
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 نشست پژوهشي؛

 "بررسي مزيت ها و مالحظات طرح ماليات بر عايدي سرمايه "
 

 :ی در بخش های زیر قابل دسترس استهای خبری و تولیدات پژوهشفرآورده
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  مقدمه 

ضريب  شورهاي مختلف با اهداف متفاوتي مانند افزايش منابع عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي، كاهش  ماليات ها در ك

جيني)فاصلللط قاتاتي ، و تنمي   فلاليت بخش هاي مختلف اصتدللادي اي  مي .رددل ماليات بر عايدي منلل   نيز 

زار را داشتط باشدل اي  پايط مالياتي از دير باز)بيش از ي ي از پايط هاي مالياتي است كط مي تواند كاركرد تنمي  .ري با

 كشور وجود داشتط استل  60سال  در بيش از  100

با توجط بط حج  باالي نتدينگي در سلللال اي ايير در كشلللور ما و ورود با بط بازار منللل   و با توجط بط حج  باالي 

جملط رشد سودا.ري و داللي را در اي  بازار ايجاد  تتاضاي من   در كشور، نتدينگي م ار نشده مش الت فراواني از

كرده استلكط ي ي از راه ارهاي متابلط با با اجراي اصولي و علمي ماليات بر عايدي من   با هدف ح ف سودا.ري 

 در اي  بازار استل

ستا قرح نتتي  ماليات اي صانوا بط ماده يك الحاق در اي  را ن    بازار اتالت اب كاهش و سودا.ري با )متابلط م  با م

ضط،كاهش و ازتوليد حمايت هدف سانات عر ن  ، بازار نو شار شدا يانط دار از حمايت و سودا.ري از جلو.يري م  اص

 ل است شده پيشن اد نمايند.اا توسط تادره ده با صورت ماده واحده بط ضليف، و متوسط

 

 برخي تعاريف:

  افزايش ارزش دارايي استماليات بر عايدي سرمايط، هماا ماليات بر. 

 كشور ج اا در حال اجرا استل 60اي  ماليات در بيش از  •

 استل امالک و منتغالتكنترل رشد صيمت با  هدف اصلي اي  ماليات در اغلب كشورها، تنمي  بازار من   •

 سايت من  بط  ي ي از راه ارهاي تحتق هدف با تغيير رفتار بازيگراا از سودا.ري •

 برخی مالحظات از نگاه كارشناسان كه در طرح باید لحظ شود:

 و منجر نشدا بط انجام ملامالت غيرشفاف اجراي ماليات بر عايدي من   -1

 ملافيت ها  -2

 تلديل تورم -3

 مدتمدت يا بلندكوتاهتمييز بي  عايدي  -4

 در اماا ماندا سفتط بازي دوره فللي از تور قرح مالياتي جديد  -5

 در نمر نگرفت  عايدي حتيتي براي محاساط نرخ تورم -6

 تحميل ماليات بيشتر بط سرمايط . اراا واصلي بخش سايت و ساز -7

 ليي  شدهتبازدارتده تاودا نرخ ماليات  -8

 ماليات بر عايدي سرمايط  ملافيت هاي بانك هاي مالک از پردايت -9

 ضلف سامانط هاي ثات اقالعات مربوط بط مال اا و رديابي يريدهاي مل ي -10
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 1در قي نشنتي با چند ت  از كارشناساا براي بررسي بيشتر مزيت ها و مالحمات اي  قرح، مديريت پژوهش ياري

    ها  و تحليل هاي جامع در اي  حوزه، سلللي داشللتط تا نگاهي اجمالي اما دصيق بطاي  حوزه و همچني  رصللد .زارش

 ظرفيت ها، ضرورت ها و مالحمات اي  قرح داشتط باشدل

 

 

 

 

 

  بررسي انواع ماليات در حوزه امالك و مستغالت در كشورها و مقايسه با وضع ايران 

در جدول ذيل همانطور كط مي بيني  سلللط نوا ماليات بر امالک و منلللتغالت وجود دارد  و قرح ماليات بر عايدي 

 باشد كط تا كنوا در كشور ما اجرايي نشده استلمن   در صنمت ماليات بر ثروت مي 

 

 

 

 

                                                           
 بر.زاز شدل08/10/1397 تاريخ اي  نشنت درل 1

 برخي تعاريف كليدي:

