخ)3( نمودار

  کل کشورها

  
  )2020هاي تحقیق (بر اساس گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

  . تعدیل پایه مالیاتی نسبت به تورم5-1-4

ستانی از درآمد اشخاص هاي مالیاتتورم، موجب مخدوش شدن تمامی جنبههمانطور که قبالً توضیح داده شد 

غالت که امالك و مستاي دارد. هنگامیستانی از عایدي سرمایهشود و به ویژه تأثیر مخربی در مالیاتحقیقی می

هاي هز هزینالتفاوت قیمت فروش اشود، بخش قابل توجهی از مابههاي مالی نظیر سهام) فروخته می(و یا دارایی

کننده ایجاد شده است. لذا هاي اسمی است که به دلیل افزایش قیمت کاالها و خدمات مصرفاکتساب، عایدي

ه با شداي تعدیلهاي سرمایهشود که نرخ مالیات مؤثر روي عایديهاي اسمی سبب میستانی از عایديمالیات

اي حظهمالز افراد، ملزم به پرداخت مالیات بر عایدي قابلهاي واقعی، افزایش یابد. عالوه بر این، بسیاري اقیمت

تساب هاي واقعی اکگرفت، قیمت فروش کمتر از هزینههستند که چه بسا اگر تعدیل نسبت به تورم صورت می

موضوع تورم و ضرورت اتخاذ رویکرد دقیق براي جلوگیري از تبدیل مالیات بر عایدي سرمایه به  بود.دارایی می

که یک مالیات مضاعف است، دغدغه جدي سیاستگذاران کشورهاي مختلف بوده است. بررسی » بر ثروت مالیات«

رویکرد قابل  5حاکی از اتخاذ راهکارهاي متفاوتی است و  2020-2019در سال  تجربه کشورهاي مورد بررسی

  باشد. شناسایی می

 ندي بیات بر عایدي سرمایه، شاخصدسته نخست از کشورها، گروهی هستند که در قوانین مرتبط با مال

اند. به اند و یا عایدي اسمی را نسبت به تورم، تعدیل کردههاي اکتساب نسبت به تورم را تصریح نمودههزینه
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و  هاي تحت پوششهاي تعدیل نسبت به تورم (از جمله انتخاب شاخص قیمتی، نوع داراییجهت پیچیدگی

و سایر مسائل اجرایی)، رویکردهاي به تورم گذشته یا تورم آتی، بندي نسبت ها، شاخصدوره نگهداري آن

 دیگري توسط کشورها اتخاذ شده است. 

 شود و نه کل آن. براي نمونه در در گروه دوم از کشورها، صرفاً بخشی از عایدي سرمایه مشمول مالیات می

ی این کشور تصریح شده است که اي مشمول مالیات است و در ادبیات مالیاتدرصد عایدي سرمایه 50کانادا، 

 دلیل اصلی اتخاذ چنین رویکردي، مسئله تورم است. 

 شود. بندي میدسته سوم از کشورها، یک معافیت پایه دارند که هر ساله متناسب با تورم، شاخص 

 کنند که تعریف بلندمدت بودنهاي بلندمدت را از شمول مالیات مستثنی میگروه چهارم از کشورها، عایدي 

 سال نگهداري دارایی در کشورهاي مختلف در نوسان است.  12سال تا  1از 

 مدت هاي مالیاتی متفاوتی براي عایدي کوتاهتمرکز گروه پنجم از کشورها روي نرخ مالیات است که از نرخ

هاي مهم آن، کشور ژاپن است که نرخ مالیات بر عایدي کنند که یکی از نمونهیا بلندمدت استفاده می

 باشد.دو برابر نرخ مالیات بر عایدي بلندمدت میسال نگهداري)،  5از  کمتر(طبق تعریف ژاپن،  مدتکوتاه

شود نیمی از کشورهاي مجري نظام مالیات بر عایدي سرمایه تالش ) مالحظه می6همانطور که در جدول (

 تلفیق این مشاهده با وضعیت قرار دهند.اند تا به نحوي، مسئله تورم را در طراحی قوانین مالیاتی مدنظر نموده

  هاي اقتصاد کالن کشورها به ویژه نرخ تورم، چند داللت مهم دارد. شاخص

  ًدر مجموعه کشورهاي مجري کشور  7، صرفاً گزارش شده توسط بانک جهانی 2019بر اساس نرخ تورم اوال

اند ی و بعضاً سه رقمی را تجربه نمودهنظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد که تورم دو رقم

درصدي)،  4/11درصدي)، نیجریه (تورم  6/10درصدي)، پاکستان (تورم  5/53آرژانتین (تورم که عبارتند از: 

درصدي) و ونزوئال (تورم  2/15درصدي)، ترکیه (تورم  21درصدي)، سورینام (تورم  188سودان جنوبی (تورم 

سودان جنوبی و سورینام، فاقد مالیات بر عایدي سرمایه هستند. آرژانتین، ا، . از بین این کشورهدرصدي) 255

ق اند که طباي بلندمدت را از مالیات بر عایدي سرمایه معاف نمودههاي سرمایهپاکستان و ترکیه، عایدي

زمان سال، از شمول مالیات مستثنی است و مدت  4قوانین پاکستان، امالك و مستغالت با نگهداري بیش از 

مهم  باشد.سال می 5نگهداري دارایی براي برخورداري از معافیت مالیات بر عایدي سرمایه در ترکیه، حداقل 

سته به شود که بآنکه در پاکستان، براي خنثی نمودن اثر تورم، بخشی از عایدي سرمایه مشمول مالیات می

درصد عایدي  25اري کمتر از یکسال تا درصد براي طول دوره نگهد 100دوره نگهداري، متفاوت بوده و از 

 سال در نوسان است. 4تا  3براي طول دوره نگهداري 

  ًکنند نسبت به مسئله درصدي را تجربه می 5/0و حتی  1هاي بسیار اندك حتی در کشورهایی که تورمثانیا

هاي خرید د)، هزینهدرص 9/0درصد (حدود  1. مثالً در کشور ایرلند با تورم کمتر از تفاوت نیستندبیتورم 

شود و بدین ترتیب، عایدي سرمایه واقعی (و نه اسمی) مشمول بندي میدارایی با استفاده از تورم، شاخص
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هاي اکتساب دارایی بندي هزینهدرصدي دارد نه تنها نسبت به شاخص 7/7هند که تورم حدود  شود.مالیات می

ها گذشته سال از زمان خرید آن 3هایی که حداقل راییتفاوت نیست بلکه دابر حسب شاخص هزینه زندگی بی

گذاري شود از شمول مالیات مستثنی باشد و عایدي به دست آمده، مجدداً در خرید همان نوع دارایی سرمایه

، صرفاً ايدرصدي، ضمن منظور نمودن تورم در محاسبه عایدي سرمایه 3/0پرتغال با تورم بسیار اندك  است.

 کند.سرمایه واقعی را مشمول مالیات میدرصد عایدي  50

 تحده آمریکا، ، انگلستان، ایاالت مجنوبی، لوکزامبورگ، استرالیا، کانادا، فنالند، ژاپن، ترکیه، پرتغالایرلند، کره

اند هاي تورم اندکی را تجربه نمودههستند و به استثناي ترکیه، نرخ OECDمکزیک، آلمان که از اعضاي 

 اند تا تعدیل نسبت به تورم را با استفاده از انواع راهکارهاي مذکور در پیش بگیرند.نیز به نحوي تالش نموده

ت بر مالیا در برخی کشورها به ویژه استرالیا، ایاالت متحده و کانادا، لوایح متعددي به منظور اصالح نظام

عایدي سرمایه براي لحاظ مستقیم تورم و محاسبه عایدي سرمایه واقعی در سنوات مختلف تدوین شده است. 

هاي مالیات اي و اعمال نرخهاي بلندمدت سرمایهبا عایديدر ایاالت متحده به رغم برخورد ترجیحی  مثالً

، الیحه اصالحات مالیاتی به منظور 2018مدت، دولت در سال هاي کوتاهکمتر در مقایسه با عایدي

هاي جدي در خصوص هاي اکتساب دارایی بر حسب تورم را تنظیم نمود. در کانادا بحثبندي هزینهشاخص

در  ايلزوم حرکت به سمت اصالح مالیات بر عایدي سرمایه و لحاظ تورم در محاسبه عایدي واقعی سرمایه

بررسی مستندات مختلف حکایت از آن دارد که حتی کشورهایی  محافل دانشگاهی و سیاستگذاري وجود دارد.

هستند تا با  اند در تالششان به طور غیرمستقیم در مقابل تورم، موضع فعال اتخاذ کردهکه در قوانین مالیاتی

  شان، در مسیر ارتقاي بهینگی و کارآمدي حرکت کنند. انجام اصالحاتی در نظام مالیاتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان47

 

42 
 

  کشورها اي امالك و مستغالت در). نحوه برخورد با تورم در قوانین مالیات بر عایدي سرمایه6جدول (

نوع برخورد 

  با تورم
  اسامی کشورها و توضیحات

بندي شاخص

ها یا هزینه

تعدیل 

عایدي 

نسبت به 

  تورم

  شود.بندي میهاي اکتساب و بهسازي بر اساس تورم، شاخصبوتساوانا: هزینه -

  شود.بندي میهاي اکتساب بر اساس تورم، شاخصهزینهکلمبیا:  -

  شود.جمهوري کنگو: براي محاسبه عایدي سرمایه، قیمت خرید دارایی، تجدید ارزیابی می -

هزار دالري هم در نظر  20شود ضمناً یک معافیت پایه هاي اکتساب بر اساس تورم، شاخص بندي میقبرس: هزینه -

  شود.گرفته می

  شود.بندي میهاي اکتساب دارایی شاخصدومینیکن: نسبت به شاخص تورم مناطق مختلف، هزینهجمهوري  -

  شود.هاي اکتساب دارایی با استفاده از شاخص هزینه زندگی، تعدیل میهند: هزینه -

  نیز معافیت دارد.  دالر اول 1495شود. عالوه بر این بندي میهاي خرید دارایی با استفاده از تورم، شاخصایرلند: هزینه -

  شود.جنوبی: کسوراتی براي حذف تورم در نظر گرفته میکره -

ت شود و عالوه بر آن یک معافیلوکزامبورگ: اگر بیش از دو سال پس از خرید فروخته شود نسبت به تورم تعدیل می -

  گیرد.پایه هم تعلق می

  شود.تعدیل میکننده ها با استفاده از شاخص قیمت مصرفماالویا: هزینه -

  شوند.ها نسبت به تورم تعدیل میمکزیک: هزینه -

پرتغال: اگر فروش دارایی، حداقل دو سال پس از خرید باشد، قیمت خرید با ضریب رسمی اعالم شده توسط دولت  -

  شود. عالوه بر آن، بخشی از عایدي مشمول مالیات است.بندي میشاخص

مشمول 

نمودن 

بخشی از 

  عایدي

سال دارایی را نگهداري کند اما در صورت نگهداري بیش  3شود اگر زیر درصد عایدي مشمول مالیات می 70الجزایر:  -

  اي بایستی مالیات دهد.درصد عایدي سرمایه 35سال، صرفاً روي  3از 

  کند.مالیات می هایی با طول نگهداري بیش از یکسال را مشمولاي داراییدرصد عایدي سرمایه 50صرفاً  :استرالیا -

  .شوداي مشمول مالیات میدرصد عایدي سرمایه 50کانادا: صرفاً  -

  کند.سال را مشمول مالیات می 10هایی با طول نگهداري درصد از عایدي دارایی 40فنالند:  -

  اي قابل کسر کردن است.درصد عایدي سرمایه 8لبنان: به ازاي هر سال نگهداري،  -

تا دو سال  1شود، اگر بین مربوط به دارایی با طول نگهداري کمتر از یکسال مشمول مالیات می پاکستان: کل عایدي -

سال نگهداري شده  3سال و کمتر از  2شود، اگر دارایی بیش از درصد عایدي مشمول مالیات می 75نگهداري شده باشد 

درصد عایدي  25سال نگهداري شده باشد  4تا  3شود، اگر بین اي مشمول مالیات میدرصد عایدي سرمایه 50باشد 

  شود.شود و اگر دارایی بیش از چهار سال نگهداري شود، عایدي مشمول مالیات نمیمشمول مالیات می

  ماه مشمول مالیات است. 12درصد عایدي به شرط نگهداري بیش از  50فیلیپین: صرفاً 

بر آن، هزینه اکتساب دارایی نسبت به تورم نیز تعدیل درصد عایدي مشمول مالیات است و عالوه  50پرتغال: صرفاً  -

  شود.می

  شود.درصد عایدي مشمول مالیات می 40آفریقاي جنوبی: صرفاً  -

اعطاي یک 

معافیت پایه 

که با تورم 

ساالنه 

بندي شاخص

  شودمی

  دالري معاف است. 2400گویان: عایدي حدود  -

  اي) دارد.درآمدها (مشتمل بر عایدي سرمایهدالري براي مجموع  18200استرالیا: معافیت  -

  اي معافیت دارد.دالر عایدي سرمایه 1495ایرلند:  -

دالر  117645دالر معافیت پایه دارد که در صورت تکمیل اظهارنامه زوجین به صورت مشترك به  58822لوکزامبورگ:  -

  قابل افزایش است.

  دالر) از مالیات معاف است. 2500هزار راند اول (حدود  40آفریقاي جنوبی:  -

  دالر معاف از مالیات است. 141118سال نگهداري شده است تا سقف  6اي دارایی که بیش از تایوان: عایدي سرمایه -

  شود.هزار پوندي براي عایدي سرمایه در هر سال در نظر گرفته می 12انگلستان: معافیت پایه  -

  براي افراد متأهل معافیت پایه وجود دارد. هزار دالر 80الر براي افراد مجرد و د هزار 40ایاالت متحده آمریکا: تا سقف  -
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معافیت 

هاي عایدي

  بلندمدت

  ساله رخ ندهد. 5تر از یکبار در بازه زمانی بالروس: اگر فروش امالك و مستغالت بیش -

  این امکان وجود دارد).ملک  2سال نگهداري شده باشد (صرفاً براي  5بلغارستان: اگر ملک حداقل براي  -

  سال نگهداري شده باشد. 2کروواسی: اگر ملک براي  -

  سال نگهداري شده باشد. 2گرجستان: چنانچه بیش از  -

  سال نگهداري شده باشد. 10آلمان: اگر بیش از  -

  سال نگهداري شده باشد معاف است. 1گویان: اگر بیش از  -

  ود و مجدداً در خرید امالك دیگري به کار رود.سال فروخته ش 3هند: اگر دارایی بعد از  -

  شود.سال موجب معافیت از مالیات بر عایدي سرمایه می 5ایتالیا: طول مدت مالکیت بیش از  -

  سال از زمان خرید دارایی گذشته باشد. 5لتونی: بیش از  -

  سال دارایی را نگهداري کرده باشد. 12لبنان: اگر  -

  سال و بیشتر نگهداري شوند. 4ه هایی کپاکستان: دارایی -

  سال نگهداري شود. 5لهستان: اگر بیش از  -

  سال نگهداري شود. 5روسیه: اگر بیش از  -

  شود.سال پس از خرید انجام می 5هایی که فروش آنها حداقل ترکیه: دارایی -

  سال نگهداري شده باشند. 3هایی که براي بیش از اوکراین: دارایی -

نرخ کاهش 

  مالیاتی

  شود.درصد می 5سال موجب کاهش نرخ مالیات به  10نگهداري بیش از جمهوري کنگو:  -

درصد  15سال) با نرخ  5هاي بلندمدت (بیش از درصد و عایدي 30سال) با نرخ  5مدت (کمتر از هاي کوتاهژاپن: عایدي -

  شوند.مشمول مالیات می

درصد کاهش یافته  20سال، نرخ به  5شود اما بعد از صد مشمول مالیات میدر 5/27اي با نرخ اسلوونی: عایدي سرمایه -

  درصد. 10سال به  15درصد و بعد از  15سال به  10و بعد از 

 10سال نگهداري شود نرخ مالیات به  6درصد است اما اگر دارایی، بیش از  45درصد تا  15تایوان: نرخ مالیات بین  -

  یابد.درصد کاهش می

درصد مشمول  10درصد و بیش از آن با نرخ  15سال نگهداري شوند با نرخ  5گر امالك و مستغالت کمتر از تونس: ا -

  شوند.مالیات می

شوند در مشمول مالیات می PITهاي درآمد عادي مدت با نرخاي کوتاههاي سرمایهایاالت متحده آمریکا: عایدي -

  درصد در نوسان است. 20درصد تا حداکثر  0ماه) از نرخ  12 هاي بلندمدت (طبق قانون بیش ازکه عایديحالی

درصد  5سال) با نرخ  1درصد و عایدي بلندمدت (بیش از  15سال) با نرخ  1مدت (کمتر از زیمبابوه: عایدي کوتاه -

  شود.مشمول مالیات می

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

  بهسازي و تعمیر و نگهداري امالك و مستغالت. تعدیل عایدي سرمایه نسبت به 5-1-5

شود از قیمت فروش دارایی کسر می، هزینه اکتساب دارایی در قوانین مالیاتی کشورها عایدي سرمایه طبق تعریف

دیالت ها تعنو هزینه اکتساب دارایی، عالوه بر قیمت خرید دارایی مشتمل بر برخی تعدیالت است که در رأس آ

گیرد. عمده کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه قرار می هاي بهسازي و تعمیر و نگهداريهزینهمرتبط با 

اند که هرگونه هزینه مرتبط با بهسازي امالك و مستغالت، قابل کسر از شان به صراحت مطرح کردهدر قوانین

ك بسته به مدت زمان نگهداري دارایی از عایدي سرمایه عایدي سرمایه است و همچنین مجوز کسر نمودن استهال

انا، توان به کشورهایی نظیر استرالیا، فرانسه، چین، بوتساواند که در رأس آنها میرا نیز به صورت قانونی فراهم نموده

بت هاي بهسازي را نسنکته مهم آنکه برخی از کشورها، حتی هزینهاشاره کرد.  ...کامرون، گویان، کنیا، تایلند و 
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 نمایند. در واقع در این کشورها، هزینه اکتسابکنند و سپس از عایدي سرمایه کسر میبه شاخص تورم تعدیل می

ر اکثر دنظر از این رویه غالب که صرفشود. دارایی (و نه صرفاً قیمت خرید) با استفاده از شاخص تورم، تعدیل می

  کشورها رایج است، دو روش دیگر نیز توسط برخی کشورها در پیش گرفته شده است:

  ،کسر نمودن هزینه تعمیر و نگهداري و بهسازي از درآمد اشخاص حقیقی: کشورهایی از جمله الجزایر

ي مرتبط هااند که افراد به محض انجام هزینهملک) اجازه داده 2اتریش، مکزیک، هلند و آلمان (تا سقف 

با تعمیرات و بهسازي امالك و مستغالت، امکان کسر آن را از درآمد مشمول مالیات در همان سال جاري 

هاي تعمیر و بهسازي قابل کسر از عایدي سرمایه د. بدیهی است در چنین حالتی، هزینهنداشته باش

 نخواهد بود.

