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 1ایمالیات بر عایدی سرمایه

 حسین عبده تبریزی

 

مالیات  توانمی 2CGTیا « ایمالیات بر عایدی سرمایه»عنوان  باای های سرمایهاز هر نوع سود یا عایدی حاصل از انتقال دارایی

ای امالک و مستغالت متمرکز طرحی که در مجلس شورای اسالمی مطرح است، فقط روی مالیات بر عایدی سرمایه .گرفت

ای رمایههای سشود. البته، در قانون کشورهای مختلف، داراییای گرفته میهای سرمایهاست، اما طبعاً این مالیات از همة دارایی

های مورد استفادة شخصی مثل تلویزیون، خودرو، موبایل و غیره دارایی دارایی مثاًل در کشور هند، .مختلف تعریف شده است

جات... دارایی جواهرات، نقاشی، عتیقهدر عوض،  شود.ای تلقی نمیعایدی سرمایهها سود فروش آنای نیست و سرمایه

 . شودای تلقی میعایدی سرمایه هم استفاده برای کار مورد یخودروفروش سود  شود.ای تلقی میسرمایه

هر نوع امالک و مستغالت به اما آورد. نمیحساب به جواهرات را نقره  ةل آشپزخانیوساکه دقت دارد قدر آنهند قانون 

همه  ثبت، اختراع، تألیف، ...سرقفلی تجاری، حقشود. ای محسوب می، البته دارایی سرمایهساخته بشودکه هر منظور 

البته در مواردی چون  ، هرچندشودای تلقی میدارایی سرمایههم  عمدة اوراق بهادارآید. ای به حساب میدارایی سرمایه

و در مشمول اوراق سپردة طال در بعضی کشورها ای از مالیات معاف است. عایدی سرمایهگذاری، سرمایههای صندوق

 ای است.دیگر کشورها معاف از مالیات بر عایدی سرمایه

های منقول داراییشود. همچنین است ای محسوب نمیتجاری البته دارایی سرمایه مبادالتاستفاده در  موجودی مورد

ی هم دارای زمین کشاورزی(. در آن کشور، هازیرخاکی و جاتها، مجسمه، عتیقهغیر از جواهرات، نقاشی)البته شخصی 

 گیرند.آید و از آن مالیات نمیای به حساب نمیسرمایه

ت گوید که در صورهای عمر، قانون مینامهمینه، جزئیات بسیار دارد. مثاًل در محاسبة مالیات بیمهقوانین هند در این ز

مة عمر تعیین تر در مورد بییا کلی .رفته، نحوة محاسبة مالیات چگونه استای ازبیندریافت حق بیمه بابت دارایی سرمایه

گوید که اگر فروش دارایی قسطی میهمچنین ای است. یهکند که دریافتی چه زمان درآمد و چه زمان عایدی سرمامی

                                                           
در دانشکدة اقتصاد  11/11/1911که در روز یکشنبه  «ای در ایراناجرای مالیات بر عایدی سرمایه»صحبت حسین عبده تبریزی در میزگرد  متن سه دور. 1 

 جا ارائه شده است.تنظیم شده و به شکل نوشتار یکپارچه اینهای سخنران دانشگاه عالمه برگزار شد. این متن از روی یادداشت
2. capital gain tax 
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ای ای و تبدیل آن به موجودی تجاری، انتقال دارایی سرمایهانتقال دارایی سرمایه شود.باشد، مالیات چگونه باید دریافت 

 شود.تلقی می

هم ها نآهای مالیاتی و نرخ بسیار مهم است، مدت و بلندمدتای کوتاهبحث عایدی سرمایهای، در تعریف عایدی سرمایه

ی تر است. در امریکا، از جدولتر نگاه داریم، نرخ مالیات معموالً پایینای را بلندمدتمتفاوت است. اگر دارایی سرمایه

 کنند:مدت استفاده میای کوتاهابه زیر برای تعریف دارایی سرمایهشم

 ماهیت دارایی
ای دارایی سرمایه

 مدتکوتاه

ای سرمایهدارایی 

 بلندمدت

ها )استثناء شده در بورساوراق بهادار فهرست

 ها(گذاری صندوقدارد مثل واحدهای سرمایه
 ماه 21بلندتر از  ماه 21تر از کوتاه

 ماه 21بلندتر از  ماه 21تر از کوتاه اوراق قرضة بدون کوپن

 ماه 12از بلندتر  ماه 12تر از کوتاه هانشده در بورساوراق سهام فهرست

 ماه 63بلندتر از  ماه 63تر از کوتاه هادیگر دارایی

 