 افزايش ارزش دارايي استلماليات بر عايدي سرمايط، هماا ماليات بر  تلريف: •

 كشور ج اا در حال اجرا استل 60اي  ماليات در بيش از  .نتره ج اني اجرا: •

 استل كنترل رشد صيمت امالک و منتغالتبا  هدف اصلي: اي  ماليات در اغلب كشورها، تنمي  بازار من   •

 سايت من  بط  ير رفتار بازيگراا از سودا.ريتغي ي ي از راه ارهاي تحتق هدف: •
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 وضعیت ایران توضیحات عنوان انواع مالیات

 مالیات بر امالک

 سالیانه بر امالک مالیات

(Annual Property Tax) 

از مالکان این مالیات به صووووووالنت وووووووا  ه ال وووووو  ال 

بلننان ب( د مدتت دنیا ت م  گندد. دنآمد این )موووووووو

یات بیشوووووووبن به داللت ها های مح(  ال شووووووو ندانیمال

 یابد.اخبصاص م 

 وجود دارد.

ال مووووووووب  ت  امالکعالانض  الوووووووووازی ال وووووووووالیوا وه 

 هاشهرداری

هووا قووا الن شووووووو ندانی 78ال  74، 73، 55، 45)مالاد 

ن ش نی قا الن  الوازی ال عمنا 2، ماده 1334مصالب 

 ت1347مصالب 

 های خالیمالیات بر خانه

(Empty Homes Tax) 

دن بعدادی از کشوووووووالنها ب ا به شووووووونای  ، خال    ه 

ها بنای مالکان ووووالدآالنی به همناه داند، داشوووبن خا ه

از  ن   با بالنه به کاهش عن وووووووه خا ه به بازان 

بالا د وووبب ا زایش قیمت موووکن شووالد که این اب ا  م 

اقبصواد ال نامعه  یووت دن این شونای  یک  از به ووالد 

بالا د ناهکانهای حاکمیت ن ت مالانه با این پدیده م 

 داشبن خا ه باشد.های خال    ها زایش هزی ه

 وجود دارد.

 های موبقیمتمکنن قا الن مالیات 54)ماده 

 مالیات بر ارزش زمین

(Land Value Tax) 

خذ  به مع   ا یات بن انزش زمین،  دنصوووووووودی از مال

 ای اوت.انزش زمین، به صالنت دالنه

مالیات با هدف بنغیب مالکان انا   به واخت ال  این

 شالد.ها به بازان موکن ا نام م عن ه آن

 .وجود ندارد
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مالیات بر خرید امالک گران 

 قیمت

(Stamp Duty Land Tax) 

این مالیات دن الاق   الع  حق بمبن اوت که از خنیدان 

معام ت ام ک بن حووووب انزش وووو د ال از دن ه  ام 

شووووالد. ام ک  با قیمت با بن از قیمت مبالووووو  اخذ م 

م مبنین هدف این مالیات کوووب دنآمد اوووت اما ع اله 

بن ایناد دنآمد بنای داللت این مالیات عام(  بازدان ده 

قیمت بنای کوووا   اوووت که اقدام به خنید ام ک گنان

 ک  د.م 

 وجود ندارد.

 مالیات بر ثروت

 مالیات بر عایدی سرمایه

(Capital Gains Tax) 

ام ک ال مووووب  ت دن بوووویانی از کشوووالنها وووونمایه 

محووووالب شوووده به همین دلیح از محح ا زایش قیمت دن 

 گندد.زمان خنید ال  نالش مالیات دنیا ت م 
 وجود ندارد.

 مالیات بر مجموع ثروت

(wealth Tax) 

بوووویانی از کشوووالنها وووونمایه ام ک ال مووووب  ت دن 

محووووالب شوووده به همین دلیح از محح ا زایش قیمت دن 

 گندد.زمان خنید ال  نالش مالیات دنیا ت م 
 وجود ندارد.

 مالیات بر درآمد
 مالیات بر درآمد امالک

(Property Income Tax) 
 گندد.از دنآمد انانه ام ک ال موب  ت اخذ م 

 وجود دارد.