 اص حقیقی: برخی کشورها این امکان هاي استهالك امالك و مستغالت از درآمد اشخکسر نمودن هزینه

گذاري شده براي خرید امالك و مستغالت مستهلک آورند که ساالنه، بخشی از مبالغ سرمایهرا فراهم می

توان به ارمنستان، درصد ارزش خرید است که از جمله این کشورها می 10شود که سقف آن حدوداً 

 بالروس، بلژیک و سودان جنوبی اشاره کرد.

  امالك و مستغالت اينحوه برخورد کشورها با زیان سرمایه .5-1-6

اي از عواید است. هاي مالیات بر عایدي سرمایه، فراهم نمودن امکان کسر زیان سرمایهترین مؤلفهاز جمله مهم

ها و نهاي مالیاتی مبتنی بر عایدي تحقق یافته، افراد انگیزه باالتري براي به جلو انداختن زیابه ویژه در سیستم

هاي اناي باشد که امکان کسر زیکه طراحی سیستم مالیاتی به گونهدر صورتی ها دارند.به تعویق انداختن عایدي

د به ویژه شوگردد و به مرور زمان موجب فرسایش پایه مالیاتی میاي فراهم گردد، انگیزه مذکور تقویت میسرمایه

بندي از تجربیات کشورها براي دیگر درآمد، کسر کند. در ادامه جمع اي را از انواعاگر مؤدي بتواند زیان سرمایه

  شود.پاسخ به چند پرسش کلیدي تبیین می

 چیست؟ آیا مؤدي امالك و مستغالت اي پرسش نخست: رویکرد رایج کشورها در برخورد با زیان سرمایه

تجربه اي قابل کسر است؟ هاي سرمایهصرفاً از عایديهاي مالیاتی را دارد یا امکان کسر زیان از انواع پایه

 ها، اجازه کسر زیانکشورهاي مجري نظام مالیات بر عایدي سرمایه حاکی از آن است که بیش از نیمی از آن

 گیرند. اما در بین آن دسته از کشورهاییاي براي اشخاص حقیقی را به طور کلی در قانون در نظر نمیسرمایه

را از  ايتواند زیان سرمایهرویه متداول آن است که مؤدي صرفاً میاند پذیرفتهاي را که جبران زیان سرمایه

البته در برخی کشورها،  .هاي آتی انتقال دهدآن را به دوره ،مازاد زیان در صورتاي کسر کند و عایدي سرمایه

سازي نظام هورها، پیادپذیر است که ویژگی اصلی این کشهاي مالیاتی امکاناي از سایر پایهکسر زیان سرمایه

نظر از آنکه از محل نیروي کار یا سرمایه و یا عایدي مالیات بر مجموع درآمد است که تمامی درآمدها صرف

وند. در شهاي تصاعدي مشمول مالیات میسرمایه باشند، یکپارچه شده و در قالب یک جدول مالیاتی با نرخ

اي را از عواید تواند زیان سرمایهنه هستند، مؤدي میکشورهایی که مجري نظام مالیات بر درآمد دوگا
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بته ال هاي گذشته) انتقال دهد.به دورههاي آتی (و در موارد بسیار معدودي اي کسر نماید و یا به دورهسرمایه

اي (مشتمل بر اي از درآمدهاي سرمایهشود که امکان کسر زیان سرمایهدر موارد بسیار نادر نیز مشاهده می

اي، سودهاي تقسیم شده سهام، اجاره، حقوق مالکانه و امثالهم) وجود دارد که چنین مجوزي دهاي بهرهدرآم

درصد کشورها،  91الزم به ذکر است که حدود  مختص به کشورهایی با نظام مالیات بر درآمد دوگانه است.

درصد کشورها اجازه  9 پذیر است و فقطاي امکاناي صرفاً از طریق عایدي سرمایهجبران زیان سرمایه

 کسر شود. اي در مقابل سایر درآمدهادهند که زیان سرمایهمی

  :اي در کشورهاي مجري نظام مالیات بر رویکرد متداول در انتقال به جلو یا به عقب زیان سرمایهپرسش دوم

اي، هاي آتی است و اگر زیان سرمایهرویه غالب در این کشورها، انتقال زیان به دوره عایدي سرمایه چیست؟

هاي آتی کسر شود. البته اي دورههاي سرمایهتواند از عایدياي در آن دوره باشد میبیش از عایدي سرمایه

 دهند.میبه مؤدي  همان طور که قبالً گفته شد برخی از کشورها اجازه کسر از سایر درآمدهاي آتی را هم

ها را مجاز ها به عقب بازگرداندن زیاناند. برخی از آنتعداد اندکی از کشورها، رویه متفاوتی را اتخاذ نموده

اي همان دوره قابل کسر هاي سرمایهاي صرفاً از عایدياند و در برخی دیگر از کشورها، زیان سرمایهدانسته

بی، جنوبراي نمونه در جمهوري چک، گرجستان و کره زیان وجود ندارد.است و امکان به جلو یا به عقب بردن 

اي همان دوره قابل جبران است. البته نکته مهم این است که اي صرفاً در مقابل عایدي سرمایهزیان سرمایه

طبق باشد. ها نیز قابل کسر نمیآن هاي بلندمدت مشمول مالیات نیستند لذا زیاندر کشورهاي مذکور، عایدي

هاي آتی را اي به دورهدرصد کشورها امکان انتقال زیان سرمایه 88)، حدود 7تجربیات مندرج در جدول (

 اند.فراهم نموده

 جود وهاي پیشین) (یا سالهاي آتی اي به سالپرسش سوم: آیا محدودیت زمانی براي انتقال زیان سرمایه

، هیچ درصد) 57(حدود  نیمی از کشورهابیش از رویه واحدي در این خصوص وجود ندارد. تقریباً  دارد؟

که در برخی کشورها، محدودیت زمانی براي کسر محدودیت زمانی براي جبران زیان قائل نیستند در حالی

سال  3اي را به ان سرمایهتواند زیدر کانادا، مؤدي میسال قرار دارد.  10تا  2زیان وجود دارد که در محدوده 

هاي آتی منتقل کند. در مجارستان، عالوه بر امکان جبران قبل بازگرداند و مازاد آن را به طور نامحدود به دوره

دوره بعدي را نیز دارد.  2دوره قبل و  2جاري، مؤدي اختیار به انتقال زیان به  اي دورهزیان از عایدي سرمایه

وسط اند عمدتاً متهاي آتی را فراهم نمودهمابقی کشورهایی که امکان زیان به دوره به استثناي این دو کشور،

 3محدودیت زمانی انتقال زیان به جلو نیز عبارتند از: مصر و تایوان (حداکثر  اند.ساله را انتخاب کرده 5زمان 

سال آتی)،  5بستان و السالوادور (سال آتی)، فنالند، غنا، پاراگوئه، پرتغال، صر 4سال آتی)، اسلواکی و اسپانیا (

 سال). 10سال) و مکزیک ( 8سال)، هند ( 7سال)، استونی ( 6فرانسه و کوزوو (

  درصد کشورها، 95بیش از  اي وجود دارد؟زیان سرمایه جبران: آیا محدودیت مقداري براي چهارمپرسش 

 ،(مثالً مجارستان و آفریقاي جنوبی)ی و در موارد استثنای اندمقدار جبران زیان تعیین نکردهمحدودیتی در 
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در کشورهایی که قید زمانی براي جبران زیان  البته .شده استقیدي براي میزان مجاز کسر زیان مطرح 

زیرا شخص مجبور  گرددمحدودیت مقداري نیز پدیدار  ، ممکن است به طور خودکارشوداي مطرح میسرمایه

اي خود را از محل منابع درآمدي (عایدي سرمایه یا هاي سرمایهاست در همان بازه زمانی تعیین شده، زیان

 هاي آتی انتقال دهد.تواند به طور نامحدود به دورهسایر انواع درآمدها) پوشش دهد و مازاد زیان را نمی

  هاي مقداري و زمانیو محدودیتامالك و مستغالت اي ). نحوه جبران زیان سرمایه7جدول (

  نام کشور

  نحوه کسر زیان  منبع جبران زیان
قید زمانی براي کسر 

  زیان

قید مقداري براي 

  کسر زیان

 عایدي

  ايسرمایه

انواع 

  درآمدها

صرفاً از 

هاي دوره

  آتی

از 

هاي دوره

قبلی و 

  آتی

ندار  دارد

  د

  ندارد  دارد

  *    *      *    *  استرالیا

  *    *      *    *  اتریش

  *    *      *  *    بلژیک

  *    *      *    *  بولیوي

  کانادا

  سال قبل 3  *      *

هاي آتی دوره

  نامحدود

    *  

  *    *      *    *  کاستاریکا

جمهوري 

  چک

صرفاً در همان سال         *

  قابل کسر است.

    *  

  *    *      *  *    دانمارك

  *      سال آتی 3    *    *  مصر

  *      سال آتی 5    *    *  السالوادور

  *      سال آتی 7    *    *  استونی

  *      سال آتی 5    *    *  فنالند

  *      سال آتی 6    *    *  فرانسه

  *      سال آتی 5    *    *  گابن

  گرجستان
صرفاً در همان سال         *

  قابل کسر است.

    *  

  *    *      *    *  آلمان

  *      سال آتی 5    *    *  غنا

  *    *      *    *  گویان

  *    *      *    *  هندوراس

  مجارستان
 2سال بعد و  2تا   *      *

  سال قبل

درصد  50  

  زیان

  

  *      سال آتی 8تا     *    *  هند



52 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

47 
 

  *    *      *    *  ایرلند

  جنوبیکره

 صرفاً همان سال        *

(البته در این کشور 

هاي بلندمدت عایدي

مشمول مالیات 

  نیستند)

    *  

  *      سال آتی 6تا     *  *    کوزوو

  *    *      *    *  لسوتو

  *    *      *    *  نلیختنشتای

  *    *      *    *  ماالویا

  *    *      *    *  مالت

  *      سال آتی 10تا     *    *  مکزیک

  *    *      *    *  مولداوي

  *    *      *    *  نروژ

  *    *      *    *  پاکستان

  *      سال آتی 5تا     *    *  پاراگوئه

  *    *      *    *  فیلیپین

  *      سال آتی 5تا     *    *  پرتغال

جمهوري 

  صربستان

  *      سال آتی 5تا     *    *

جمهوري 

  اسلواکی

  *      سال آتی 4تا     *    *

آفریقاي 

  جنوبی

*    *      *  2825 

دالر زیان 

اي سرمایه

قابل کسر 

  است.

  

  *      سال آتی 4تا     *    *  اسپانیا

  *    *      *    *  سریالنکا

  *    *      *  *    سوئد

  *      سال آتی 3تا     *    *  تایوان

  *    *      *    *  انگلستان

  *    *      *    *  آمریکا

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته
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  . سهام و سایر اوراق بهادار5-2

 شود سهام واي آن در قوانین برخی از کشورها مشمول مالیات میهایی که عایدي سرمایهیکی دیگر از دارایی

در وضع مالیات بر عایدي این نوع دارایی به سایر اوراق بهادار است که در ادامه، محورهاي مهم تجربیات کشورها 

  گردد.بندي شده ارائه میصورت جمع

  اي سهام و اوراق بهادار. شمولیت یا معافیت عایدي سرمایه5-2-1

. در صورت وجود نظام ها و سایر اوراق بهادار استهاي افراد، سهام شرکتیکی از اقالم عمده در سبد دارایی

ها قادر به وصول درآمدهاي مالیاتی منظم و پایدارند. اما نکته مهم آن ها، دولتشرکت یکپارچه مالیات بر درآمد

وند. اگر شاست که مالکان شرکت، سهامداران هستند که بار مالیات بر شرکت را به طور غیرمستقیم متحمل می

یع نگردد، ان توزهاي تقسیم سود شرکت به نحوي باشد که سود خالص پس از کسر مالیات بین سهامدارسیاست

یابد. در چنین شرایطی، اخذ مالیات از سهام در زمان هاي باالتر سهام انعکاس میسودهاي انباشته شده در قیمت

شود. عالوه بر این مالحظات مرتبط با تعدیل پایه مالیاتی نسبت به تورم فروش موجب وضع مالیات مضاعف می

 با این مالحظات، تعداد زیادي از کشورها، افزاید.اي سهام میسرمایهستانی از عایدي هاي مالیاتنیز بر پیچیدگی

اي حاصل از درصد کشورها، عواید سرمایه 43اند و صرفاً معافیت کامل و یا معافیت مشروط را در پیش گرفته

  اند. فروش سهام و اوراق بهادار را مشمول مالیات نموده

اي سهام و اوراق بهادار در مشمولیت و معافیت مشروط عایدي سرمایهتعداد و درصد معافیت، ). 4( نمودار

  کشورها

    

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته
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اي ناشی از فروش سهام و اوراق بهادار درصد)، عایدي سرمایه 25کشور ( 31) پیداست 4( نمودارهمانطور که در 

درصد)، مشروط به برقراري شرایطی، معافیت مالیاتی را  32کشور (حدود  40اند و را به طور کلی معاف نموده

شرط اصلی  اند.دهانتخاب کراي را هاي سرمایهکشور، مشمول مالیات شدن این نوع از عایدي 53اند و برگزیده

اند آن است که سهام کشوري که به صورت مشروط، عایدي سرمایه را معاف نموده 40رخورداري از معافیت در ب

شرکت مزبور در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد و معامالت در بازار سهام انجام شود. البته برخی از کشورها، 

  اند.بازه زمانی مشخص شده اعالم کردهبرخورداري از چنین معافیتی را مستلزم نگهداري سهام در یک 

اي حاصل از فروش سهام و اوراق بندي کشورها بر حسب نوع برخورد با عواید سرمایهتقسیم). 8جدول (

  بهادار

  مشروط به تأمین شرایطی معاف  به طور کلی مشمول  به طور کلی معاف

آنگوال، ارمنستان، 

کامبوج، بلژیک، 

جمهوري 

دموکراتیک کنگو، 

جمهوري کنگو، 

فنالند، 

گرجستان، 

کنگ، هنگ

کنیا، جامائیکا، 

لبنان، لیبی، 

لیختنشتاین، 

ماداگاسکار، 

هلند، موریتانی، 

نیوزیلند، 

نیکاراگوئه، 

 فلسطیننیجریه، 

اشغالی، پاپوآگینه 

، سنگاپور، نو

سودان جنوبی، 

سورینام، 

تایوان، سوئیس، 

، وتوباگترینیداد و 

اوگاندا، 

  یامبازبکستان، زا

آروبا، استرالیا، ، آلبانی

، اتریش، بالروس

کامرون، چاد، شیلی، 

کلمبیا، کاستاریکا، 

دانمارك، جمهوري 

دومینیکن، اکوادور، 

فرانسه، السالوادور، 

غنا، یونان، گابن، 

گواتماال، گینه، 

 مجارستان،هندوراس، 

هند، اندونزي،  ،ایسلند

ایرلند، ایتالیا، ژاپن، 

کوزوو، لتونی، اردن، 

، مالت، مکزیک، لسوتو

مولداوي، مغولستان، 

 ،پانامانروژ، موزامبیک، 

پاراگوئه، لهستان، 

رومانی، روسیه، روندا، 

سنگال، جمهوري 

اسلونی، صربستان، 

آفریقاي جنوبی، اسپانیا، 

انگلستان، سوئد، 

  ونزوئال، ویتنام

همچنین  گذاري کند.اگر مالک سهم مقیم باشد و مجدداً آن مقدار را سرمایه الجزایر:

  اگر در بازار سهام معامله شود معاف است.