درصد  63تا در بعضی کشورها گاهی است، هر چند این نرخ درصد  11تا  21عمدتاً ای های سرمایهبر داراییمالیات نرخ 

 پردازیم. اما اهمیتتر دالیلی دارد که در زیر به آن مینرخ پایین است.کمتر رسد، اما حتما از نرخ مالیات بر درآمد می

اقتصادی آن بسیار مهم است. من خود طرفدار این بودم که در بورس، معامالت زیر شش ماه آثار و بلندمدت و  عایدی کوتاه

( day tradingت روزانه )بازی در بازار و از حجم معامالمشمول مالیات سه درصد )به جای نیم درصد( شود تا از سفته

 نظر را دارم. تر در بورس شود. امروز هم هنوز همانگذاری بلندمدتای برای سرمایهکاسته شود، و این انگیزه

نیازمند  حاسبهمیعنی،  .، و اسناد خرید حفظ شودباشدباید روشن ها میتاریخ خرید داراییها، البته برای محاسبة این مالیات

ستغالت بر امالک و مای بنابراین، برای تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه دقیق است.نظام ثبت و ضبط 

در صورت  محاسبة مالیات، هبه عالو باید مستقر شده باشد.های ثبتی میالزاماتی وجود دارد: قوانین پولشویی و زیرساخت

تومان خریده  23ر111ای را سال پیش، واحد مسکونی 31ای نیست. اگر خانوادة من امر سادهوجود نرخ باالی تورم 

ای چگونه باید اخذ شود؟ روشن است که میلیارد تومان شده باشد، مالیات بر عایدی سرمایه 1/2باشد و امروز آن واحد 

 باشد.تفاوت این دو رقم عایدی نمی
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 د:گوینخالفان خود را دارد. مخالفان میهای مالیاتی، موافقان و مای، مثل بسیاری از گروهمالیات بر عایدی سرمایه

برخوردار  ایوجه درآمد نیست؛ بلکه افزایش در سرمایه است. کسی که از عایدی سرمایهای به هیچعایدی سرمایه .2

 کند.کند، بلکه سرمایة خود را مصرف میشود، درآمد خود را مصرف نمیمی

رمایة بلکه س ؛کنندند، عایدی آن را درآمد تلقی نمیدارند، اگر آن را بفروشخانة مسکونی عمدة مردم که یک  .1

 کنند.دانند و متناسب با این برداشت، آن را مصرف میخود می

 که نرخ مالیات آن کمتر باشد.نداشت ، دلیلی هم بودگذاری ای نوعی درآمد سرمایهاگر عایدی سرمایه .6

 د گویای مشکل است.واقعی است، خوموردی کنید؟ مثال باال که چه می تأثیر تورمبا  .2

فروش، ا عدمتواند بچون می ؛تواند مالیات بپردازد، توجیه معقولی نیستای میکه برخوردار از عایدی سرمایهتوجیه این .3

 را نپردازد.مالیات آن 

ة کمی عدبرخورداری از این سود برای  .هاستشرکت ةسود انباشتسود حاصل از  ،ایعایدی سرمایهمنبع اصلی  .3

بع اصلی . اگر منباشند تا مالیات آن را پرداخت کنندکمی از سود انباشته برخوردار می ةمحتمل است؛ عداز مردم 

 توجیه ندارد.پرداخت مالیات گاه گذاری مجدد سود انباشته، آنتورم باشد، و نه سرمایهسود 

 است. اخذ مالیات مضاعفاخذ مالیات از عایدی سرمایه به معنای  .7

 نیستند. کنند، عدة زیادیای بدل کنند و از مالیات بر درآمد فرار کسانی که بلد هستند درآمد را به دارایی سرمایه .8

اخت ار اصلی پردببنابراین، چون شیوة اجتناب از پرداخت این مالیات برای افراد دارای تخصص آسان است، 

 افتد.مالیات بر دوش مردم عادی می

ن شود، چوای اخذ میای، کسب درآمد است؛ مالیات بر عایدی سرمایهعایدی سرمایه هدف اصلی اخذ مالیات بر .9

 دولت به مالیات نیاز دارد.

 توانند آثار تورم را از عایدی جدا کنند.ها نمیدلیل اصلی مخالفت این است که دولت .21

پرداخت مالیات  های خود به منظوروکارهای کوچک برای نقدکردن داراییهایی چون کشاورزی و کسببخش .22

 مشکل خواهند داشت.
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شود، ای دریافت شود، چون مالیات بر ارث )مالیات بر ثروت( هم بعداً دریافت میاگر مالیات بر عایدی سرمایه .21

 دوباره با وضعیت پرداخت مالیات مضاعف روبرو هستیم.