 های موبقیمتقا الن مالیات)باب والم،  صح االح 
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 بررسي وضع موجود 

شروا  1بازار من   مشابط بازار اغلب كاالها با رونق و ركود همراه استل رونق بازار من   كط ملموالً با افزايش تتاضا

سپس با يك تأيير زماني منجر بط افزايش توليدات وابنتط  3، با رشد شديد صيمت و تلداد ملامالت همراه است2شودمي

ها و كاهش يا ثابت ماندا صدرت يريد از قرف ديگر در اواير دوره رونق با افزايش شديد صيمت 4شودبط من   مي

ل ا سمت عرضط نيز پس از مدت زماني اصدام بط كاهش  7يريدوفروش كاهش يافتط 6تلداد ملامالت 5متتاضياا

كندل بط اي  مدت زماا سپري شده از شروا رونق تا اتمام ركود، يك دوره رونق و ركود در بازار من   ز ميوساسايت

شودل اما ويژ.ي بارز رونق و ركود در بازار من   كشور، ج ش صيمت در دوراا رونق و ركود عميق در دوراا اقالق مي

مواجط بوده است در صورتي كط ا.ر صرار بود صيمت سال . شتط با سط ج ش نا. اني  13ركود استل صيمت من   قي 

داشتط باشد درصد افزايش  20باينت صيمت من   بط قور متوسط من   رشدي مشابط نرخ تورم عمومي قي كند مي

برابر  100تاكنوا حدوداً  70شود كط بط قور مثال در ت راا صيمت يك متر مربع واحد من وني از دهط اما مشاهده مي

  1نمودار شده استل )

 

 م در ش ر ت راالتور اساس بر شده محاساط متيص و شده ملاملط متيص اساس بر يش ر يمن ون واحد مترمربع كي متيصل 1نمودار

                                                           
 يلني رونق در سمت تتاضا با افزايش تلداد ملامالت يريد و فروشل 1

امالک، يلني افزايش شودل وجود مشتري و يريد انواا .يردل بط عاارت ديگر، رونق از سمت تتاضا شروا ميبازار من   با حضور مشتري و با افزايش تلداد ملامالت رونق ميل 2

كندل ع س اي  بط دناال يود ايجاد مي تتاضا و افزايش تلداد ملامالت، ساب ورود منابع مالي بط اي  حوزه شده و اي  امر عموماً با فاصلط زماني ك  و زياد، رونق بخش عرضط را

ي استل رونق سمت عرضط بدوا رونق در سمت تتاضا، تن ا در اثر وجود يك عامل مطلب نيز صادق استل در صورت ركود سمت تتاضا، بلد از مدتي ركود سمت عرضط نيز صطل

 چي . اري بازار من   ايراا، هادي كوزهشودل )استراتژي سرمايطهاي دولتي ، يا انتمار بتي از رونق بخش تتاضا محتق ميها و ديالتها، مشوقيارجي )مانند سياست

ها رخ داد بط ترتيب نرخ رشد صيمت واحد من وني در ش ر كط تتريااً رونق من   در با سال 1391و  1386هاي ي ايراا دو سالقاق بمار بانك مركزي جم وري اسالمل 3

رش درصد .زا 30.5و  19.5دهند در حالي كط در هماا دو سال تورم عمومي درصد بوده است اي  دو عدد وصوا ج ش در صيمت را در با دو سال نمايش مي 45و  82ت راا 

دهد كط تلداد ملامالت ثات شده در اي  سامانط نيز با افزايش نشاا مي 1394تا  1388هاي هاي سامانط امالک و منتغالت قي سالشده استل بررسي انجام شده بر روي داده

 صابل تأملي همراه بوده استل

 ن وني بط بازاريلني رونق در سمت عرضط با افزايش توليد در صنايع وابنتط و عرضط واحدهاي مل 4

انداز فتر و نابرابري و رفتار پس»هاي ايراني شده استل داوود سوري و هم اراا، هاي اصتدادي در كشور موجب تضليف دربمد و هزينط ننلقي چند دهط ايير بربيند سياستل 5

 ل1396، پاييز «يانوار

اضياا و ركود در سمت عرضط يلني كاهش سايت و ساز من   و بط تاع با كاهش توليدات صنايع ركود در سمت تتاضا بط ملني افرايش ملامالت يريد و فروش توسط متتل 6

 وابنتط بط من   استل

 يلني ركود در سمت تتاضا با كاهش تلداد ملامالت يريدوفروشل 7
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ن   را مي ضاهاي موجود در بازار م سرمايطتتا درفي،  ستط م سط د درفي تواا بط  ني  نمود؛ م سودا.ري تت اي و 