  آرژانتین: اگر در بازار سهام معامله شود.

سال از  3همچنین اگر بیش از  وکار نگهداري شده باشد.آذربایجان: اگر با هدف کسب

  زمان خرید آن سپري شده باشد.

  یوي: اگر در بازار سهام معامله شود.بول

  کم یکسال نگهداري شده باشد.بوتساوانا: اگر در بازار سهام معامله شود و دست

دالر در هر ماه  3400برزیل: اگر در بازار سهام فروخته شود و مقدار عایدي بیش از 

  نباشد.

  بلغارستان: اگر در بازار سهام معامله شود.

گذاري هاي کوچک براي سرمایهاز فروش سهام شرکتکانادا: اگر عایدي حاصل 

  مجدد در مشاغل کوچک واجد شرایط استفاده شود.

  چین: در بازار سهام معامله شود.

  سال نگهداري شده باشد. 2کروواسی: اگر بیش از 

  قبرس: اگر در بازار بورس معامله شود.

معافیت کامل جمهوري چک: مشروط به مدت زمان نگهداري (سناریوهاي مختلف) 

البته اگر سه سال یا بیشتر نگهداري شود معاف  دارد یا بخشی از عایدي معاف است.

  است.

  مصر: اگر براي مقاصد تجاري و کسب و کار استفاده نشود معاف است.

  گذاري شخصی معاف است.استونی: نگهداري با هدف سرمایه

  دالر باشد. 14507از  فیجی: در بازار بورس پذیرفته شده باشد و یا عایدي کمتر

دالر معافیت وجود  117265سال از خرید دارایی گذشته باشد و تا سقف  10آلمان: 

  دارد.

روز  60شود. همچنین اگر ظرف هاي دولتی مشمول نمیگویان: عایدي سهام شرکت

پس از پایان سالی که در آن فروش صورت گرفته است به همان مبلغ عایدي یا بیشتر، 

  .دارایی بخرد

  عراق: اگر به قصد تجارت نباشد.

  باشد.سال نگهداري شده  3قزاقستان: در بورس معامله شود. یا اینکه براي مدت 

  .جنوبی: اگر در بورس معامله شودکره
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  الئوس: در بورس معامله شود.

  دالر در سال نباشد معاف است. 588لیتوانی: اگر بیش از 

سهام شرکت را در اختیار داشته باشد و بیش درصد یا کمتر از آن  10لوکزامبورگ: اگر 

  ماه، سهام را نگهداري کرده باشد. 6از 

  ماه نگهداري شده باشد. 12ماالویا: اگر در بورس معامله شود و حداقل 

مالزي: به طور کلی مشمول مالیات نیست مگر آنکه سهام شرکتی باشد که سهامدار 

  کنترل نسبتاً کاملی روي آن داشته باشد.

  ش: مشروط به معامله در بورس مشمول نیست.مراک

  دالر باشد. 7101میانمار: اگر کل ارزش واگذار شده کمتر از 

  ماه نگهداري شده باشد. 24پاکستان: اگر بیش از 

  ماه حداقل نگهداري شده باشد. 12پرو: اگر در بازار بورس معامله شود، 

  فیلیپین: اگر در بورس اوراق بهادار معامله شود.

  سال از خرید آن گذشته باشد. 30پرتغال: 

جمهوري اسلوواکی: اگر در بازار بورس معامله شود و بیش از یکسال از زمان خرید آن 

  گذشته باشد.

  سریالنکا: اگر در بازار بورس معامله شود.

درصد سهام کل شرکت را در  25تانزانیا: در بازار بورس معامله شود و فرد کمتر از 

  باشد.اختیار داشته 

  تایلند: اگر در بازار بورس معامله شود.

  س: اگر در بازار بورس معامله شود و یکسال از خرید آن گذشته باشد.تون

  ترکیه: اگر در بازار بورس معامله شود.

  اوکراین: اگر عایدي سرمایه کمتر از رقم اعالم شده در قانون باشد.

مشاغل کوچک واجد شرایط  گذارانی که درایاالت متحده آمریکا: براي سرمایه

  اند بخشی یا کل عایدي حاصل از فروش سهم معاف است.گذاري نمودهسرمایه

دالر مشمول  50سال و باالتر سن داشته باشد، بر روي عایدي تا  55زیمبابوه: اگر فرد 

  شود.نمی

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

  پایه مالیاتی نسبت به دوره نگهداري سهام و اوراق بهادار. تعدیل 5-2-2

اي ناشی از فروش هاي سرمایهدرصد از کشورها به طور کلی عایدي 25کشور،  124همانطور که قبالً گفته شد از 

تین، درصد مشتمل بر الجزایر، آرژان 14کنند. از بین باقیمانده کشورها، اوراق بهادار و سهام را مشمول مالیات نمی

ت جنوبی، مراکش، فیلیپین، سریالنکا، تانزانیا، تونس و ترکیه صرفاً در صوربولیوي، بلغارستان، چین، قبرس، کره

گذاري شخصی معامله سهام و اوراق بهادار در بورس، همچنین کشورهاي مصر، استونی، عراق در صورت سرمایه

 40کشور حدود  124کنند. لذا از از مالیات معاف می و مالزي مشروط به سهامدار عمده نبودن، عایدي سرمایه را

کنند و یا صرف نظر از دوره نگهداري، صرفاً در صورت بورسی درصد کشورها یا کالً عایدي سرمایه را مشمول نمی

  کنند.گذاري با اهداف شخصی، عایدي را معاف میبودن یا سرمایه

درصد از جامعه مورد بررسی)، آیا پایه مالیاتی متناسب با  60کشور باقیمانده (حدود  76حال سوأل این است که از 

روش براي تعدیل  4کشور از  19) توضیح داده شده است 9شود؟ همانطور که در جدول (دوره نگهداري تعدیل می
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دارایی،  »قفل شدن«که ضمن کم کردن اثرات نامساعد  انداستفاده نموده دوره نگهداريپایه مالیاتی نسبت به 

تر و تخفیف دهنده شدت ناعادالنه بودن مالیات بر عایدي سرمایه در شرایط هاي بلندمدتگذاريمشوق سرمایه

  تورمی است.

 دهند به این معنا که بخشی از عایدي سرمایه را گروه نخست از کشورها، در پایه مالیاتی تعدیل انجام می

 شود، پایه مالیاتیهاي نگهداري دارایی افزوده میکنند و به مرور زمان که بر تعداد سالمشمول مالیات می

اشاره  الیا، فرانسه، موزامبیک، فیلیپین، تونستوان به الجزایر، استراز جمله این کشورها مییابد. نیز کاهش می

 کرد.

 گردد و هر چه بر دوره نگهداري هاي مالیات بر عایدي سرمایه دستخوش تغییر میدر دسته دوم از کشورها، نرخ

، کشورهایی نظیر اتریش، مالزيشود. گردد، از نرخ مالیات بر عایدي سرمایه نیز کاسته میدارایی اضافه می

 گیرند.ایاالت متحده در این گروه قرار میاسلوونی و 

 اند بدین معنا که با افزایش دوره نگهداري دارایی، نه تنها پایه دسته سوم از کشورها، راهکار ترکیبی را برگزیده

ه پاکستان ک گرددتري مشمول مالیات میهاي پایینیابد بلکه عایدي سرمایه با نرخمشمول مالیات کاهش می

 . شوداقع میدر این گروه و

 سازند. طول مدتهاي بلندمدت را از شمول مالیات مستثنی میدسته چهارم از کشورها به طور کلی، عایدي 

براي  ماه 6شود از زمان نگهداري دارایی که موجب برخورداري از معافیت مالیات بر عایدي سرمایه می

ه کشورهاي الجزایر، آذربایجان، بوتساوانا، در این گرو در نوسان است. پرتغالسال براي  30تا  لوکزامبورگ

 10از گیرند. کروواسی، جمهوري چک، لوکزامبورگ، ماالویا، پرتغال، جمهوري اسلواکی و تونس قرار می

کشور مدت زمان نگهداري حداقل  4اند اي بلندمدت را از مالیات معاف نمودههاي سرمایهکشوري که عایدي

  اند.ه از این معافیت مصوب کردهسال را به عنوان شرط استفاد 1
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نسبت به دوره نگهداري در کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سهام اي ).تعدیل عایدي سرمایه9جدول (

  سرمایه

  اسامی کشورها و توضیحات  روش

تعدیل پایه 

  مالیاتی

شود در مشمول مالیات میسال یا کمتر  3اي در صورت نگهداري دارایی به مدت درصد عایدي سرمایه 70الجزایر:  -

  شود.درصد عایدي مشمول می 35سال و بیشتر،  3که در صورت نگهداري حالی

  درصد عایدي مشمول مالیات است. 50ماه،  12استرالیا: در صورت نگهداري سهام به مدت  -

 PITهاي تصاعدي درصد، بر حسب نرخ 30فرانسه: اگر فرد انتخاب کند که عایدي سرمایه به جاي نرخ مقطوع  -

  مند خواهد شد.مشمول مالیات شود با توجه به دوره نگهداري سهام و اوراق بهادار، از کسورات بهره

  یابد.موزامبیک: مالیات قابل پرداخت با افزایش دوره نگهداري، کاهش می -

  درصد عایدي باید گزارش شود. 50ماه نگهداري شود  12فیلیپین: اگر بیش از  -

ورسی شود. در خصوص سهام بهاي غیربورسی، بسته به دوره نگهداري کسوراتی در نظر گرفته میتونس: براي سهام -

  نیز اگر بیش از یکسال نگهداري شود از معافیت کامل برخوردار است.

تعدیل نرخ 

  مالیاتی

درصد.  25سال با نرخ  8تا  4شود و بین درصد مشمول می 5/27سال و کمتر با نرخ  4اتریش: در صورت نگهداري  -

  سال نیز ترتیبات دیگري وجود دارد. 8براي بیش از 

درصد،  20سال نرخ  4تا  3شود براي درصدي اعمال می 30سال و کمتر نرخ مالیات  3مالزي: براي دوره نگهداري  -

  درصد. 5سال نرخ  5درصد و براي بیش از  15سال نرخ  5تا  4براي 

درصد، براي  5/27سال با نرخ  5یابد. براي کمتر از سال نگهداري، نرخ مالیاتی کاهش می 5اسلوونی: به ازاي هر  -

  درصد. 10سال با نرخ  15درصد و بیش از  15سال با نرخ  15تا  10درصد،  20سال  10تا  5

هاي که عایديدرصد است در حالی 20و  15، 0ریکا: نرخ مالیات بر عایدي بلندمدت به صورت ایاالت متحده آم -

درصد به صورت تصاعدي افزایش  37درصد تا  10شوند که از مشمول مالیات می PITمدت تحت ساختار کوتاه

  یابد.می

تعدیل همزمان 

  نرخ و پایه

شود. عالوه بر این با درصد عایدي مشمول مالیات می 75صرفاً پاکستان: اگر بیش از یکسال نگهداري شده باشد  -

درصد،  15ماه نگهداري شده باشد با نرخ  12یابد. مثالً اگر سهام کمتر از ها نیز کاهش میافزایش دوره نگهداري، نرخ

  د.درص 0سال باشد با نرخ  4درصد و در صورتی که بیش از  5/7ماه نگهداري شود با نرخ  24اگر بیش از 

معافیت عایدي 

  بلندمدت

سال نگهداري شود از شمول مالیات  5هاي قابل معامله در بازار بورس اوراق بهادار به مدت الجزایر: اگر سهام -

  مستثنی است.

  سال از مالیات بر عایدي معاف است. 3آذربایجان: به شرط نگهداري سهام و اوراق بهادار به مدت  -

  سال نگهداري شود معاف است. 1پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به مدت بوتساوانا: اگر سهام  -

  سال نگهداري شود از شمول مالیات مستثنی است. 2کروواسی: اگر سهام بیش از  -

  جمهوري چک: اگر سه سال یا بیشتر نگهداري شود از شمول مالیات مستثنی است. -

  ماه یا معاف است و یا با نرخ کمتر مشمول مالیات می شود. 6لوکزامبورگ: به شرط نگهداري سهام به مدت  -

  ماه و در صورت معامله در بورس اوراق بهادار، معاف است. 12ماالویا: به شرط نگهداري سهام به مدت  -

  آن گذشته باشد معاف است.یا اکتساب سال از خرید  30پرتغال: سهامی که  -

  سال معاف است. 1معامله در بورس اوراق بهادار به مدت جمهوري اسلواکی: نگهداري سهام قابل  -

  تونس: پس از گذشت یکسال از خرید سهام قابل معامله در بورس، عایدي معاف است. -

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

  به تورم . تعدیل پایه مالیات بر عایدي سرمایه سهام و اوراق بهادار نسبت5-2-3

، کشورها در تالش هستند تا براي توضیح داده شدو مستغالت  در مبحث مالیات بر عایدي امالكهمانطور که 

اي بیندیشند و از تبدیل اي چارههاي سرمایهستانی از عایديزاي تورم در مالیاتتخفیف اثرات مخرب و اختالل
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ه به طور کلی پنج شیوه در بین کشورها در واکنش ب نمایند.شدن مالیات بر عایدي به مالیات بر ثروت جلوگیري 

  .کنندها استفاده میدرصد کشورهاي مورد بررسی از آن 45که بیش از  مسئله تورم قابل شناسایی است

 ه هاي اکتساب اوراق بهادار نسبت بشود تعدیل هزینهترین راهکار نیز محسوب میشیوه نخست که پیچیده

اي سهام و اوراق بهادار را مشمول (یا به طور کشوري که عایدي سرمایه 94شور از ک 7تورم است که در 

دشواري اجراي این شیوه سبب شده است تا این راهکار  اند، انتخاب شده است.مشروط مشمول) مالیات نموده

 نند.تفاده کگري در برخورد با موضوع اسهاي دیاز عمومیت چندانی در بین کشورها برخوردار نباشد و از روش

 هاي که یکی از بارزترین نمونهشود از عایدي سرمایه مشمول مالیات می قسمتی، صرفاً طبق شیوه دوم

استرالیا در حال انجام است که مشروط به نگهداري سهام به مدت حداقل  کارگیري این روش در کشوربه

کشور نیز با استفاده از این راهکار  94کشور از 8شود. میاي مشمول مالیات درصد عایدي سرمایه 50یکسال، 

 روند.به مصاف مسئله تورم می

 کشور از  8شود. بندي میدسته سوم از کشورها، یک معافیت پایه دارند که هر ساله متناسب با تورم، شاخص

، 2020ها ایاالت متحده آمریکا و آلمان قرار دارد که در سال مالی کنند که در رأس آناین شیوه استفاده می

هزار دالر در صورت تکمیل اظهارنامه به صورت زوجین) و بیش از  80هزار دالر ( 40به ترتیب معافیتهاي 

 اند.هزار دالر را تعیین نموده 117

 کنند که تعریف بلندمدت بودن هاي بلندمدت را از شمول مالیات مستثنی میگروه چهارم از کشورها، عایدي

کشور نیز بر این  8در کشورهاي مختلف در نوسان است.  اوراق بهادارسهام و سال نگهداري  3سال تا  1از 

اي سهام را تشکیل درصد از کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه 5/8کنند که حدود اساس عمل می

 دهند.می

  ی برايهاي مالیاتی متفاوتنرخ مالیات است که از نرخ تعدیل رويکشور)  5(تمرکز گروه پنجم از کشورها 

 اایاالت متحده آمریکهاي مهم آن، کشور کنند که یکی از نمونهمدت یا بلندمدت استفاده میعایدي کوتاه

 مالیات بر عایدي بلندمدتدو برابر نرخ  به طور متوسط بیش ازمدت است که نرخ مالیات بر عایدي کوتاه

هاي نرخ مدت بر اساساي کوتاهیدي سرمایهاست. الزم به ذکر است که بر اساس قوانین مالیاتی این کشور، عا

هاي به مراتب کمتري هاي بلندمدت با نرخکه از عایديشوند در حالیمشمول مالیات می PITتصاعدي 

 گیرد.ستانی صورت میمالیات
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  کشورها اي سهام در). نحوه برخورد با تورم در قوانین مالیات بر عایدي سرمایه10جدول (