ات ها به دلیل مالیمحدودیت مبادلة داراییآنان معتقدند  ای، دالیل نظری هم دارند.مخالفان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

بر دامنة  ای به احتمال زیادای تأثیر منفی بر کارایی تولید دارد. میزان و نحوة اخذ مالیاتِ عایدی سرمایهبر عایدی سرمایه

« شکیل سرمایهت»ای بر گذارد، و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایهفعالیت افراد حقیقی و حقوقی مولد تأثیر منفی می

 تأثیر منفی دارد.

گذاری که تجربة مالیات است. سرمایه lock-inیا « شدنقفل»به عالوه یکی از دالیل اصلی مخالفت با این مالیات مشکل 

ای دارد، انگیزه خواهد داشت که این عایدی را از طریق فروش، تحقق نبخشد. این البته شاید در کشور بر عایدی سرمایه

کند و این نتیجه شخص را از سبد بهینة دارایی دور می lock-inبازی روی زمین وجود نداشته باشد. تأثیر سفته ما در مورد

ارهای وکگیرد. به عالوه، سرمایه برای کسبگذار در موقعیت نامناسبی قرار میها، سرمایهرا هم دارد که از نظر ریسک

گذاری هکارایی در فرایند سرمایت یا مصرف نیست، بلکه عدمشود. یعنی سوءتخصیص بین انباشجدید گردآوری نمی

 آید.پیش می

ق، عایدات توانست قبل از تحقدهد. اگر مأمور مالیات میگذشتة اقتصاد به دست میای تصویری از فعالیتعایدات سرمایه

یابی ت. اما  چون تجدید ارزشگرفمدت تحت تأثیر قرار نمیهای اقتصادی در کوتاهای را شناسایی کند، انگیزهسرمایه

ه دلیل مدت  هم تخصیص منابع بشود. پس در کوتاهپرهزینه است، تا قبل از تحقق فروش، مالیات گرفته نمی هادارایی

 گیرد.زا بودن این تصمیم، تحت تأثیر قرار میبرون

 های کاراییود دارند. آنان به جنبههای خیه نظری در دفاع از دیدگاهجای هم تومالیات بر عایدی سرمایهطرفداران اخذ 

گویند، غیر از مسئلة بازتوزیع که برای اقتصاد مهم است، هدف دوگانة هر اشاره دارند. می« ایمالیات بر عایدی سرمایه»

 است.« اصالح ساختار تخصیص منابع» و « کسب درآمد»ساختار مالیاتی 

جه چنین ما را به کاربردهای بدیل منابع تولیدی توکنند و همریسک جلب میآنان توجه ما را به نقش دارایی های مالی در توزیع 

 گیرد.تأثیر قرار میای، تخصیص منابع جامعه به طور مثبت تحتگویند از طریق مالیات  بر عایدی سرمایهدهند، و میمی

 .دهندعالوه، دالیل زیر را ارائه میبه

 رآمد سرمایه است. پس بحث مالیات مضاعف دروغ است.مالیات از سرمایه نیست، بلکه مالیات از د .2

 طور نیست.ای باالست؟ اینآیا نرخ مؤثر مالیات در مثالً امریکا به دلیل مالیات بر عایدی سرمایه .1

 تر برای اجتناب از مالیات مضاعف است.به نرخ پایین ایهای سرمایهاز دارایی مالیات گرفتن .6

 را جدا کرد.شود جزء تورمی می indexationبا  .2

 شود و آثار توزیعی مدنظر استاین مالیات عمدتاً از ثروتمندان اخذ می .3
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بر  یا ر رشدب؛ داردنها گذاری بنگاهسرمایهای تأثیری بر تصمیمات عایدی سرمایه نبود یا کاهش نرخ مالیات بر .3

 تأثیری ندارد. اشتغال

 کند.با برقراری این مالیات تغییری نمی گذارگریزی سرمایهدرجة ریسک و هااطمینان پروژهدرجة عدم .7

 وجود دارد. ایای از عایدی سرمایههای سرمایهامکان حذف زیان .8

 .کندای تغییر میای با مالیات بر عایدی سرمایهقیمت بازار دارایی سرمایه .9

 ارد.ر بازده، رشد و فعالیت کارآفرینی دارد، وجود ندای کمتر تأثیر مثبت باین ادعا که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه .21

 دهد.های تقلب و صرف پول برای فرار مالیاتی را کاهش میهزینه ،اخذ مالیات عادالنه .22

ای از انواع مالیات بر درآمد است و نقش ای دارد، اما مالیات بر عایدی سرمایهشک اخذ مالیات دالیل بودجهبی .21

 توزیع درآمدهاست.زاصلی این مالیات، با

ای در هر لحظه از زمان، از هتر است مالیات را روی اقالمی تمرکز دهیم که کمیت ثابت دارند. عایدی سرمایهب .26

ص از دید اقتصادی، بر تخصی ،فروش است. بنابرایناند. تنها تصمیم آنان فروش یا عدماقدام اشخاص مستقل

 واقعی منابع تولیدی تأثیری ندارند.