اي امالک و منتغالت را بط ج ت اجاره نمايد، تتاضاي سرمايطت يط ميمتتاضي است كط من   را براي س ونت يود 

سود بردا از محل افزايش صيمت يريداري ميدادا، يانط دوم يا يالي نگط شت  و  كند كط دوره نگ داري ملك اي  دا

ستط بلند مدت مي سودا.ري كط بدوا انجام كار مولد با يريد و نگ داري اد ضاي  شد و در ن ايت تتا مالک در كوتاه با

سود از با وارد اي  بازار مي نب  ن   و در مدت و ك سودا.راا در بازار م ضور  شوندل ي ي از داليل ج ش صيمت، ح

قول دوره رونق اسلللت كط اصدام بط يريد ملك نموده و در انت اي اي  دوره يا ابتداي دوره ركود بلدي بط فروش با 

كنلللب سلللود در كوتاه مدت و بدوا انجام كار مولد از اي  بازار يار   ورزند در واصع اي  افراد با هدفماادرت مي

ضور با 1شوندمي ساب يلني ح ن    ضط م شده و بط دليل زمانار بودا عر ضا  ها در دوره رونق منجر بط افزايش تتا

.ردند و موصع يرو  از اي  بازار نيز كط در ابتداي ركود يا انت اي رونق است با ايجاد عدم تلادل بي  عرضط و تتاضا مي

ساب تلميق دوراا ركود م شده  ضط ي ااره واحدهاي يريداري  ضور اي  افراد در بازار يعر .رددل ج ت تايي  اثر ح

سال سامانط امالک و منتغالت قي بازه زماني  مورد بررسي صرار .رفتل از كل  1394تا  1388هاي من  ، اقالعات 

اند كط در بازه م كور يريداري و سپس بط ها در سامانط بط ثات رسيده، تن ا امالكي انتخاب شدهامالكي كط ملاملط با

 هاي ذكر شده در ذيل متاينط شده است:اندل از اي  بي ، دو دستط با ويژ.يوش رسيدهفر

 ماه يا كمتر از با استل 3: امالكي كط فاصلط زماني يريد تا فروش )مدت زماا نگ داري  1دستط   -

 استل 2ماه 24: امالكي كط فاصلط زماني يريد تا فروش )مدت زماا نگ داري  حدوداً 2دستط   -

 نمايش داده شده استل 2اد اي  دو دستط در بازه زماني م كور در نمودار تلد

 

 منتغالت و امالک سامانط در يكاوداده با اقالعات  يال ت راا در من   متيص رشد نرخ ماه بوده است و 24و  ماه 3 از كمتر هازماا نگ داري با يامالك تلدادل 2نمودار 
 لاست بمده بدست

كط همزماا با دوره رونق است بط  1391در اواير سال  1مشخص است تلداد دستط  2همانطور كط از نمودار  -

نيز رشد شديدي را .زارش  1392كندل نمودار نرخ رشد صيمت من   در ابتداي سال ي ااره افزايشي را تجربط  مي

                                                           
 شودلبط اي  رفتار بازيگراا بازار من  ، رفتار سودا.ري اقالق ميل 1

 ماه بوده استل 24تا  18ها بي  صرار دارند كط مدت زماا نگ داري بادر واصع امالكي در اي  دستط ل 2
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رخ داده استل تلداد  1يش تلداد دستط نمايدل افزايش نرخ رشد صيمت من   با يك تأيير زماني پس از افزامي

هاي موجود شود افزايشهاي شديدي همراه ناوده و حتي مشاهده ميدر قول بازه مورد بررسي با افزايش 2دستط 

بيد كط حضور افرادي كط در نيز همزماني صابل تأملي با افزايش نرخ رشد صيمت من   نداردل از اي  نتايج بر مي

تواا ي ي از عوامل تشديد كننده رشد صيمت من   در نمايند را ميريدوفروش ملك ميكوتاه مدت اصدام بط ي

نمر.رفت، در واصع شايد نتواا سودا.راا را تن ا عامل رشد شديد صيمت بط حناب بورد اما حضور با تلداد زياد و 