نوع برخورد 

  با تورم
  اسامی کشورها و توضیحات

بندي شاخص

ي هاهزینه

یا  اکتساب

تعدیل 

عایدي 

نسبت به 

  تورم

  شوند.هاي اکتساب اوراق بهادار نسبت به تورم تعدیل میکلمبیا: هزینه -

  شود.هاي اکتساب دارایی با استفاده از شاخص تورم تعدیل میجمهوري دومینیکن: هزینه -

  شود.بندي میدي سرمایه اي، هزینه اکتساب با توجه به تورم شاخصهند: در محاسبه عای -

  شود.جنوبی: کسوراتی به منظور جبران آثار تورم در هر سال تعیین میکره -

  شود.لوکزامبورگ: قیمت خرید دارایی بر حسب تورم تعدیل می -

  شود.می کننده تعدیلهاي اکتساب با استفاده از شاخص قیمت مصرفماالویا: هزینه -

  شوند.ها نسبت به تورم تعدیل میمکزیک: هزینه -

مشمول 

نمودن 

بخشی از 

  عایدي

 3شود و اگر بیش از درصد عایدي مشمول مالیات می 70سال یا کمتر نگهداري شود  3که سهام الجزایر: در صورتی -

م در بازار بورس معامله شود و گردد. الزم به ذکر است که اگر سهادرصد عایدي مشمول می 35سال نگهداري شود 

  سال از اکتساب آن گذشته باشد کامالً معاف خواهد بود. 5حداقل 

  درصد عایدي خواهد بود. 50ماهه سهام، پایه مالیاتی معادل  12استرالیا: در صورت نگهداري  -

  درصد عایدي است. 75بوتساوانا: پایه مالیاتی،  -

  است. درصد عایدي مشمول 20مولداوي: صرفاً  -

  باشد.درصدي نیز قابل کسر می 20گردد و یک کسورات درصد عایدي سرمایه به عنوان پایه مالیاتی منظور می 80پرو:  -

  شود.درصد عایدي مشمول مالیات می 50ماه از زمان اکتساب،  12فیلیپین: پس از گذشت  -

  شود.مشمول مالیات میدرصد عایدي  50سوم تا حداکثر سنگال: بسته به شرایط مختلف یک -

  شود.درصد عایدي مشمول مالیات می 40آفریقاي جنوبی: صرفاً  -

اعطاي یک 

معافیت پایه 

که با تورم 

ساالنه 

بندي شاخص

  شودمی

بندي شده با تورم است که بر حسب پزوي شیلی تعیین شده و واحد شاخص UFدارد که  UF 8000شیلی: معافیت  -

  گردد.کننده تعدیل میرفبا توجه به شاخص قیمت مص

  هاي مالی وجود دارد.اي داراییسرمایه هزار یورویی براي عایدي 17قبرس: معافیت حدود  -

  دالري وجود دارد. 14507فیجی: یک معافیت پایه  -

  دالر معاف است. 117265اي تا سقف آلمان: عایدي سرمایه -

  اي معاف است.دالر اول عایدي سرمایه 960کوزوو:  -

  یوروي نخست از مالیات معاف است. 12700مالت:  -

  دالري وجود دارد. 2825آفریقاي جنوبی: یک معافیت  -

  شود.هزار دالري براي زوجین) اعمال می 80هزار دالري براي شخص ( 40ایاالت متحده آمریکا: یک معافیت  -

معافیت 

هاي عایدي

  بلندمدت

  شود.سال از معافیت برخوردار می 3بهادار به مدت آذربایجان: به شرط نگهداري اوراق  -

هاي پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار به مدت حداقل یکسال، معافیت بوتساوانا: به شرط نگهداري سهام شرکت -

  دارد.

  سال نگهداري شود معاف است. 2کروواسی: اگر اوراق بهادار بیش از  -

  سال و بیشتر از شمول مالیات مستثنی است. 3ایی به مدت جمهوري چک: در صورت نگهداري دار -

  ماه نگهداري شود مشروط به معامله در بورس معاف است. 12پرو: اگر سهام  -

  شود.جمهوري اسلواکی: نگهداري سهام قابل معامله در بورس به مدت یکسال مشمول معافیت کامل می -

مندي فرد از معافیت مالیات بر عایدي سرمایه دت یکسال موجب بهرهتونس: نگهداري سهام قابل معامله در بورس به م -

  شود.اي در نظر گرفته میشود. عالوه بر آن، براي سایر اوراق بهادار، کسورات ساالنهسهام می

سال از شمول مالیات بر عایدي  2ترکیه: سهام صادر شده توسط شرکتهاي مقیم ترکیه در صورت نگهداري به مدت  -

  شود.مستثنی میسرمایه 
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کاهش نرخ 

  مالیاتی

 4یابد. عایدي سهام و اوراق بهادار با طول نگهداري اتریش: نرخ مالیاتی با توجه به دوره زمانی نگهداري کاهش می -

  درصد. 25سال با نرخ  8تا  4شود و بین درصد مشمول می 5/27سال و کمتر با نرخ 

 20سال  4تا  3که براي نگهداري درصد است. در حالی 30اري سه ساله مالزي: نرخ مالیات براي حداکثر دوره نگهد -

  درصد خواهد بود. 5سال معادل  5درصد و براي بیش از  15سال  5تا  4درصد، براي 

  رسد. درصد می 0یابد و به پاکستان: با توجه به دوره نگهداري، نرخ مالیاتی کاهش می -

سال نخست با  5که در یابد به طوريگذرد نرخ مالیاتی کاهش میدارایی می سالی که از نگهداري 5اسلوونی: از هر  -

درصد مشمول  10سال با نرخ  15درصد، بعد از  15سال با نرخ  10درصد، بعد از  20سال با نرخ  5درصد، بعد از  5/27نرخ 

  شود.مالیات می

  شوند.نصف) مشمول مالیات میهاي کمتري (تقریباً هاي بلندمدت با نرخایاالت متحده: عایدي -

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

  . نرخ مالیات بر عایدي سرمایه سهام و اوراق بهادار5-2-4

نرخی براي مشمول مالیات درصد از کشورهاي مجري نظام مالیات بر عایدي سرمایه از ساختار تک 73حدود 

اند. البته در بسیاري از این کشورها، نرخ مؤثر به دو دلیل کمتر از نرخ استفاده نموده اي سهامنمودن عایدي سرمایه

اي را شان یک سطح معافیت پایهین مالیاتی) است. اوالً بسیاري از کشورها در قوان11اسمی درج شده در جدول (

بسته به  ،اند و ثانیاً در برخی از کشورهااند و یا بخشی از عایدي سرمایه را از مالیات مستثنی نمودهدر نظر نگرفته

درصد کشورها نیز از  27شود. حدود طول دوره نگهداري، از مقدار پایه، نرخ مالیاتی و یا بعضاً هر دو کاسته می

  کنند. هاي مالیاتی استفاده میختار تصاعدي نرساخ

  

  هاي قانونی مالیات بر عایدي سرمایه سهام و اوراق بهادار در کشورها). نرخ11جدول (

  نرخ ثابت

  

  نرخ تصاعدي

  متوسط  ها (درصد)نرخ  اسامی کشورها  نرخ (درصد)  اسامی کشورها

  15  آلبانی

  استرالیا
، 5/32، 19، 0نرخ مشتمل بر  5

  درصد 45و  37
7/26  

  15  الجزایر

  15  آرژانتین

  اتریش
(بیش از  25سال) و  4(کمتر از  5/27

  سال) 8سال تا  4

  14  آذربایجان

  بوتساوانا
، 5/12، 5، 0نرخی مشتمل بر  5

  درصد 25و  75/18
25/12  

  25  آروبا

  13  بالروس

  13  بولیوي

  10  بلغارستان

  برزیل
و  20، 5/17، 15نرخ مشتمل بر  4

5/22  
  5/16  کامرون  75/18

  20  چاد

  شیلی
درصد (یا بسته به مدت زمان  10

  هاي تصاعدي)نگهداري در قالب نرخ
  کانادا

، 26، 5/20، 15نرخ مشتمل بر  5

  درصد 33و  29
7/24  
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  20  چین
  25  درصد 42و  8نرخ  2  دانمارك

  15  کاستاریکا

  10  کلمبیا
جمهوري 

  دومنیکن

 25و  20، 15، 0نرخ مشتمل بر  4

  درصد
  12  کروواسی  15

  20  قبرس

  15  جمهوري چک

  اکوادور
و  8، 6، 4، 2، 0نرخ مشتمل بر  6

  درصد 10
  (غیربورسی) 15(بورسی) و  10  مصر  5

  10  السالوادور

  20  استونی

  اندونزي
 25و  15، 5، 0نرخ مشتمل بر  4

  درصد
  10  فیجی  25/11

  30  فرانسه

  20  گابن

  عراق
 15و  10، 5، 3نرخ مشتمل بر  4

  درصد
  25  آلمان  25/8

  گذاري)(یا مشابه درآمد سرمایه 15  غنا

  15  یونان

  اردن
 20، 15، 10، 5نرخ مشتمل بر  5

  درصد 25و 
  10  گواتماال  15

  10  گینه

  20  گویان

  کوزوو
 10و  8، 4، 0مشتمل بر نرخ  4

  درصد
  10  هندوراس  5/5

  15  مجارستان

  22  ایسلند
  25  درصد 30و  20نرخ مشتمل بر  2  لسوتو

  10  هند

  32  ایرلند
  5/17  درصد 20و  15نرخ مشتمل بر  2  لیتوانی

  26  ایتالیا

  20  ژاپن
  لوکزامبورگ

 23تا حداکثر  0نرخ تصاعدي از  9

  درصد
5/11  

  10  قزاقستان

  جنوبیکره

درصد (اگر بنگاه کوچک و  10

درصد در غیر  20متوسط باشد) و 

  اینصورت

  ماالویا
 30و  15، 0نرخ مشتمل بر  3

  درصد
15  

  10  الئوس
  مالت

 35و  25، 15، 0نرخ مشتمل بر  4

  درصد
75/18  

  20  لتونی

  مالزي
 15سال)،  4تا  3( 20سال)،  3(تا  30

  سال) 5(بیش از  5سال) و  5تا  4(
  مکزیک

درصد  92/1نرخ از  11مشتمل بر 

  درصد 35تا 
5/18  

  12  مولداوي

  پاراگوئه
 10و  9، 8نرخ مشتمل بر  3

  درصد
  10  مغولستان  9

  (غیربورسی) 20(بورسی) و  15  مراکش

  32  موزامبیک

  اسپانیا
 23و  21، 19نرخ مشتمل بر  3

  درصد
  10  میانمار  21

  68/31  نروژ
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  پاکستان

 2تا  1( 5/12سال)،  1(کمتر از  15

 3درصد ( 0سال)،  3تا  2( 5/7سال)، 

  سال و بیشتر)

  تایلند
، 15، 10، 5، 0نرخ مشتمل بر  8

20 ،25 ،30 ،35  
5/17  

  10  پاناما
  تانزانیا

 25، 20، 9، 0نرخ مشتمل بر  5

  درصد 30و 
8/16  

  25/6  پرو

  15  فیلیپین
  ترکیه

و  27، 20، 15نرخ مشتمل بر  4

  درصد 35
25/24  

  19  لهستان

  28  پرتغال
  15  درصد 20و  10دو نرخ مشتمل بر   انگلستان

  10  رومانی

  13  روسیه

  آمریکا

نرخ  3هاي بلندمدت: با عایدي

  درصد 20و  15، 0مشتمل بر 

  

  

 نرخ 7مدت: با هاي کوتاهعایدي

، 22، 12، 10تصاعدي مشتمل بر 

  درصد 37و  35، 32، 24

7/11 

(عایدي 

  بلندمدت)

  

6/24 

(عایدي 

  مدتکوتاه

  5  رواندا

  5/12  سنگال

  15  صربستان

  5/27  اسلونی

آفریقاي 

  جنوبی
18  

  10  سریالنکا

  (غیربورسی) 25(بورسی) و  30  سوئد

  10  تونس

  18  اوکراین

  ونزوئال
، 20، 16، 12، 9، 6 نرخ شامل 8

  درصد 34و  29، 24
  1/0  ویتنام  75/18

  (غیربورسی) 5(بورسی) و  1  زیمبابوه

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

 اند حدودادهدستانی قرار در کشورهایی که نرخ ثابت را مالك مالیاتاي سهام نرخ متوسط مالیات بر عایدي سرمایه

اي امالك و مستغالت را با آن درصد کمتر از نرخ مالیاتی است که عایدي سرمایه 4/1درصد است که حدود  15

شمول را م اي سهامهاي مالیاتی، عایدي سرمایهدر کشورهایی که با یک ساختار تصاعدي نرخنمودند. مشمول می

اي امالك درصد کمتر از نرخ مالیات بر عایدي سرمایه 7/2یباً باشد که تقردرصد می 8/16 اند حدودمالیات نموده

صرف نظر از اینکه نرخ ثابت را مالك قرار  در مجموعه مورد بررسیباشد. متوسط نرخ مالیاتی و مستغالت می

درصد کمتر از نرخ متوسط مالیات بر عایدي  2باشد که مجدداً می 5/15هاي تصاعدي را، حدود اند یا نرخداده

را از محاسبات خارج نماییم، نرخ متوسط مالیاتی در  OECDاگر کشورهاي  اي امالك و مستغالت است.رمایهس

درصد  5/13درصد و به طور کل  9/15درصد، در کشورهاي با نرخ تصاعدي  8/12کشورهاي با نرخ ثابت حدود 

مشاهده مهم آن است  باشد.درصد می 6/21و  5/18، 5/23نیز به ترتیب  OECDاست. ارقام مشابه در کشورهاي 

 اياي سهام در هر دو گروه از کشورها کمتر از نرخ مالیات بر عایدي سرمایهکه نرخ مالیات بر عایدي سرمایه

  امالك و مستغالت است.
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  و کل کشورها OECD، غیر OECDدر کشورهاي  اي سهامبر عایدي سرمایه هاي مالیات). نرخ5نمودار (

  
  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ یافتهمأخذ: 

  

  اي سهام و اوراق بهادار. نحوه برخورد کشورها با زیان سرمایه5-2-5

اند در قوانین خود اي سهام و اوراق بهادار را مشمول مالیات نمودهدرصد از کشورهایی که عایدي سرمایه 55حدود 

اند. در این قسمت از مطالعه بر آنیم که با تمرکز بر چهار سوأل ي برگزیدهاراهکاري براي کسر زیان سرمایه

  اي سهام و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهیم.محوري، نحوه برخورد کشورها با زیان سرمایه

 چیست؟ آیا مؤدي  سهام و اوراق بهاداراي پرسش نخست: رویکرد رایج کشورها در برخورد با زیان سرمایه

اي قابل کسر است؟ رویه هاي سرمایههاي مالیاتی را دارد یا صرفاً از عایدين کسر زیان از انواع پایهامکا

اي از عایدي زیان سرمایه امکان کسرآن است که مؤدي صرفاً  درصد) 92(بیش از  غالب در بین کشورها

هاي آتی اي دورههاي سرمایهبا عایديجلو ببرد و آن را به تواند میو در صورت مازاد زیان،  را دارداي سرمایه

ر اي از سایهاي سرمایهکشور ژاپن، جمهوري اسلواکی، فیجی و مکزیک امکان کسر زیان 4البته . جبران کند

اي سهام را با استفاده از هاي سرمایهتواند زیاناند. در ژاپن، مؤدي میهاي درآمدي را نیز فراهم نمودهپایه

اي) نیز کسر کند. در جمهوري اسلواکی و فیجی نیز به استثناي نی درآمد عادي سرمایهشده (یعسودهاي تقسیم

اي در مقابل سایر انواع درآمدها قابل جبران است. در درآمد نیروي کار (یعنی حقوق و دستمزد)، زیان سرمایه

اي کسر عایدي سرمایه اي را ازمکزیک نیز مؤدي قادر به انتخاب دو گزینه است یا اینکه صرفاً زیان سرمایه

سال به جلو ببرد و یا اینکه از سایر انواع درآمدها (به استثناي حقوق و دستمزد و درآمدهاي  10کند و مازاد را تا 

 د.هاي آتی را داشته باشقابلیت انتقال به دورهفرمایان) کسر کند اما مازاد زیان تا سه سال مشاغل و خویش
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 در کشورهاي سهام و اوراق بهادار اي نتقال به جلو یا به عقب زیان سرمایهپرسش دوم: رویکرد متداول در ا

، انتقال زیان به درصد) 90(بیش از  مجري نظام مالیات بر عایدي سرمایه چیست؟ رویه غالب در این کشورها

 هايایديتواند از عاي در آن دوره باشد میاي، بیش از عایدي سرمایههاي آتی است و اگر زیان سرمایهدوره

هاي آتی کسر شود. البته همان طور که قبالً گفته شد برخی از کشورها اجازه کسر از سایر اي دورهسرمایه

اند. برخی از دهند. تعداد اندکی از کشورها، رویه متفاوتی را اتخاذ نمودهدرآمدهاي آتی را هم به مؤدي می

اي صرفاً از و در برخی دیگر از کشورها، زیان سرمایه اندها را مجاز دانستهها به عقب بازگرداندن زیانآن