مثل  یطویژه در شرایندارد. بهزیادی تأثیر  یگذارانداز و سرمایهای روی نرخ گرایش به پسمالیات بر عایدی سرمایه .22

 تر است.ای بیشتأثیر وضع مالیات بر عایدات سرمایه ،داریم« کمبود سرمایه»و انداز پایین است ایران که نرخ پس

مالیات دیرتر پرداخت  پس ارزش، به تدریج با افزایششود و نه در زمان تحقق فروش اخذ میمالیات چون  .23

واقعی  ارزشسمی در مقابل امشکل ارزش شود به البته در مقابل میآید. پائین میآن نرخ مؤثر یعنی شود، می

، چون است یمشکل حاد هایی چون ایران،در کشور و این شودسمی گرفته میامالیات از ارزش اشاره کرد. 

 شود.میمالیات مازاد اخذ 

اقتصاد رفتاری این را توضیح  و ( به هر حال کوتاه مدت استزدن بر دارایی)قفل lock-inتأثیر معتقدند آنان  .23

 پذیرند.منفی است را نمی کارایی و درآمدبر  lock-inآثار که دهد. به هر حال، این پدیده می

 

 الیات با شود که اخذ این مدر مورد مالیات بر امالک و مستغالت، ادعا می

 ها،افزایش شدید قیمت 

 های دولت و شهرداری،ها به دلیل هزینهافزایش قیمت 

  افزایش به دلیل انحصاری بودنlocation، 

 بازی،افزایش به دلیل سفته 

  بهlock-in های امالک و مستغالت به دلیل افزایش قیمت ، وانجامددر بخش امالک و مستغالت می

 .قطعی استشدن تأثیر قفل
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تورم را از ارزش  3سازیای نوعی مالیات بر درآمد است، البته اگر بتوانیم با نوعی شاخصمعتقدم مالیات بر عایدی سرمایه

ا بفهمیم، های آن را ایجاد کنیم، الزامات آن رزمینهدارایی تفکیک کنیم. بنده با اخذ این مالیات موافقم، اگر بتوانیم پیش

 از امالک و مستغالت شروع کنیم،ای را مالیات بر عایدی سرمایهدرستی به اجرا درآوریم. به عالوه موافقم که و آن را به

های بسیاری در آن بخش، و به مراتب فراتر از ارقام تورم، درآمد معاف از مالیات ارزش سال گذشته 31ظرف  چرا که

 تلقی شده است.

ویژه در بخش زمین، نصیب افرادی شده که حتی ای بهدهد که چه سودهای بادآوردهنگاهی کوتاه به جدول زیر نشان می

 اند.درصد برای این سودها مالیات نپرداخته 6

 

 تهران برابر 62/7

رشد قیمت مسکن از 

 26تا سال  08سال 

 اصفهان 11/5

 تبریز 2/8

 کرج 0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

های بسیاری را جابجا کرده، شکل اقتصاد چنان عظیم است که ارزشویژه در شهرهای بزرگ، آنحجم این سوداگری، به

 های توزیعی اقتصاد ایران دامن زده است.به ناعدالتی ،ایران را تغییر داده، و در کنار درآمدهای نفت

گذاری کرده و با هدف ای، سوداگری را هدفمالیات بر عایدات سرمایه طرح مجلسیان برایاما اعتقادم آن است که 

کنترل سوداگری تنظیم شده است. اگر بپذیریم که هدف اول اعمال مالیات بر درآمد )از جمله مالیات بر عایدات 

 ین طرح را ضروریباید اصالحات اساسی برای اگاه میای( در همة کشورها در وهلة اول بازتوزیع درآمدهاست، آنسرمایه

 بدانیم.