 كننده صلمداد كردل تواا ي ي از عوامل تليي نتدينگي باالي اي  افراد را مي

باشد، در اي  از راه ارهاي مؤثر ج ت كاهش حضور اينگونط افراد، كاهش سود بناا در بازارهاي هدف ميي ي  -

ها با باال بردا هزينط ورود و يرو  يا ماندا در اي  بازارها، سلي در مديريت بازيگراا بازار مدنمر شيوه دولت

مد، بط ج ت باال بردا هزينط حضور سودا.راا و دارندل در بنياري از كشورها از ماليات بط عنواا يك ابزار كارب

.رددل در اي  راستا راه ار مالياتي زير ج ت كاهش يا ح ف حضور سودا.راا كاهش انگيزه بناا استفاده مي

 شود:پيشن اد مي

 .رددمي دريافت هاي است الکهزينط نمر.يري در و يريدوفروش ارزش تفاوت ماناي بر امالک عايدي بر ماليات -

اي  ماليات بط  باشد؛مي بازار از اي  يا كاهش سودا.راا ح ف و من   ب اي كنترل اي  ماليات اصلي هدف و

 .ردد:  محاساط و دريافت مي1صورت ش ل )
 

مبل  مالیات بر  ایدی سرمایه نر  مالیات قیمت فرو  قیمت خرید هزینه های 
است ال 

 

 ل نحوه محاساط مالغ ماليات بر عايدي سرمايطل1ش ل 

 سامانط در 1شده ثات ملامالت بررسي كط قوريبط است؛ توجط صابل نيز ماليات اي  دربمدي هايجناط چني ه  -

 ارزش مجموا كط دهدمي نشللاا 1392 تا 1390 سللال زماني بازه در كشللور منللتغالت و امالک ملامالت ثات

ست بوده توماا ميليارد هزار پانزده حدود در شدهملاملط هاييانط نر با فروش زماا در كط ا  ساالنط تورم اثر ك

 اي  اند وداشتط  توماا ميليارد پاندد و هزار) صيمت ج ش %10 حدود در مجموعاً  سال سط براي %28 متوسط)

 لدهدمي نشاا دولت دربمد افزايش براي را مالياتي راه ار اي  باالي ظرفيت موضوا

 2اهميت و ضرورت وضع ماليات بر عايدي مسکن 

 جلوگیری از سوداگری در بخش مسكن  -1

نوسانات و شوك اي ادواري در بخش من   عموماً متأثر از شوك اي تتاضا و سودا.ري استل در واصع همانطور كط 

بياا شد ايجاد اي  نوسان ا در بازار من   بط دليل ورود نتدينگي بيش از اندازه در اي  بخش استل قالاً اي  

                                                           
 ثات ملامالت اقالعات شامل عالوه بط اند،شده فرويتط بازه هماا در و يريده 1392تا  1390هاي سال زماني بازه در كط شودمي هايييانط شامل صرفاً ملامالت اي ل 1

 لشودنمي سامانط در نشده ثات عادي ملامالت و رسمي

  11/09/1397اظ ار كارشناسي درباره:متابلط با سودا.ري و كاهش الت ابات بازار من  ، مركز پژوهش اي مجلس شوراي اسالمي ايراا، ل 2
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دناال يواهد داشت كط بالطاع ج ب ها را در اي  بخش بطي و بلوكط شدا سرمايطمنئلط ايجاد حااب اي صيمت

دهدل م متري  ابزار براي مديريت و كنترل اي  منئلط، استفاده از سرمايط در بخش اي مولد اصتدادي را كاهش مي

هاي با ح ف انگيزهسياست ا و ابزارهاي مالياتي از جملط ماليات بر عايدي من   استل ماليات بر عايدي من   

 . سودا.رانط موجب ب اود شرايط براي انجام فلاليت اي مولد اصتدادي ميشود

 ایجاد یك اهرم سیاستی برای سیاستگذار  -2

ماليات بر عايدي سرمايط ابزار و اهرمي است كط ميتواند در ج ت مديريت منابع در بازارهاي مختلف مورد استفاده 

عاملي  اصتدادي در ج ت منافع عمومي شودل اي  سياست مالياتي ابزاري را در صرار .يرد و موجب تغيير رفتار 

ايتيار سياستگ ار صرار ميدهد كط بط وسيلط با ميتواند مانع از هجوم نتدينگي بط سمت بازارهاي غيرمولد رصيب 