اي همان دوره قابل کسر است و امکان به جلو یا به عقب بردن زیان وجود ندارد. براي هاي سرمایهعایدي

اي همان دوره اي صرفاً در مقابل عایدي سرمایهجنوبی، زیان سرمایهو کره کروواسینمونه در جمهوري چک، 

 هاي. البته همانگونه که قبالً تشریح شد دو کشور جمهوري چک و کروواسی، عایديتقابل جبران اس

اند و در این کشورها به ترتیب با طول نگهداري اي بلندمدت سهام را از شمول مالیات مستثنی ساختهسرمایه

 . اي به طور کلی معاف استسال، عایدي سرمایه 2و  3

 هاي آتی (یا به سالسهام و اوراق بهادار اي پرسش سوم: آیا محدودیت زمانی براي انتقال زیان سرمایه

کشوري که اجازه  51کشور از  22هاي پیشین) وجود دارد؟ رویه واحدي در این خصوص وجود ندارد. سال

مانی براي جبران زیان قائل درصد)، هیچ محدودیت ز 43(حدود اند جبران زیان را به موجب قانون اعطا نموده

 10تا  2که در برخی کشورها، محدودیت زمانی براي کسر زیان وجود دارد که در محدوده نیستند در حالی

سال قبل بازگرداند و مازاد آن را به طور  3اي را به تواند زیان سرمایهسال قرار دارد. در کانادا، مؤدي می

 اي دورهدر مجارستان، عالوه بر امکان جبران زیان از عایدي سرمایههاي آتی منتقل کند. نامحدود به دوره

جنوبی، جمهوري چک و کرهدوره بعدي را نیز دارد.  2دوره قبل و  2جاري، مؤدي اختیار به انتقال زیان به 

، مابقی هابه استثناي این کشوردهند. کروواسی نیز صرفاً در همان سال تحقق زیان، اجازه جبران می

اند. ساله را انتخاب کرده 5اند عمدتاً متوسط زمان هاي آتی را فراهم نمودههایی که امکان زیان به دورهکشور

سال آتی)،  3(حداکثر  ، یوانان، ژاپن و سنگالمصرچاد، محدودیت زمانی انتقال زیان به جلو نیز عبارتند از: 

اندونزي، اردون، ، غنا، اوانا، السالوادور، گابن، آلمانآروبا، بوتسسال آتی)،  4اسلواکی و اسپانیا (فیجی، ایتالیا، 

 10سال) و مکزیک ( 8سال)، هند ( 7( رومانیسال)،  6سال آتی)، فرانسه و کوزوو ( 5صربستان ( پرتغال و

  سال).

 درصد کشورها،  94اي وجود دارد؟ بیش از پرسش چهارم: آیا محدودیت مقداري براي جبران زیان سرمایه

اي مجارستان و آفریق نظیر گویان،اند و در موارد استثنایی (محدودیتی در مقدار جبران زیان تعیین نکرده

 زان مجاز کسر زیان مطرح شده است.جنوبی)، قیدي براي می
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  هاي مقداري و زمانیاي امالك و مستغالت و محدودیت). نحوه جبران زیان سرمایه12جدول (

  نام کشور

  نحوه کسر زیان  نبع جبران زیانم
قید زمانی براي کسر 

  زیان

قید مقداري براي 

  کسر زیان

 عایدي

  ايسرمایه

انواع 

  درآمدها

صرفاً از 

  هاي آتیدوره

هاي از دوره

  قبلی و آتی
  ندارد  دارد  ندارد  دارد

    *    *  باوآر
سال  5حداکثر 

  آتی
    *  

  *    *      *    *  استرالیا

  *    *      *    *  اتریش

  *    *      *    *  بولیوي

    *    *  بوتساوانا
سال  5حداکثر 

  آتی
    *  

  *      *  کانادا

سال  3حداکثر 

قبل و به طور 

نامحدود به 

  هاي آتیسال

    *  

  *      سال آتی 3    *    *  چاد

  *    *      *    *  کاستاریکا

    *  کروواسی
فقط در همان 

  سال
  

صرفاً در همان 

سالی که زیان 

  رخ داده

    *  

جمهوري 

  چک
*    

فقط در همان 

  سال
  

صرفاً در همان 

سالی که زیان 

  رخ داده

    *  

  *    *      *    *  دانمارك

  *      سال آتی 3    *    *  مصر

  *      سال آتی 5    *    *  السالوادور

    فیجی
به استثناي 

  درآمد کار
  *      سال آتی 4    *

  *      سال آتی 6    *    *  فرانسه

  *      سال آتی 5    *    *  گابن

  *      سال آتی 5    *    *  آلمان

  *      سال آتی 5    *    *  غنا

  *      سال آتی 3    *    *  یونان

  *      *    *  گویان

حداکثر 

نصف مقدار 

مالیات قابل 

پرداخت در 

  هر دوره

  

  *    *      *    *  هندوراس
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  *      *  مجارستان
سال قبل و  2

  سال بعد 2
  

درصد  50

  زیان
  

  *      سال آتی 8    *    *  هند

  *      سال آتی 5    *    *  اندونزي

  *    *      *    *  ایرلند

  *      سال آتی 4    *    *  ایتالیا

    ژاپن

سودهاي 

تقسیمی و 

  عایدي

  *      سال آتی 3    *

  *      سال آتی 5    *    *  اردون

    *  جنوبیکره
فقط در همان 

  سال
  

فقط در همان 

سال قابل 

  جبران است.

    *  

  *      سال آتی 6    *  *    کوزوو

  *    *      *    *  لسوتو

  *    *      *    *  لوکزامبورگ

  *    *      *    *  ماالویا

  *    *      *    *  مالت

  *  مکزیک

* (بسته 

به انتخاب 

  مؤدي)

*    

 سال آتی 10

(اگر مؤدي از 

سایر درآمدها به 

استثناي حقوق 

و درآمد مشاغل 

 3جبران کند تا 

  سال)

    *  

  *    *      *    *  مولداوي

  *    *      *    *  موزامبیک

  *    *      *    *  نروژ

  *    *      *    *  پاکستان

  *      سال آتی 5    *    *  پرتغال

  *      سال آتی 7    *    *  رومانی

  *      سال آتی 3    *    *  سنگال

جمهوري 

  صربستان
  *      سال آتی 5    *    *

جمهوري 

  اسلواکی
  

تمامی 

درآمدها به 

  جز حقوق

  *      سال آتی 4    *

آفریقاي 

  جنوبی
*    *      *  

2825 

دالر قابل 

  .کسر است
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  *      سال آتی 4    *    *  اسپانیا

  *    *      *  *    سوئد

  *    *      *    *  اوکراین

  *    *      *    *  انگلستان

ایاالت 

متحده 

  آمریکا

*    *      *    *  

  *    *      *    *  زیمبابوه

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

  

  )هاي قیمتی، ارزواهرات، طال، سنگها (وسائط نقلیه، ج. سایر دارایی5-3

اي اي امالك و مستغالت و سهام و اوراق بهادار، اعمال مالیات بر عایدي سرمایهبر خالف مالیات بر عایدي سرمایه

ها از موضوعیت چندانی در کشورها برخوردار نیست و کشورهاي اندکی وجود دارند که عایدي برخی دیگر از دارایی

خاص براي اشهاي قیمتی و ارز را ..)، جواهرات، طال، سنگاي وسائط نقلیه (خودرو، موتورسیکلت، قایق و .سرمایه

ها در این قسمت به طور از این رو، مشاهدات مرتبط با این گروه از دارایی 1مشمول مالیات کرده باشند.حقیقی 

  شود.خالصه مطرح می

 27  ط نقلیه را اي وسائدرصد)، مشروط به شرایطی عایدي سرمایه 21کشور مورد بررسی (حدود  124کشور از

کشور اتریش، جمهوري چک،  5کشور،  27اند. اما نکته مهم آن است که از این مشمول مالیات نموده

 اند و در صورتمدت را مشمول مالیات نمودهگرجستان، ترینیداد و توباگو و اوکراین صرفاً عایدي کوتاه

ن را از شمول مالیات بر عایدي ماه نگهداري)، آ 6ماهه وسائط نقلیه (در خصوص گرجستان  12نگهداري 

اي ایسلند و لسوتو نیز عایدي سرمایهکشور آذربایجان، شیلی، مصر،  5اند. عالوه بر آن، سرمایه مستثنی کرده

 د.انشود را معاف از مالیات نمودهاي که با مقاصد شخصی (و نه کسب و کار) نگهداري میوسائط نقلیه

تعیین شرایطی براي میزان عایدي تحقق یافته یا ارزش واگذار شده وسائط  مغولستان، پاراگوئه و روسیه نیز با

کشور نیز به طور  27نرخ مالیات مربوط به این  اند.هاي اندك را از شمول مالیات مستثنی کردهنقلیه، عایدي

 باشد.درصد می 3/15متوسط 

  درصد)، ارز و طال مشمول مالیات است. در مصر و ایسلند،  7کشور مورد بررسی (حدود  124کشور از  9در

ها به منظور اهدافی غیر از کسب و کار از شمول مالیات معاف است. در ترینیداد و توباگو نگهداري این دارایی

 9نرخ متوسط مالیاتی در این  ماه، دارنده ارز از معافیت برخوردار است. 12نیز در صورت نگهداري بیش از 

 درصد است. 9/16نیز حدود کشور 

                                                           
اند تا تسعیر ارز، هر گونه معامله خرید و فروش وسائط نقلیه و کثر کشورها، اشخاص حقوقی مکلف. همانطور که در مقدمه گزارش حاضر توضیح داده شد در ا1

حت تأثیر ها تهاي مالی منعکس نمایند و بدین ترتیب، درآمد مشمول مالیات و به تبع آن، میزان مالیات بر درآمد آنآالت و امثالهم را در دفاتر و صورتماشین

  قرار خواهد گرفت.
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هاي قیمتی و ارز در مالیات بر اي وسائط نقلیه، طال، جواهر، سنگ). شمولیت عایدي سرمایه13جدول (

  عایدي

  اسامی کشورها و توضیحات  نوع دارایی

  وسائط نقلیه

هاي مالیاتی قابل اعمال براي این عایدي شود. نرخکمتر از یکسال نگهداري شود مشمول می کهدر صورتی :اتریش -

باشد (به طور درصد می 52و  50، 48، 42، 35، 25، 0نرخ  7است که شامل  PITهاي عادي بر اساس نرخ این دارایی

  درصد). 36متوسط 

  درصد است. 14. نرخ مالیاتی قابل اعمال نیز ف استمعا که در کسب و کار استفاده نشوددر صورتی :آذربایجان -

  ).75/18شود (میانگین نرخ مشمول مالیات می 5/22و  20، 5/17، 15هاي تصاعدي ها با نرخ: عایديبرزیل -

  درصد). 10شود (نرخ متوسط ها مشمول مالیات میدرصدي، عایدي 20و  15، 10، 5، 0هاي تصاعدي کامبوج: با نرخ-

درصد است که نرخ  33و  29، 26، 5/20، 15هاي مالیاتی شود و نرخدرصد عایدي مشمول مالیات می 50: کانادا -

  درصد خواهد بود. 35/12متوسط مؤثر حدود 

  درصد قابل اعمال است. 20مالیات تکلیفی با نرخ  چاد: -

درصد  35و  4/30، 23، 5/13، 8، 4، 0هاي مالیاتی . نرخمعاف است که در کسب و کار استفاده نشوددر صورتی: شیلی -

  باشد.درصد می 3/16است که نرخ متوسط 

  درصد مشمول مالیات است. 20چین: با نرخ یکنواخت  -

  درصد مشمول مالیات است. 15کاستاریکا: با نرخ  -

  درصد مشمول مالیات است. 15با نرخ  که کمتر از یکسال نگهداري شوددر صورتی: جمهوري چک -

  درصد). 15درصد مشمول مالیات است (میانگین  25و  20، 15، 0نیکن: عایدي با چهار نرخ تصاعدي میجمهوري دو -

، 0هاي مالیاتی نیز به صورت تصاعدي مشتمل بر . نرخمعاف است که در کسب و کار استفاده نشوددر صورتیمصر:  -

  درصد). 5/15باشد (متوسط نرخ درصد می 5/22و  20، 15، 10

  درصد مشمول است. 20ماه نگهداري شود با نرخ  6که کمتر از تیدر صور: گرجستان -

  درصد مشمول مالیات است. 10اال: عایدي با نرخ گواتم -

  درصد مشمول مالیات است. 10هندوراس: عایدي با نرخ  -

  درصد مشمول مالیات است. 15: عایدي با نرخ مجارستان -

  درصد مشمول است. 22. در غیر اینصورت با نرخ معاف است استفاده نشودکه در کسب و کار در صورتی: ایسلند -

درصد مشمول  30و  20هاي . در غیر اینصورت با نرخمعاف است که در کسب و کار استفاده نشوددر صورتی: لسوتو -

  درصد). 25است (متوسط نرخ 

  درصد مشمول مالیات است. 10مغولستان: با نرخ  -

  درصد مشمول است. 10. در غیر اینصورت با نرخ معاف است باشد کمتردالر  7101واگذار شده از اگر ارزش میانمار:  -

  درصد مشمول است. 10نیجریه: عایدي با نرخ  -

درصدي  10و  9، 8نرخ  3. در غیر اینصورت با معاف است باشد کمتردالر  3201اگر عایدي فروش از پاراگوئه:  -

  درصد). 9مشمول است (متوسط نرخ 

  درصد مشمول است. 13دالر باشد معاف است. در غیر اینصورت با نرخ  3294کمتر از اي اگر عایدي سرمایه: روسیه -

  درصد). 3/8درصد مشمول مالیات است (متوسط  15و  10، 0هاي سودان جنوبی: با نرخ -

درصد مشمول مالیات است  30و  25با نرخ  ماه نگهداري شده باشد 12که کمتر از در صورتیترینیداد و توباگو:  -

  درصد). 5/27(متوسط نرخ 

 18 صورت با نرخدر غیر این معاف است یکبار چنین فروشی به نام فرد ثبت شود ،طی سالدر اگر فقط اوکراین:  -

  درصد مشمول مالیات است.

تا  10هاي ز یکسال) قابل اعمال است و نرخهاي بلندمدت (بیش ابراي عایدي 20و  15، 0هاي نرخایاالت متحده آمریکا:  -

نرخ ( اي خودرو قابل جبران نیستهاي سرمایه. الزم به ذکر است که زیانمدتدي براي عایدي کوتاهدرصد پلکانی تصاع 37

  .)7/11و براي بلندمدت  6/24مدت متوسط مالیاتی براي عایدي کوتاه
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جواهرات، 

طال، 

هاي سنگ

 و قیمتی، ارز

  رمزارز

هاي مشمول است. نرخ PITهاي . در غیر اینصورت با نرخمعاف است در کسب و کار استفاده نشودمصر: اگر جواهرات  -

  درصد). 5/15باشد (متوسط نرخ درصد می 5/22و  20، 15، 10، 0مالیاتی نیز به صورت تصاعدي مشتمل بر 

  شود.درصد مشمول می 10: عایدي به دست آمده از فروش ارزهاي خارجی با نرخ هندوراس -

  درصد مشمول است. 22. در غیر اینصورت با نرخ معاف است که در کسب و کار استفاده نشوددر صورتیایسلند:  -

  درصدي هستند. 10هاي ارزي مشمول مالیات هند: افراد مقیم روي عایدي بلندمدت دارایی -

  دارد. درصد 20ي رمزارز با نرخ امالیات بر عایدي سرمایه: لتونی -

  درصد مشمول مالیات است. 10: عایدي حاصل از فروش ارزهاي خارجی با نرخ نیجریه -

  درصد مشمول مالیات است. 10: عایدي حاصل از فروش طال با نرخ رومانی -

 باشدماه نگهداري شده باشد یا براي مصارف شخصی در کشورهاي خارجی ن 12ارزي که کمتر از ترینیداد و توباگو:  -

  درصد). 5/27درصد مشمول مالیات است (متوسط نرخ  30و  25خ با نر

  درصد). 15درصد مشمول مالیات است (متوسط  20یا  10با نرخ  ارزهاي خارجیعایدي حاصل از فروش : انگلستان -

  )2020هاي تحقیق (بر مبناي گزارش مؤسسه ارنست و یانگ مأخذ: یافته

سرمایه مصوب در کمیسیون اقتصادي مجلس طرح مالیات بر عایدي محورهاي اصلی . 6

  1شوراي اسالمی و مقایسه آن با تجربیات کشورها

  . محورهاي اصلی طرح مالیات بر عایدي سرمایه مصوب در کمیسیون اقتصادي6-1

 1399تیرماه  3در نهمین جلسه علنی مجلس شوراي اسالمی به تاریخ ماده  27با طرح مالیات بر عایدي سرمایه 

گذاري مولد، اي این طرح، حمایت از تولید و سرمایهوصول شده و بر اساس مقدمه توجیهی یک صفحهاعالم 

کاهش نوسانات بازارهاي دارایی از جمله خودرو، مسکن، طال و ارز و همچنین جلوگیري از افزایش قیمت ناگهانی 

طرح مذکور جهت بررسی به  است. ترین اهداف اعمال این نوع مالیات مطرح گردیدهاین بازارها به عنوان مهم

و برخی مواد آن در  2کمیسیون اقتصادي به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در نهایت، با اصالح عنوان طرح

شوري کمیسیون اقتصادي، طرح در گزارش یک .به تصویب کمیسیون مذکور رسید 29/7/1399جلسه مورخ 

بند تحت  29اي با . در نهایت در قالب ماده واحدهماده تصویب شد 9هاي مستقیم با اصالح موادي از قانون مالیات

این  15عنوان طرح مالیات بر عایدي سرمایه در مراحل پایانی بررسی در مجلس شوراي اسالمی قرار دارد. بند 

ر مالیات ب«هاي مستقیم است که تحت عنوان ماده واحده در خصوص اصالح فصل اول از باب دوم قانون مالیات

  :شود. اهم موارد مرتبط با آن به شرح زیر استاز آن یاد می» ایدي سرمایهع

  انواع وسایل نقلیه «، »امالك با انواع کاربري و کاربرد و حق واگذاري محل«یک) هر نوع نقل و انتقال

ر د »انواع ارز«و » پالتین و جواهرآالت نقره، پالتین، مسکوکات طال، نقره،طال،  انواع«، »موتوري زمینی

صنعتی و ویژه اقتصادي، از طرف مالکان عین -تاریخ انتقال در کلیه نقاط کشور از جمله مناطق آزاد تجاري

  یا صاحبان حق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات بر عایدي سرمایه است.