                                                           
3. indexation 
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ه چیز طرح با دقت در نظر گرفته شود. همانشای درجة موفقیت این طرح به جزئیات آن بستگی دارد. این جزئیات باید در 

ترین عامل وجود تورم در ایران است. در این مورد، قطعاً باید تأثیر تورم را از اجرا بستگی دارد. اولین و مهم به نحوة

شود نظیم میهای واقعی تها در ایران زیر قیمتمسئلة دیگر دستیابی به قیمت معامالت است. بیشتر قولنامه. دودزُمعامالت 

شود، این رویه رایج است. در چنین شرایطی، محاسبة سود امری دشوار است. درستی دنبال نمیو چون هنوز مسیر پول به

اقامتی هر کسی )اولین خانه و یا محل استقرار وی در هر زمان( از  شود؟ طبعاً باید فروش خانةها چگونه تعریف میمعافیت

با معافیت جدی روی مالکیت یک  زندگی کرده باشد.ن ملک آای در مالحظهویژه اگر مدت قابلمالیات معاف شود، به

نیم. روشن است که کشدن ملک را خنثی مییا قفل lock-inکنیم و اثر شدن ایجاد نمیواحد، مانعی برای تبدیل به احسن

در زمینة معامالت امالک، ایران به مقررات بیشتری نیاز دارد. در کشورهای مختلف جهان، هر نوع تقاضا برای ملک، 

اضاهای گذاران درک بهتری از تقیابد، تا سرمایهاطالعات مهم تلقی شده و در دفاتر معامالت ملکی ثبت شده و انتشار می

 یاز داریم.پس، به مقررات در این زمینه نشود. هر نوع تقاضای دریافت وام خرید نیز عیناً ضبط و ربط می بازار داشته باشند. 

هد، خود به کنترل کابازی میاین مسئله نیز قابل بررسی است که آیا مالیات بر عایدات امالک و مستغالت که از دامنة سفته

 کند؟ها را به سمت پایین تعدیل نمیقیمتکند و تورم کمک نمی

 های معامالتی ثبتباید پرسید چرا صدور کد رهگیری در ایران عمالً متوقف شد و دیگر معامالت کمتری در سامانه

 شود. می

دیگر آن است که معافیت به خرید یک خانه بدهیم،  ها انجام دهیم، روشاگر نخواهیم تعدیل تورمی را براساس شاخص

بة دادن آن در محاسیا چون محاسبة شاخص و دخالت که فروش بعد از گذشت مدتی از زمان خرید انجام شود.وط به اینمن

تا اثر تورمی درآمد را خنثی کند. این ابزار در کشورهایی که  نیمتر تعیین کمالیات دشوار است، نرخ مالیات را پایین

 دهد.کار تعدیل را انجام می های یک یا دو درصدی دارند، اثرساز است وتورم

معمولی ممکن شده است.  PCمیلیون مسکن کشور امروزه کار دشواری نیست و روی یک  17داشتن اطالعات نگاه

 کند. های ملکی، تا حدودی مشکل اسناد غیررسمی را حل میای و کنترل بر انتقال داراییبرقراری مالیات بر عایدات سرمایه

ها درستی انجام شود تا قیمت زمین در ایران کاهش یابد، و سرمایهباید بهدر کنار این مالیات می گذاری زمین نیزسیاست

غیر از آثار سوءتوزیعی آن، حتی یک اشتغال ایجاد  ،به بخش مولد اقتصاد منتقل شود. انباشت سرمایه در قیمت زمین

 کند.نمی

وجه های خالی با دقت بیشتری نگاه کرد. تبه موضوع مالیات خانه بایددر طرح مالیات جامعی پیرامون زمین و ساختمان، می

امکان استفاده از مالیات بر نیز اهمیت بسیار دارد.  ها، نهادهای عمومی و نظامی در سوداگری زمیننقش خصولتیبه 

توجه به مشکالت وقف در مورد در طرح جامع باید مورد توجه قرار گیرد. به عالوه،  نیز (property taxمستغالت )

باید از باید مسئلة مرور زمان در این عرصه را حل کند. و باالخره، ابزار مالیات هم میزمین نیز اهمیت دارد. مثالً، قانون می

 تخریب پیش از موعد امالک و مستغالت در ایران جلوگیری کند. 
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ای هباید گفت که برآورد اثر مالیات بر عایدی سرمای بررسی کرد. را مستقالً باید ای از سهامعایدی سرمایه مالیاتِموضوع 

هاست. در ایران، بسیاری از تأثیرها باید آزمون شود. مثالً افراد ثروتمند بر فروش سهام کاری دشوار برای اقتصاد خوانده

باید  ود.مالیات باید لحاظ شتأثیر این موضوع بر آثار توزیعی این  ؛فروشنددرصد کمتری از سهام خود را در یک سال می

 در فرصتی مستقل این موضوع را بررسی کنیم. 