براي هدايت  توليد شود و با افزايش هزينط نگ داري دارايي اي غيرمولد و كاهش مزيت نناي بن ا، شرايط را

نتدينگي بط سمت توليد فراه  كندل همچني  سياستگ ار بنتط بط شرايط كشور با اعطاي ملافيت اي منطت اي يا 

تغيير نرخ ماليات براي بخش اي مختلف، ميتواند سياست اي منطت اي و بخشي يود را دناال كندل بخش من   

من   ميتواند كمك شاياني بط سياستگ ار براي تنمي  نيز از اي  صاعده منتثنا نينت و وضع ماليات بر عايدي 

 اي  بخش كند

 كاهش تورم مسكن  -3

ي ي از علل ايجاد تورم در بخش من  ، وجود سودا.ري .نترده در اي  بخش استل عمده اي  فلاليت ا بط صورت  

يريد و فروش در ش رهاي بزرگ يدوصاً ش ر ت راا بوده استل براي مثال بخش صابل توج ي از نمام بان ي بط 

-عمي  يلق اعتاار يود را ب جاي سرمايطبازانط در سال اي ايير، صدرت  عنواا پشتيااا اصلي فلاليت اي سفتط

. اري اي مولد، صرف يريد و فروش و سايت امالك بط صورت سفت اازانط كرده است كط در ن ايت با سوار شدا بر 

 .تتاضاي واصلي اصتداد نتش بنزايي در رشد صيمت زمي  و من   در سراسر كشور داشتط است

 كاهش شكاف درآمدی و نابرابری -4

هاي مالياتي استل در ايتيار داشت  سرمايط توسط صاحااا ثروت بمدي از جملط اهداف انواا پايطكاهش ش اف در 

دست شدا در بي  بن ا، هيچگاه بط اصشار متوسط و كمدربمد فرصت كنب سرمايط را نميدهدل با افزايش  بط و دست

براي كنب سود از قريق افزايش صيمت ها ها در دست صاحااا سرمايط و عدم دريافت ماليات، انگيزهصيمت سرمايط

تر دربمد جاملط ضليفو صشر ك  غني ترنحو صشر پردربمد جاملط،  ميرود و بدي باال افزودهسرمايط بدوا ايجاد ارزش

شوندل قالًا افزايش شديد صيمت زمي  و من   نيز توزيع دربمد را بط نفع صاحااا منتغالت تغيير داده است مي

 .برابري در دربمد شده استو موجب افزايش نا

 در وضع ماليات بر عايدي مسکناز نگاه كارشناسان  برخي مالحظات 

  اجرای مالیات بر  ایدی مسكن -1

فراواني دارد كط بايد  الحماتعايدي من   بط دليل اثر. اري بر بخش اي ديگر اصتداد، م بط يتي  وضع ماليات بر

، نحوه اجراي با و صيمتگ اري من   استل اي  منئلط مالحماتاي بط بن ا شودل از جملط م متري  اي  توجط ويژه
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من   را شامل شود و از قرف ديگر موجب  ملامالتاي قراحي شود كط از قرفي بخش وسيلي از بايد بط .ونط

 ل1دغيرشفاف نشو التدام  زدا بط ملام

 معافیت ها  -2

است هايي ي ي از اي  موارد م مي كط بايد در تنمي  صانوا ماليات بر عايدي من   مورد توجط صرار .يرد، ملافيت 

كط بايد در اي  قرح لحاظ شودل از بنجا كط محل اصابت اي  ماليات ناايد كليط مال اا من   باشد ل ا بايد بر اساس 

در يك بازه  التسازوكاري اي  موضوا در نمر .رفتط شود كط چط افرادي با چط تلداد من   و يا چط تلداد ملام

ملافيت ا تشخيص اين ط مال يت فرد بط ج ت تتاضاي مدرفي زماني مشخص بايد ملاف شوندل يتيناً در اعطاي اي  

است يا يير حائز اهميت استل .فتني است در قرح پيشن ادي ملافيت اي زيادي براي جلو.يري از وارد شدا 

 ل2بسيب بط عموم مدرف نند.اا من   در نمر .رفتط شده است

 تعدیل تورم -3

تلديل تورم  موضوا م   ديگر كط در وضع ماليات بر عايدي من   بايد مورد توجط صرار .يرد، تلديل و يا عدم 