                                                           
مصوبه فعلی در ارزیابی  است. 1399هاي ارائه شده بر اساس طرح اولیه مالیات بر عایدي سرمایه در سال زم به ذکر است مطالب این بخش و تحلیل. ال 1

  اي منتشر شده است.جداگانه گزارش

تغییر  »طرح اصالح موادي از قانون مالیات مستقیم«به » طرح مالیات بر عایدي سرمایه«. در مصوبه کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی، عنوان از 2

  بازگردانده شد. » مالیات بر عایدي سرمایه«در مصوبات اخیر کمیسیون اقتصادي، مجدداً عنوان طرح اصالح گردید و به همان یافت. البته 
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  ،یا ارزش آن مازاد قیمت زمان انتقال دارایی نسبت به قیمت زمان تملک«دو) عایدي سرمایه در این طرح 

  تعریف شده است.» دفتري دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن

  انواع وسایل نقلیه موتوري «و » امالك با انواع کاربري و کاربرد و حق واگذاري محل«سه) در نقل و انتقال

وضوع م که همزمان مشمول مالیات نقل و انتقال و مالیات بر عایدي سرمایه باشند، صرفاً مالیات» زمینی

 شود.اخذ می موضوع این فصل (یعنی فصل مالیات بر عایدي سرمایه)

  دو سالسال باشد و بیش از  18چهار) چنانچه واحد مسکونی، تنها واحد تحت تملک اشخاص حقیقی باالي 

در تملک وي باشد و همچنین اگر وسیله نقلیه موتوري مورد معامله، تنها وسیله نقلیه موتوري تحت تملک 

در تملک وي باشد، از شمول مالیات بر عایدي سرمایه  دو سالسال باشد و بیش از  18حقیقی باالي  اشخاص

اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از اتمام عملیات اولین انتقال امالك نوساز پس از «مستثنی است. همچنین 

قال اولین انت«، »ذشته باشدسال از تاریخ اولین پروانه ساختمانی آن نگ 5ساختمانی مشروط به اینکه بیش از 

وع هاي موضدارایی« ،»انتقال ماترك به صورت ارث«، »امالك پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی

 ،»عیار 18گرم طالي  200سال به میزان فروش معادل  18متعلق به هر شخص حقیقی باالي  4ماده  3بند 

، »ویالهاهاي زراعی خارج از حریم شهري به استثناي باغها و زمیناراضی با کاربري کشاورزي اعم از باغ«

 مشمول مالیات بر عایدي سرمایه نیستند.» قانون 4ماده  2و  1هاي موضوع بند انتقاالت بالعوض دارایی«

  شوند.ر مشمول مالیات میزی دستورالعملپنج) مالیات بر عایدي سرمایه بر اساس مدت تملک طبق 

 131هاي ذکر شده که به اشخاص غیرتجاري تعلق دارند با نرخ ماده (مجموع عایدي سرمایه دارایی (

 باشد.این قانون مشمول مالیات می

  واحد درصد بیشتر از باالترین نرخ ماده  10اگر دوره تملک دارایی، کمتر از یکسال باشد، با نرخ

 شود.الیات می) این قانون مشمول م131(

 (یعنی امالك و وسائط نقلیه) که دوره تملک  2و  1هاي بند عایدي سرمایه حاصل از فروش دارایی

 ها بیشتر از چهار سال باشد، به شرح زیر محاسبه خواهد شد.آن

 

قیمت فروش� − � قیمت خرید تعدیل شده +
 �

دوره تملک دارایی
× − قیمت خرید تعدیل شده )  ( قیمت خرید

  

ضرب عالوه حاصلقیمت خرید تعدیل شده عبارت است از قیمت خرید بهالزم به ذکر است که 

 ا و انتهايبر اساس اعالم مرکز آمار ایران در ابتد» کنندهشاخص قیمت مصرف«درصد تغییرات 

                                                                                                دوره تملک دارایی در قیمت خرید.

  (اي حاصل از فروش داراییمجموع زیان سرمایهشش) که مشمول 4) موضوع ماده (2) و (1هاي بندهاي (

سال باشد، صرفاً از مجموع عایدي سرمایه ها بیش از یکشوند و دوره تملک آنمالیات بر عایدي سرمایه می

4
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 ها بیششوند و دوره تملک آنمشمول مالیات بر عایدي سرمایه میهاي موضوع بندهاي مربوطه که دارایی

 هاي بعد قابل استهالك است.سال است، در سال یا سالاز یک

 (عایدي سرمایه حاصل از فروش واحدهاي تولیدي، معدنی، صنعتی و خدماتی (گردشگري و تجاري)  هفت

صنعتی و واحدهاي -هاي مناطق آزاد تجاريانبرداري از سازمداراي مجوز فعالیت اقتصادي یا پروانه بهره

 20کسبی داراي پروانه کسب فعال، متعلق به اشخاص تجاري در خصوص مناطق موضوع این بند، صرفاً 

درصد عایدي مشمول مالیات است. همچنین، سه برابر مجموع کل حق بیمه سهم کارفرما که در طول دوره 

درصد مالیات بر عایدي سرمایه مشمول موضوع  100ف تملک توسط اشخاص تجاري پرداخت شده، تا سق

ت شود. الزم به ذکر اسهاي فوق کسر میاین بند، از مالیات بر عایدي سرمایه مشمول حاصل از فروش دارایی

هاي واقع در واحدهایی با پرداخت حداقل دو سال مالیات درآمد متعلق به اشخاص تجاري، در خصوص دارایی

درصد عایدي مشمول مالیات است. همچنین  30کمتر از یک میلیون نفر، صرفاً شهرهاي داراي جمعیت 

که به صورت قطعی توسط اشخاص » کل حق بیمه سهم کارفرما«و مجموع » کل مالیات بر درآمد«مجموع 

 .1شوددرصد از مالیات حاصل کسر می 90تجاري در طول دوره تملک داریی پرداخت شده، تا سقف 

  طرح مالیات بر عایدي سرمایه در ایران با تجربیات سایر کشورها اصلی ياه. مقایسه محور6-2

است. کیفیت  QPF(2( بهبود کیفیت مالیه عمومی ، تمرکز بر مقولههاي بخش عمومین توجه سیاستگذاريکانو

مالیه عمومی مفهومی چند بعدي است و از نظر کمیسیون اروپا، شامل تمامی اقدامات و عملکردهاي سیاست مالی 

ومی کند. از این منظر کیفیت مالیه عماست که از اهداف کالن اقتصادي به ویژه رشد بلندمدت اقتصادي حمایت می

لکه مدت آن را تضمین کند بب بودجه و پایداري طوالنیهایی است که نه تنها وضعیت مناسمشتمل بر سیاست

و منعطف  ها، مقاومهاي تولید را ارتقا داده و اقتصاد را در برابر انواع شوكهایی است که ظرفیتدربرگیرنده سیاست

تواند بر رشد اقتصادي اثرگذار باشد؛ مسیر می 6کند. ابعاد مختلف مالیه عمومی در یک چارچوب رشدمحور از 

ها، رویه« ،»ساختار و کارایی سیستم درآمدي«، »هاترکیب و کارایی هزینه«، »سطح پایداري مالی«، »اندازه دولت«

ه تواند بطرق متعددي که مالیه عمومی می«، »شودنهادها و مجموعه قوانینی که از آن به حکمرانی مالی یاد می

ارتباط آن با رشد  QPFمفهوم چندبعدي ». ثر بگذاردطور غیرمستقیم روي عملکرد بازارها و محیط کسب و کار ا

بخشد ممکن است از طریق وري را ارتقا میها و مخارجی که بهرهسازد. مثالً هزینهاقتصادي را بسیار پیچیده می

و  تواند بر رشد اقتصاديزایی کمتر میزا تأمین شود. یا مثالً یک ساختار درآمدي با اختاللیک مالیات اختالل

   .)2008(کمیسیون اروپا،  داري مالی دولت اثرگذار باشدپای

د که سازنکات مذکور، ضرورت ارائه طرح توجیهی در خصوص تغییر قوانین و مقررات بخش عمومی را نمایان می

نشده است. رائه ا نیز در خصوص طرح مالیات بر عایدي سرمایه مشابه به تجربیات گذشته، چنین گزارش پشتیبانی

                                                           
   باشند و متن حاضر نهایی نشده است.. شایان ذکر است مواد مربوط به مناطق آزاد تا تاریخ تالیف این گزارش همچنان در حال بررسی می1 

2. Quality Public Finance 
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ادي در کمیسیون اقتص» هاي مستقیماصالح موادي از قانون مالیات«مالیات بر عایدي سرمایه که با نام در طرح 

ات در قوانین و مقرردر  يتغییرچنین که  مجلس شوراي اسالمی ایران به تصویب رسیده است مشخص نیست

ئله هاي جایگزین حل آن مس؟ روشسازدرا چگونه متأثر میاي است؟ کیفیت مالیه عمومی پاسخ به حل چه مسئله

چیست؟ چرا این شیوه حل مسئله پیشنهادي، کمترین کاستی را دارد؟ آثار و پیامدهاي مثبت و منفی اش چیست؟ 

   ؟نمودو مدیریت  به حداقل رساندتوان میچطور آثار منفی را 

یت ی از عوامل مؤثر بر کیفها نیز جزئی از آن است یکعالوه بر این، ساختار و کارایی سیستم درآمدي که مالیات

شود آن است که مالیات بر عایدي سرمایه (به شکلی که مالیه عمومی است. سوألی که در اینجا به ذهن متبادر می

در طرح حاضر مورد بحث قرار گرفته است) چه نقشی قرار است در نظام مالیاتی ایفا کند؟ منطق اینکه با معرفی 

ر حوزه امالك و مستغالت، مالیات بر نقل و انتقال امالك باید همچنان در نظام مالیات بر عایدي سرمایه مثالً د

مالیاتی باقی بماند چیست؟ چه منطقی باید در تعیین پایه مالیاتی و نرخ مالیاتی در مالیات بر عایدي سرمایه مورد 

قی و ت بر درآمد اشخاص حقیتوجه و استفاده قرار بگیرد؟ ارتباط بین نرخ مالیات بر عایدي سرمایه با نرخ مالیا

   حقوقی چیست؟

مسئله و چالشی که در مصوبات اخیر به صورت ناگهانی به مباحث افزوده شده است، شمولیت مناطق آزاد تجاري 

کم که بررسی ابعاد مختلف آن، به مطالعات تکمیلی نیاز دارد، اما دست است و صنعتی در مالیات بر عایدي سرمایه

  .زم است که در شمولیت این مناطق تجدیدنظر صورت گیردبه سه دلیل مهم، ال

ا رهایی باند تا مناطق آزاد تشکیل شدههاي در تناقض با فلسفه ایجاد مناطق آزاد است. اوالً وجود چنین مالیات -

نابراین ب هاي اقتصادي را تسهیل نمایند.گذاري و فعالیت، وضعیت سرمایههاي قلمرو گمرکیقیود و محدودیت از

ـــد که همان ق ـــد، ایجاد مناطق آزاد ســـرزمین اصـــلی ن گمرکی یانواگر قرار باش در این مناطق نیز جاري باش

  موضوعیتی نخواهد داشت. 

شورها، - شوق ثانیاً در اکثر ک شوقم ست که این م شده ا شهاي مالی نیز براي مناطق آزاد در نظر گرفته  امل ها 

سهیل و کاهش بار مالیاتی بنگاه شرکتهت سرمایها و  شندگذاري و نیروي کار آنان میهاي  شوقبا  ذکورهاي م. م

ه ذکر الزم ب شـــوند.هاي ترجیحی و اعتبارات مالیاتی اعمال میبه طرق مختلفی از جمله تعطیالت مالیاتی، نرخ

ست که در کشورهاي عربی همسایه ایران، به طور کلی  و سود وجود ندارد. در خصوص مالیات بر درآمد  CGTا

 نیز مناطق آزاد در کشورهاي امارات و کویت به طور دائمی معاف است.

ست. ثالثاً - سیار باالیی برخوردار ا شور از اهمیت ب سئله امنیت به ویژه در مناطق جنوبی ک ز ا م

سازمان یک ضور و فعالیت  شته و با ح ست. هر چند طی دو دهه گذ سطح رفاه مردم در این مناطق اندك ا سو 

شاهده میمنطقه آ سی به امکانات اولیه زندگی از جمله آب زاد، بهبود اندکی در رفاه این مناطق م ستر شود اما د

شتی و امثالهم، همچنان جزو آمال و آرزوهاي  شی و بهدا سی به حداقل امکانات آموز ستر شتی، د شامیدنی بهدا آ

، قطر و امثالهم قرار دارند که نه مردم این مناطق اســت. از ســوي دیگر، در مجاورت این مناطق، دوبی، ابوظبی
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ـــت که از تأمین نیازهاي اولیه هرم مازلو عبور کردهتنها مدت به طور عمومی  CGTاند بلکه عمالً فاقد ها اس

   کنند.هستند و بار مالیاتی اندکی را در مقابل خدمات باکیفیت بخش عمومی، به مردم تحمیل می

  باید تکلیف چند موضوع محوري زیر را مشخص نمود: در طراحی مالیات بر عایدي سرمایه عالوه بر موارد مذکور 

 هاي حقیقی و مالی با چه نرخی باید مشمول مالیات گردد؟اي کدامیک از داراییعایدي سرمایه  

 اي را نسبت به تورم تعدیل نمود؟آیا باید عایدي سرمایه  

  اي موضوعیت دارد یا نه؟سرمایهآیا تعدیل نسبت به استهالك در خصوص عایدي  

 ه عایدي شود آیا نسبت ببازي و نوسانات وضع میاگر مالیات بر عایدي سرمایه با هدف جلوگیري از سفته

  مدت باید حساسیتی وجود داشته باشد؟بلندمدت و کوتاه

 ا خیر؟اید باشند یاي یا قابل اعتبار دادن باي بایستی قابل کسر از درآمدهاي سرمایههاي سرمایهآیا زیان  

بررسی طرح مالیات بر عایدي سرمایه و مقایسه آن با تجربیات سایر کشورها حکایت از آن دارد که طرح مذکور 

هاي اي انتخاب شده است که انطباق چندانی با آموزهنسبت به این موضوعات محوري، ساکت است و یا شیوه

  شود.ذکور بحث مینظري و تجربی ندارد که در ادامه در خصوص موارد م

  هاي مالیاتیهاي تحت شمول مالیات بر عایدي سرمایه و نرخداراییالف) 

هاي نظیر امالك و مستغالت (زمین، ساختمان، ویال، باغ)، تواند بر عایدي داراییمالیات بر عایدي سرمایه می

اي نفیس هنري، حقوق مالکیت، هاي قیمتی، وسائط نقلیه، اشیسهام و انواع اوراق بهادار، طال و جواهر و سنگ

اي کشور در وضع مالیات بر عایدي سرمایه 121در مطالعه حاضر، تجربه ارزهاي خارجی و امثالهم اعمال گردد. 

(با تأکید بر اشخاص حقیقی) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حکایت از آن داشت که وضع مالیات بر عایدي 

ها و استقبال کمتري از وضع مالیات بر عایدي سرمایه سایر دارایی متداول استاي دو نوع دارایی در کشورها سرمایه

  صورت گرفته است.