استل كشورهاي مختلف روي ردهاي متفاوتي ننات بط اي  موضوا دارند كط در مجموا بريي از كشورها عايدي 

ند و بريي ديگر از كشورها عايدي من   را كط بخشي از با ناشي از حتيتي من   را مشمول ماليات صرار ميده

رشد سطح عمومي صيمت ا نيز هنت را مشمول ماليات صرار ميدهندل بررسي تجربط كشورهاي مختلف كط ماليات بر 

يل دهنده با است كط اكثر كشورها براي محاساط عايدي حاصل از سرمايط، تلدعايدي سرمايط را اجرا مي نند نشاا

 دهند تورم انجام نمي

 مدتمدت یا بلندتمییز بین  ایدی كوتاه -4

مدت و هاي كوتاهمدت ظ ور پيدا مي نند، ل ا تمايز بي  عايديهاي كوتاهاز بنجا كط فلاليت اي سودا.رانط در دوره 

 مالتجلو.يري از سودا.ري بايد مورد توجط صرار .يردل در واصع براي جلو.يري از سودا.ري و ملامدت براي بلند

همي  ج ت در بنياري از كشورها نرخ مدت تفاوت صائل شد؛ بطمدت و بلندم رر بايد مياا نرخ ماليات در كوتاه

فوق، موضوعات ديگري  عالوه بر مالحمات .مدت است از نرخ ماليات در دوره بلند باالترمدت ماليات در دوره كوتاه

اثر شدا با  تواند اجراي اي  پايط مالياتي را با چالش مواجط كند و موجب بي وجود دارند كط عدم توجط بط بن ا مي

 .3 سايتمان اي نوساز وللل از جملط اي  منائل هنتند  ،ارث)وكالتي، منئلط هاط، انتتال ص ري ملك  تمالشود؛ ملا

  مالیاتی تور از فعلی دوره بازهایسفته دنمان امان در -5

 تاديل تا قرح تدللويب دوره بازانطسللفتط يريدهاي براي ك دسللت كط باشللد اي.ونط بط بايد قرح اي  كار و سللاز 

 .4بگيرد نمر در را اصداماتي مشخص، شرايطي تحت صانوا، بط شدا

 در نظر نگرفتن  ایدی حقیقی برای محاسبه نر  مالیات -6

                                                           
 11/09/1397اظ ار كارشناسي درباره:متابلط با سودا.ري و كاهش الت ابات بازار من  ، مركز پژوهش اي مجلس شوراي اسالمي ايراا، ل 1

 مااه ل2

 11/09/1397اظ ار كارشناسي درباره:متابلط با سودا.ري و كاهش الت ابات بازار من  ، مركز پژوهش اي مجلس شوراي اسالمي ايراا،  ل3

 15/07/97نيوز،  اصتداد سايت ل4
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 در كط حالي در اسلللت .رفتط نمر در ماليات نرخ محاسلللاط براي عمل مالک را امالک اسلللمي عايدي قرح، اي 

  «حتيتي عايدي» ندارند، -ايراا در عمومي تورم نرخ با متاينلللط در– چنداني تورم كط ج اا مختلف كشلللورهاي

ست ماليات نوا اي  اعمال ماناي شد ميزاا بايد مل ي، سرمايط عايدي از ماليات اي  برايل ا  ملك واصلي صيمت ر

 منلل   اصتدللاد دفتر بررسلليل شللود لحاظ مالياتي پايط عنواابط -تورم نرخ و ملك صيمت رشللد نرخ التفاوتمابط–

 محاساط ايسرمايط هايهزينط عنواابط بايد نيز هابپارتماا تلميرات و بازسازي هايهزينط: كندمي تاكيد همچني 

نر سرمايط عايدي از و ساط ش ل اي ل شود ك ن  ، عايدي بر ماليات محا  زودهنگام تخريب از اين ط بر عالوه م

شويق بط و جلو.يري من وني هايسايتماا سازي و تلمير ت شد شود،مي منجر باز  را امالک ب اي واصلي ارزش ر

 .كرد يواهد ماليات مشمول

 تحمیل مالیات بیشتر به سرمایه گذاران واقعی -7

شده ديده ويژه، حمايت نيازمند .روه عنواابط امالک، سرمايط عايدي بر ماليات قرح در هاسازنده  از ش لي و اندن