 متعلق 2021در سال  کشور مورد بررسی 121اي در بین اوالً باالترین فراوانی وضع مالیات بر عایدي سرمایه 

شورها، قوانینی مرتبط با آن درصد ک 83است که بیش از » اي امالك و مستغالتمالیات بر عایدي سرمایه«به 

درصد است که میانگین  9/13و  9/26به ترتیب  OECDو غیر  OECDدارند. متوسط نرخ مالیاتی کشورهاي 

است که در این در حالی دهد.درصدي را در بین کشورهاي مجري این نوع مالیات به دست می 5/17کل حدود 

اي امالك و مستغالت مشروط به دوره نگهداري ایدي سرمایهکمیسیون اقتصادي، نرخ مالیات بر ع آخرین مصوبات

شود ) این قانون مشمول مالیات می131) بیشتر از باالترین نرخ ماده (%10ده واحد درصد ( سال با نرخکمتر از یک

 131هاي ماده گذرد به نرخها میهایی که بیش از یکسال از دوره تملک آنو مالیات بر عایدي سرمایه دارایی

از یک سو و عدم هاي باالي دو رقمی مشمول مالیات است. نکته مهم آنکه به دلیل وجود حکمفرما بودن تورم

هاي از سوي دیگر، مشمول مالیات شدن اشخاص غیرتجاري با باالترین نرخ 131تعدیل طبقات مالیاتی در ماده 

الوقوع خواهد بود و این بدین معناست که نرخ مالیات مؤثر بر عایدي سرمایه در درصد) قریب 25(یعنی  131ماده 



74 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

69 
 

برابر میانگین  4/1و حدود  OECDبرابر کشورهاي غیر  8/1د و حدو OECDایران، تقریباً مشابه با کشورهاي 

درصد خواهد  35مدت (یعنی دوره تملک کمتر از یکسال) نیز نرخ مالیات مؤثر در کوتاه نرخ مالیاتی کشورها است.

درصد بیشتر از میانگین کشورهاي  OECD ،150درصد بیشتر از میانگین کشورهاي  30 ، حدوداًبود که به نوبه خود

OECD  درصد بیشتر از میانگین کل کشورها است. 100و حدود 

 که گیرد به طورياي سهام و سایر اوراق بهادار در جایگاه بعدي قرار میثانیاً، مالیات بر عایدي سرمایه

درصد کشورها به  32کنند و در درصد کشورها، به طور غیرمشروط، این عایدي را مشمول مالیات می 43حدود 

(عمدتاً مشروط به تأمین شرایطی در خصوص مدت نگهداري و محل معامله)، مشمول مالیات طور مشروط 

 OECDاي سهام و اوراق بهادار در کشورهاي که متوسط نرخ مالیات بر عایدي سرمایهنکته مهم آن شود.می

و  6/21اي امالك و مستغالت بوده و به ترتیب بسیار کمتر از نرخ مالیات بر عایدي سرمایه OECDو غیر 

در طرح مصوب کمیسیون  نماید.درصدي در کل کشورها را حاصل می 5/15درصد است که میانگین  5/13

 ست.ا اقتصادي، هیچ بحثی در خصوص این نوع دارایی (چه از منظر معافیت و چه مشمولیت) صورت نگرفته

  ًانواع طال، نقره، پالتین، مسکوکات طال، نقره، «، »وسائط نقلیه«اي وضع مالیات بر عایدي سرمایهثالثا

و امثالهم در قوانین مالیاتی کشورها در خصوص اشخاص حقیقی، کمتر » انواع ارزها«، »پالتین و جواهرآالت

اي وسائط نقلیه را مشمول مالیات سرمایه درصد کشورها، عایدي 21که صرفاً مورد توجه بوده است به طوري

کنند. نرخ اخذ می اي طال، جواهر و ارزهاي خارجی، مالیاتدرصد کشورها از عایدي سرمایه 7اند و فقط نموده

 9/16درصد و در خصوص طال، جواهر و ارزهاي خارجی تقریباً  3/15متوسط مالیاتی در وسائط نقلیه حدود 

ست که در طرح پیشنهادي مصوب کمیسیون اقتصادي، نرخ مالیات بر عایدي ااین در حالی درصد است.

ا ب انواع طال، نقره، پالتین، مسکوکات طال، نقره، پالتین و جواهرآالتو  اي وسائط نقلیه موتوري زمینیسرمایه

براي  برابر متوسط نرخ مالیاتی سایر کشورها است. 2 بیش ازدرصد است که  35نگهداري کمتر از یکسال، 

درصد خواهد بود که با توجه به  25درصد تا  15از ) 131هاي مالیاتی طبق ماده (سال نیز نرخ 1تملک بیش از 

  درصد خواهد بود. 25اي به نام خزش براکتی، عمالً نرخ مؤثر مالیاتی شرایط تورمی و بروز پدیده

ستانی وجود دارد آن است که به صورت تناسبی (یعنی یک نرخ ثابت و نکته مهمی که در خصوص شیوه مالیات

وجود دارد)؟  131یکنواخت) باید عایدي سرمایه را مشمول مالیات کرد یا یک نرخ تصاعدي (مشابه آنچه در ماده 

درصد از کشورهاي مجري  62است که مروري بر تجربه کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه حاکی از آن 

اند. براي مشمول مالیات نمودن عایدي سرمایه استفاده نموده نرخیساختار تکنظام مالیات بر عایدي سرمایه از 

هایی سازي یک ساختار مالیاتی تصاعدي، به شدت پیچیدگی این مالیات را افزایش داده و آن را از جنبهپیاده

سال، دارایی خود را بفروشد، عایدي  4آن نیز کامالً واضح است. اگر فردي بعد از گذشت کند. دلیل ناعادالنه می

لذا اگر بخواهیم یک نظام مالیاتی  سال است نه براي سالی که فروخته است 4براي این که محقق شده است 

ود ر سال مشخص شعادالنه داشته باشیم الزم است که اوالً عایدي را به مدت نگهداري تقسیم کنیم و عایدي ه
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و سپس در قالب ساختار تصاعدي، میزان بدهی مالیاتی هر سال را مشخص کنیم و در انتها، این میزان بدهی با 

یکدیگر جمع بسته شوند. چنین رویکردي در آخرین مصوبات کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی اتخاذ 

 نشده است.

  اي نسبت به تورمب) تعدیل عایدي سرمایه

ستانی از درآمد اشخاص هاي مالیاتهمانطور که قبالً توضیح داده شد تورم، موجب مخدوش شدن تمامی جنبه

قیقی هاي حکه داراییاي دارد. هنگامیستانی از عایدي سرمایهشود و به ویژه تأثیر مخربی در مالیاتحقیقی می

ت التفاوشود، بخش قابل توجهی از مابهته میهاي مالی (نظیر سهام) فروخ(مانند امالك و مستغالت) و دارایی

هاي اسمی است که به دلیل افزایش قیمت کاالها و خدمات ایجاد هاي اکتساب، عایديقیمت فروش از هزینه

اي هاي سرمایهشود که نرخ مالیات مؤثر روي عایديهاي اسمی سبب میستانی از عایديشده است. لذا مالیات

واقعی، افزایش یابد. عالوه بر این، بسیاري از افراد، ملزم به پرداخت مالیات بر عایدي هاي شده با قیمتتعدیل

هاي گرفت، قیمت فروش کمتر از هزینهاي هستند که چه بسا اگر تعدیل نسبت به تورم صورت میمالحظهقابل

ر عایدي از تبدیل مالیات ببود. موضوع تورم و ضرورت اتخاذ رویکرد دقیق براي جلوگیري واقعی اکتساب دارایی می

که یک مالیات مضاعف است، دغدغه جدي سیاستگذاران کشورهاي مختلف بوده » مالیات بر ثروت«سرمایه به 

رویکرد قابل شناسایی  5است. بررسی تجربه کشورهاي مورد بررسی حاکی از اتخاذ راهکارهاي متفاوتی است و 

  باشد. می

  ندي بکه در قوانین مرتبط با مالیات بر عایدي سرمایه، شاخصدسته نخست از کشورها، گروهی هستند

اند. به اند و یا عایدي اسمی را نسبت به تورم، تعدیل کردههاي اکتساب نسبت به تورم را تصریح نمودههزینه

و  هاي تحت پوششهاي تعدیل نسبت به تورم (از جمله انتخاب شاخص قیمتی، نوع داراییجهت پیچیدگی

بندي نسبت به تورم گذشته یا تورم آتی، و سایر مسائل اجرایی)، رویکردهاي ها، شاخصري آندوره نگهدا

 دیگري توسط کشورها اتخاذ شده است. 

 شود و نه کل آن. در گروه دوم از کشورها، صرفاً بخشی از عایدي سرمایه مشمول مالیات می 

 شود. بندي میاسب با تورم، شاخصدسته سوم از کشورها، یک معافیت پایه دارند که هر ساله متن 

 کنند که تعریف بلندمدت بودن هاي بلندمدت را از شمول مالیات مستثنی میگروه چهارم از کشورها، عایدي

 سال نگهداري دارایی (در خصوص امالك و مستغالت) در کشورهاي مختلف در نوسان است.  12سال تا  1از 

 مدت هاي مالیاتی متفاوتی براي عایدي کوتاهیات است که از نرختمرکز گروه پنجم از کشورها روي نرخ مال

 کنند.یا بلندمدت استفاده می

اند اي امالك و مستغالت را مشمول مالیات نمودهدرصد کشورهایی که عایدي سرمایه 51به لحاظ آماري، حدود 

اي نسبت به تورم استفاده سرمایهاز یک راهکار و یا حتی به طور همزمان از چند راهکار فوق براي تعدیل عایدي 

 اي سهام نسبت به تورم را در قوانین مالیاتیدرصد کشورها نیز تمهیداتی براي تعدیل عایدي سرمایه 45اند. نموده
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بت به اي نساین در حالی است که در طرح مصوب کمیسیون اقتصادي، تعدیل عایدي سرمایه اند.خود اندیشیده

نینی چتوان نشان داد که طرز برخورد اینمدنظر قرار گرفته است که به راحتی می صرفاً به صورت ظاهريتورم 

  عمالً با نادیده گرفته شدن یک اصل مهم در وضع مالیات بر عایدي سرمایه هیچ تفاوتی ندارد. 

ها با دوره تملک کمتر از یکسال گفته شده است که عایدي سرمایه دارایی 2و  1) و تبصره 19( بندبه موجب صدر 

سال و بیشتر با نرخ مقرر در ماده ها با دوره تملک یکدرصد و همچنین مجموع عایدي سرمایه دارایی 35با نرخ 

ر باشد، عایدي سرمایه عبارت است هاي مذکور چهار سال و بیشتکه دوره تملک داراییاین قانون. در صورتی 131

   از:

قیمت فروش� − �قیمت خرید تعدیل شده  +
�

دوره تملک دارایی
× قیمت خرید تعدیل شده) −  (قیمت خرید

  چند نکته در این خصوص وجود دارد:

 شود و این یک فرمول کشوري، عایدي سرمایه با چنین فرمولی مشمول مالیات نمی اوالً در قانون مالیاتی هیچ

 به فرد و عجیبی است که منطق آن هم مشخص نیست.منحصر 

 کندیبه طور کلی، تعدیل نسبت به تورم را منتفی م چنین نحوه نگارشی در تبصره این بند،رسد ثانیاً به نظر می .

سال باشد. در آن صورت عمالً در فرمول باال، قیمت خرید تعدیل  4فرض نمایید که مدت تملک دارایی فرد براي 

اي دهد. برشوند و عمالً هیچ تعدیل تورمی رخ نمیشده با تورم در عبارت اول و عبارت دوم با یکدیگر ساده می

ب است و اضافه شدن عبارت دوم، عمالً بخشی از هاي نگهداري باالتر هم وضعیت کم و بیش به همین ترتیدوره

ر نهایت، و د شودها افزوده میپیچیدگی بر میزانکند. یعنی عمالً با این فرمول، فقط تعدیل تورمی را خنثی می

 انی نمایید.ستهاي گفته شده، مالیاتجواب این فرمول آن است که قیمت فروش را از قیمت خرید کم کنید و با نرخ

  ًهاي بلندمدت هاي ایران، کشورهایی هستند که یا مالیات بر عایدي سرمایه ندارند و یا اگر دارند، عایديهمسایهثالثا

سال روي امالك و مستغالت معاف است.  5هاي بیش از اند. مثالً در کشور همسایه ترکیه، عایديرا معاف نموده

نامشخص است. اگر قرار است عدالت مالیاتی را  براي مخاطبیننکته مهم آنکه هدف دولت از وضع این مالیات 

 ز طریقااشخاص حقیقی  مجموع درآمد نظام مالیات بر درآمد سازيپیاده راهکار مناسب آن،که  بخشیده شودبهبود 

ل کنتر. اگر قرار است است هاي درآمديبدون مبناي نظري و مشمول نمودن تمامی پایههاي معافیتساماندهی 

ستانی با رسد این شیوه مالیاتبه نظر می مدت باشد.هاي نگهداري کوتاهبر دوره د باید تمرکزسوداگري دنبال شو

    مالیات بر عایدي سرمایه. هدف کسب درآمد از طریق وضع مالیات بر ثروت و نه

کشور در مجموعه  7گزارش شده توسط بانک جهانی، صرفاً  2019الزم به ذکر است که بر اساس نرخ تورم 

اي مجري نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد که تورم دو رقمی و بعضاً سه رقمی را کشوره

 4/11درصدي)، نیجریه (تورم  6/10درصدي)، پاکستان (تورم  5/53اند که عبارتند از: آرژانتین (تورم تجربه نموده

درصدي) و ونزوئال  2/15ترکیه (تورم  درصدي)، 21درصدي)، سورینام (تورم  188درصدي)، سودان جنوبی (تورم 

4
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درصدي). از بین این کشورها، آرژانتین، سودان جنوبی و سورینام، فاقد مالیات بر عایدي سرمایه هستند  255(تورم 

اند. حتی در اي بلندمدت را از مالیات بر عایدي سرمایه معاف نمودههاي سرمایهو پاکستان و ترکیه، عایدي

تفاوت کنند نسبت به مسئله تورم بیدرصدي را تجربه می 5/0و حتی  1اي بسیار اندك هکشورهایی که تورم

هاي خرید دارایی با استفاده از تورم، درصد)، هزینه 9/0درصد (حدود  1نیستند. مثالً در کشور ایرلند با تورم کمتر از 

م شود. هند که تورمالیات میشود و بدین ترتیب، عایدي سرمایه واقعی (و نه اسمی) مشمول بندي میشاخص

هاي اکتساب دارایی بر حسب شاخص هزینه زندگی بندي هزینهدرصدي دارد نه تنها نسبت به شاخص 7/7حدود 

ها گذشته باشد و عایدي به دست آمده، مجدداً سال از زمان خرید آن 3هایی که حداقل تفاوت نیست بلکه داراییبی

 3/0گذاري شود از شمول مالیات مستثنی است. پرتغال با تورم بسیار اندك در خرید همان نوع دارایی سرمایه

درصد عایدي سرمایه واقعی را مشمول  50اي، صرفاً درصدي، ضمن منظور نمودن تورم در محاسبه عایدي سرمایه

ح نظام اصال کند. در برخی کشورها به ویژه استرالیا، ایاالت متحده و کانادا، لوایح متعددي به منظورمالیات می

مالیات بر عایدي سرمایه براي لحاظ مستقیم تورم و محاسبه عایدي سرمایه واقعی در سنوات مختلف تدوین شده 

  است. 

اي است که در کشوري مثل ایاالت متحده آمریکا اهمیت اتخاذ موضعی صحیح در خصوص مسئله تورم به اندازه

اي نسبت به تورم ، تعدیل عایدي سرمایهبرابر شده است 6سال گذشته حدود  60ها طی که سطح عمومی قیمت

هاي مالیاتی در قانون مالیاتی این کشور تعبیه شده است. حتی دولت وقت این به طور غیرمستقیم و از طریق نرخ

هاي اکتساب دارایی بر حسب تورم را بندي هزینه، الیحه اصالحات مالیاتی به منظور شاخص2018کشور در سال 

رقمی روبرو هستند و  2هاي باال و اي مثل ایران که با تورممود. بدیهی است در کشورهاي در حال توسعهتنظیم ن

توجهی نسبت به برابر شده است، بی 4267ها بیش از سال گذشته، سطح قیمت 60آمارهاي موجود طی بر اساس 

  ناپذیري داشته باشد.تواند تبعات جبراناین موضوع، می

  هاي تعمیر و نگهداريبه استهالك و هزینهتعدیل نسبت ج) 

هاي اي مرتبط با داراییترین محورهایی است که در خصوص محاسبه پایه مالیات بر عایدي سرمایهاز مهم

طبق تعریف عایدي سرمایه در قوانین مالیاتی شدنی (مثل ساختمان، خودرو و ...) باید مدنظر قرار گیرد. مستهلک

شود و هزینه اکتساب دارایی، عالوه بر قیمت خرید از قیمت فروش دارایی کسر می داراییهزینه اکتساب کشورها، 

اري هاي بهسازي و تعمیر و نگهدها تعدیالت مرتبط با هزینهدارایی مشتمل بر برخی تعدیالت است که در رأس آن

اند که ح کردهشان به صراحت مطرگیرد. عمده کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه در قوانینقرار می

هرگونه هزینه مرتبط با بهسازي امالك و مستغالت، قابل کسر از عایدي سرمایه است و همچنین مجوز کسر 

هاي تعمیر و نگهداري بسته به مدت زمان نگهداري دارایی از عایدي سرمایه را نیز به صورت قانونی نمودن هزینه

ایی نظیر استرالیا، فرانسه، چین، بوتساوانا، کامرون، گویان، کنیا، توان به کشورهاند که در رأس آنها میفراهم نموده

هاي بهسازي را نسبت به شاخص تورم تعدیل مهم آنکه برخی از کشورها، حتی هزینهتایلند و ... اشاره کرد. نکته 
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رفاً قیمت نه ص . در واقع در این کشورها، هزینه اکتساب دارایی (ونمایندکنند و سپس از عایدي سرمایه کسر میمی

نظر از این رویه غالب که در اکثر کشورها رایج است، دو شود. صرفخرید) با استفاده از شاخص تورم، تعدیل می

  روش دیگر نیز توسط برخی کشورها در پیش گرفته شده است:

 ،ریش، ات کسر نمودن هزینه تعمیر و نگهداري و بهسازي از درآمد اشخاص حقیقی: کشورهایی از جمله الجزایر

هاي مرتبط با تعمیرات اند که افراد به محض انجام هزینهملک) اجازه داده 2مکزیک، هلند و آلمان (تا سقف 

داشته باشند.  درآمد مشمول مالیات در همان سال جاريو بهسازي امالك و مستغالت، امکان کسر آن را از 

 کسر از عایدي سرمایه نخواهد بود.هاي تعمیر و بهسازي قابل بدیهی است در چنین حالتی، هزینه

 هاي استهالك امالك و مستغالت از درآمد اشخاص حقیقی: برخی کشورها این امکان را کسر نمودن هزینه

گذاري شده براي خرید امالك و مستغالت مستهلک شود آورند که ساالنه، بخشی از مبالغ سرمایهفراهم می

توان به ارمنستان، بالروس، که از جمله این کشورها میدرصد ارزش خرید است  10که سقف آن حدوداً 

   بلژیک و سودان جنوبی اشاره کرد.

اي وسائط نقلیه مشمول مالیات نیست و در حدود همانطور که قبالً نیز اشاره شد در اکثر کشورها، عایدي سرمایه

عمیر و هاي ترفتن هزینهدرصد کشورهایی که چنین مالیاتی دارند تعدیل نسبت به استهالك و در نظر گ 21

نگهداري وسائط نقلیه براي اشخاص حقیقی در قوانین مالیاتی کشورها به طور کلی نادیده گرفته شده است. 

یه براي هاي تعمیر و نگهداري وسائط نقلنه تنها نسبت به هزینه کمیسیون اقتصادي آخرین مصوباتدر متأسفانه 

ودن ب دي سرمایه فراهم نشده است بلکه حتی نسبت به قابل کسراشخاص غیرتجاري، امکان کسر نمودن از عای

  .سکوت اختیار شده است هاي بهسازي امالك و مستغالتهزینه

  اي نسبت به دوره نگهداريد) تعدیل عایدي سرمایه

اي هستند، بسته به مدت مالکیت دارایی، برخوردهاي درصد کشورهایی که مجري مالیات بر عایدي سرمایه 25در 

توان دسته می 4شود که بسته به نوع برخورد، کشورها را به اي اعمال میترجیحی مالیاتی نسبت به عایدي سرمایه

ي ین معنا که بخشی از عایددهند بده مالیاتی تعدیل انجام میبندي نمود. گروه نخست از کشورها، در پایطبقه

شود، پایه هاي نگهداري دارایی افزوده میعداد سالکنند و به مرور زمان که بر تسرمایه را مشمول مالیات می

گردد و هاي مالیات بر عایدي سرمایه دستخوش تغییر مییابد. در دسته دوم از کشورها، نرخمالیاتی نیز کاهش می

وم از شود. دسته سگردد، از نرخ مالیات بر عایدي سرمایه نیز کاسته میهر چه بر دوره نگهداري دارایی اضافه می

اند بدین معنا که با افزایش دوره نگهداري دارایی، نه تنها پایه مشمول مالیات شورها، راهکار ترکیبی را برگزیدهک

ر گردد. دسته چهارم از کشورها به طوتري مشمول مالیات میهاي پایینیابد بلکه عایدي سرمایه با نرخکاهش می

سازند. طول مدت زمان نگهداري دارایی که موجب میهاي بلندمدت را از شمول مالیات مستثنی کلی، عایدي

 شود بسته به نوع دارایی و در کشورهاي مختلف، متفاوت است.برخورداري از معافیت مالیات بر عایدي سرمایه می

که  کمیسیون اقتصادي حاکی از آن است اتمصوب آخرینبررسی مواد مرتبط با تعدیل نسبت به دوره نگهداري در 
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ال که در صورت گذشت بیش از یکسبه طوري شودهاي مالیاتی دستخوش تغییر مینگهداري، نرخ بسته به دوره

هاي مندرج در نوع مختلف طبقات دارایی منطبق بر طبقات و نرخ 4از تملک دارایی، عایدي سرمایه در مورد هر 

 35د، عایدي سرمایه با نرخ شوند. چنانچه دوره تملک دارایی کمتر از یکسال باش) مشمول مالیات می131ماده (

  ) مشمول مالیات خواهد شد.131درصد بیشتر از باالترین نرخ ماده  10درصد (

  ايهـ) جبران زیان سرمایه

اي به عنوان یک درآمد مثبت مورد پذیرش است زیان در قوانین مالیاتی کشورها همانطور که عایدي سرمایه

ش از یکه بایستی امکان کسر یا جبران آن به نحوي فراهم گردد. باي نیز به مثابه یک درآمد منفی است سرمایه

اي همان طبقه دارایی مجاز اي را صرفاً از عایدي سرمایههاي سرمایهدرصد کشورها، جبران یا کسر زیان 90

اي اي ناشی از فروش سهام خود را با عایدي سرمایههاي سرمایهتواند زیاندانند بدین معنا که شخص نمیمی

 هايگذاري) جبران کند، بلکه زیانحاصل از فروش امالك و سایر درآمدها (مانند درآمدهاي کار و درآمدهاي سرمایه

 9ها پوشش داده شود. صرفاً اي فروش سایر سهامهاي سرمایهاي مربوط به فروش سهام باید از عایديسرمایه

درصد کشورهاي داراي مالیات بر  8تغالت و اي امالك و مسدرصد کشورهاي مجري مالیات بر عایدي سرمایه

  اند.اي از سایر درآمدها را فراهم نمودههاي سرمایهعایدي سهام، امکان کسر زیان

 هاياي براي دورههاي سرمایهامکان به جلو بردن زیانعالوه بر این، بررسی قوانین کشورها حاکی از آن است 

ها وجود دارد. بررسی تجربیات ت و به ندرت، اجازه به عقب بردن زیانمالیاتی آتی فراهم در کشورها فراهم شده اس

به طور نامحدود به » سهام«و » امالك و مستغالت«اي که اجازه انتقال زیان سرمایه دهدنشان میکشورها 

 هايدرصد کشورها لحاظ شده است. در مابقی کشورها، انتقال زیان به سال 43و  57هاي آتی به ترتیب در سال

به رغم اتفاق نظري که کشورها در ضرورت  سال (بسته به کشورهاي مختلف) میسر است. 10تا  2آتی صرفاً براي 

و  1اي هاي بندهصرفاً براي داراییکمیسیون اقتصادي،  اتمصوب آخریناي دارند، در جبران یا کسر زیان سرمایه

یده شده است، آن هم مشروط به اینکه دوره (یعنی امالك و مستغالت و وسائط نقلیه) چنین تمهیدي اندیش 2

الزم به یادآوري است که در اغلب کشورها، ارزهاي خارجی و طال و  تملک آن دارایی بیش از یکسال باشد.

اي رمایههاي سمسکوکات مرتبط مشمول مالیات بر عایدي سرمایه نیستند لذا صحبت از قابل کسر بودن زیان

  انین این کشورها منتفی است.ها در قومرتبط با این دارایی

  هاي کلیديبندي از یافتهجمع. 7

هاي اي که از تفاضل قیمت فروش دارایی از هزینهمالیات بر عایدي سرمایه به عنوان درصدي از عایدي سرمایه

هاي بهسازي شود و هزینهبندي میاکتساب دارایی (مشتمل بر مجموع قیمت خرید که بعضاً نسبت به تورم شاخص

ا دو اي بمالیات بر عایدي سرمایه شود.هاي حقیقی در طول دوره مالکیت) محاسبه میتعمیر و نگهداري دارایی و

سازي است که رویکرد اول به دلیل مشکالت اجرایی جدي از جمله قابل پیاده» یافتهتحقق«و » تعهدي«شیوه 
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ستانی از ست و رویکرد دوم، مبناي مالیاتتوسط کشورها کنار گذاشته شده ا» ارزشگذاري«و » نقدینگی«مسئله 

  اي است.هاي سرمایهعایدي

ترین هنگام فروش دارایی قابل اعمال است لذا سادهیافته، بهاز آنجایی که مالیات بر عایدي سرمایه به روش تحقق

نند. کیاد می» اثر قفل شدگی«راه براي اجتناب از پرداخت آن، عدم فروش دارایی است که اقتصاددانان از آن به 

ارایی کند فروش دوقتی دارنده یک دارایی بر این باور است که دارایی دیگري، بازدهی باالتري برایش فراهم می

اال اي باندازههاي مالیات بر عایدي سرمایه بهنخست و خرید دارایی دوم، رفتاري عقالیی خواهد بود. اما اگر نرخ

ي روبرو گردد ممکن است از فروش دارایی اول منصرف گردد. بدین باشند که شخص با یک بدهی مالیاتی جد

شود و خصوصاً تصمیمات سبد دارایی اشخاص میترتیب اعمال مالیات بر عایدي سرمایه موجب اختالل در 

ها را احتماالً طبق اثر الفر کاهش هاي مالیاتی نیز باالست، درآمدهاي دولت از محل این نوع مالیاتکه نرخزمانی

  واهد داد.خ

ها در ستانی از عایدي سرمایه، توجه به این موضوع که وضع این مالیاتگیري درباره میزان مالیاتدر زمان تصمیم

ام طبق نظر اقتصاددانان، طراحی یک نظکننده و راهگشا است. راستاي دستیابی به چه هدفی است، بسیار کمک

مکن براي جامعه و افزایش منابع موردنیاز براي تأمین مالی مالیاتی در راستاي دستیابی به بهترین پیامدهاي م

هاي دولتی است. همچنین به موازات با مباحث برابري، بار مالیاتی باید به نحوي انتخاب شود که اختالالت فعالیت

آمدهاي در ستانی بهینه آن است کهدر رفتار اقتصادي را به حداقل برساند. یکی از مشهورترین نتایج نظریه مالیات

حاصل از سرمایه در بلندمدت نباید مشمول مالیات شود. این جمله داللت بر آن دارد که در بلندمدت، بار تأمین 

ه ستانی از سرمایمالی مخارج دولتی چه براي خرید کاالهاي عمومی و چه اهداف بازتوزیعی نباید بر دوش مالیات

از جمله دالیل مهم مطرح شده در ارتباط  یگزین آن گردند.هاي مصرف و نیروي کار، جاباشد و الزم است مالیات

هم در بازار نیروي ، CGTگذاري از جمله هاي بر درآمد سرمایهبا این موضوع، بحث در این باره است که مالیات

ا هاي بر مصرف یکند لذا در مقایسه با مالیاتگذاري اختالل ایجاد میسرمایه-اندازکار و هم در تصمیمات پس

قابل، در م رآمد نیروي کار که اثرات اختاللی بر بازار نیروي کار دارد، مضرات بیشتري روي رشد اقتصادي دارد.د

اي از عایدي سرمایه نصیب اقشار پردرآمد جامعه برخی پژوهشگران با ارائه شواهدي مبنی بر اینکه بخش عمده

هاي تصاعدي بر عایدي سرمایه کند، خواستار وضع مالیاتشود که روز به روز شکاف درآمدي را تعمیق میمی

  هستند. 

کشورهاي مجري نظام مالیات بر عایدي سرمایه حاکی از برخی در کنار موضوعات نظري فوق، مروري بر تجربیات 

  توان اشاره کرد.موضوع می 3ها به افزاید و از میان آنهاي این مالیات میاستثنائات است که بر پیچیدگی

 شوند؟کنند مشمول پاداش میتري نگهداري میهاي طوالنیآیا اشخاصی که دارایی خود را براي دوره 

ار در شم اي بلندمدت وجود دارد یا خیر؟هاي سرمایهبرخورد مالیاتی ترجیحی با عایدي به عبارتی آیا

 شوند وهایی که براي یک دوره کوتاه نگهداري میاي داراییهاي سرمایهزیادي از کشورها بین عایدي
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(به  ردشود، تفاوت وجود داها در یک دوره بلندمدت حاصل میهایی که از محل نگهداري داراییعایدي

 .کنید)نگاه 14جدول 

 ر چند ه گذاري افراد تفاوت وجود دارد؟آیا در قوانین مالیات بر عایدي سرمایه، بین انواع مختلف سرمایه

اصوالً برخورد ترجیحی با طبقات مختلف دارایی، نامطلوب و غیرضروري است اما در رفتار کشورها با 

 توان این تبعیض را مشاهده کرد.مستغالت به وضوح میاي سهام در مقایسه با امالك و عایدي سرمایه

است  ستانی مضاعفآمیزي، بحث مالیاتالبته در خصوص سهام، استدالل اصلی چنین برخورد تبعیض

ول (به جد ها مشمول مالیات است لذا نبایستی مالیات اضافی از سهام اخذ کردچرا که سودهاي شرکت

 .کنید)نگاه 14

 هر چند هم از منظر کارایی و هم از  گیرد؟اي نسبت به تورم صورت میعایدي سرمایهبندي آیا شاخص

اي هاي حقیقی مشمول مالیات شوند اما مسئلهمنظر عدالت، کامالً واضح است که بایستی صرفاً عایدي

سازي چیدهیهاي مرتبط با پشود آن است که آیا منافع انجام این کار بیش از هزینهکه در این بین پدیدار می

هاي ارائه شده تر دارد لکن مثالسیستم مالیاتی است؟ پاسخ به این پرسش نیاز به انجام مطالعات تکمیلی

کنند هاي باالي تورم دست و پنجه نرم میدهد در کشورهایی که با نرخدر این مطالعه به خوبی نشان می

وجب منفی شدن نرخ بازده حقیقی اي نسبت به تورم چه بسا مهاي سرمایهبندي عایديعدم شاخص

بندي عایدي سرمایه در رسد منافع شاخصگذاري در هر نوع دارایی شود. از این رو به نظر میسرمایه

شواهد به دست آمده از  هاي اندك دارند.اقتصادهاي با تورم باال، بیشتر از اقتصادهایی است که تورم

بندي ز آن دارد که اقدامات مستقیم (از طریق شاخصکشور نیز حکایت ا 120قوانین مالیاتی بالغ بر 

هاي اي) و یا غیرمستقیمی (از طریق تعدیل پایه مالیاتی، نرخ مالیاتی، معافیت عایديعایدي سرمایه

به جدول ( بلندمدت) حتی در کشورهایی با تورم بسیار اندك در مواجهه با این مسئله صورت گرفته است

  .کنید)نگاه 14
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  هاي مختلفاي داراییهاي سرمایهبرخورد مالیاتی با عایدي). مقایسه 14جدول (

  سایر  سهام  امالك و مستغالت  

  %5/16  درصد کشورهاي معاف
  معاف کامل 25%

  معاف مشروط 32%

  %79وسائط نقلیه: 

  %93ارز، طال و جواهر: 

 برخورد ترجیحی با عایدي بلندمدت

  )ي مشمولکشورهااز (درصد 
25%  25%  -  

  نرخ مالیات بر عایدي

OECD 
 OECDغیر 

  کل

  

9/26%  

9/13%  

5/17%  

  

6/21%  

5/13%  

5/15%  

  

  %3/15وسائط نقلیه: 

  %9/16ارز، طال و جواهر: 

(درصد از  تعدیل نسبت به تورم

  )ي مشمولکشورها
51%  45%  -  

 اينحوه برخورد با زیان سرمایه

  ((درصد از کشورهاي مشمول)

قابل کسر از  91%

  هاعایدي

  از سایر درآمدها % 9

  هاقابل کسر از عایدي 92%

  از سایر درآمدها 8%
-  

 (درصد محدودیت زمانی انتقال به جلو

  از کشورهاي مشمول)

  نامحدود% 57

 10تا  2محدود به  43%

  سال

  نامحدود 43%

  سال 10تا  2محدود به  57%
-  

  هاي پژوهشمأخذ: یافته
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