 مشمول عمال .يرد،مي دربر را من   جديد عرضط از درصد 90 از بيش ت راا در كط من وني سازهاي و سايت

 در امال هنتند من   فروش و سايت بر ماليات پردايت بط م لف حاضر حال در هاسازندهل شد يواهد ماليات اي 

دويب صورت ضر حال در هاسازندهل شد يواهند نيز امالک عايدي بر ماليات پردايت مشمول مجلس، قرح ت  حا

 و تخريب بازار درل كنندمي ساز و سايت و زمي  ت يط بط اصدام مشاركت، و تخريب ش ل بط ت راا من   بازار در

شاركت، ن وني واحدهاي از تلدادي سازنده م سازي، از بلد و يريداري را م  چط ا.رل كندمي با فروش بط اصدام نو

سازها فروش اولي  ست ملاف سرمايط عايدي بر ماليات پردايت از نو  از تلدادي ها،سازنده بريي كط بنجا از اما ا

 اي  در رسللانند،مي فروش بط تخريب، زماا از صال ثاتي وضللليت با سللايتماني، پروژه ت ميل زماا در را واحدها

 .1شد يواهند سرمايط عايدي بر ماليات پردايت مشمول قرح، مت  مطابق و حالت

 بازدارنده نبودن نر  مالیات تعیین شده در طرح مجلس شورای اسالمی  -8

 بط است درصد 45 تا 30 بي  امالک عايدي بر ماليات نرخ يافتگي،توسلط متنوا هايدرجط با مختلف كشورهاي در

 در شده پيشن اد درصد 5 نرخ با نرخ اي ل شودمي ماليات مشمول حتيتي، عايدي از سوميك حداصل كط ملنا اي 

 بازار در اييانط چند موجراا انگاريناديده بط نيز ديگر اش الل دارد توج يصابل فاصلط اجرا، اول سال براي قرح

 ل 2.رددبرمي من   سرمايط عايدي بر ماليات قراحي جرياا در من   اجاره

 سرمایه  ایدی بر مالیات پرداخت از مال  هایبانك معافیت -9

 كط هنللتند شلل رها سللاير الاتط و ت راا در ملك انواا فروش و يريد بازار اصلللي بازيگراا ملدود از ي ي هابانك

 اي  شود،مي مولد هايبخش در اعتاار كماود باعث كط مل ي سودا.ري منير در بان ي منابع انحراف از نمرصرف

شتر بط بازيگري ست شده ملك بازار تجاري هايچريط در صيمتي هايشوک دامنط شدا بي  بر ماليات قرح درل ا

ستناد با هابانك مل ي، سرمايط عايدي  موانع رفع صانوا درل اندشده ملاف ماليات اي  از توليد، موانع رفع صانوا بط ا

 اصدام يود مازاد امالک فروش بط ننللات مشللخص، زماا ظرف تابلط هايشللركت و هابانك ا.ر شللده تاكيد توليد،

                                                           
 15/07/97اصتداد نيوز، ل 3

 15/07/97اصتداد نيوز، ل  2
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 اعتاار تاريخ است، وارد ملافيت اي  بط اش اليل شوندمي درصد 28 نرخ با سرمايط عايدي بر ماليات مشمول ن نند

ست توليد موانع رفع صانوا بط مربوط بند اجراي دويب زماا بط توجط با و شده تليي  سال سط كط ا  حال در با، ت

 وجود اب ام ،«هابانك توسللط مازاد امالک نفرويت  صللورت در سللرمايط عايدي بر ماليات پردايت» درباره حاضللر

 قرح در سللرمايط عايدي بر ماليات پردايت در هابانك ملافيت لغو كنند،مي تاكيد باره اي  در كارشللناسللاال دارد

 جديد يريدهاي براي رينك افزايش از ناشي پرهيز در تواندمي مازاد امالک فروش براي حتي با اعمال و مجلس

 .1باشد اثر. ار هابانك مل ي

  ملكی خریدهای ردیابی و مالكان به مربوط اطال ات ثبت هایسامانه ضعف -10

 و امالک سامانط اندازيراه در تايير و كوتاهي» بنچط دليل بط يالي هاييانط از ماليات دريافت حاضر، حال در

 واحد تشخيص براي سامانط اي ل است افتاده عتب شود،مي عنواا «مال اا مالياتي رهگيري مخدوص منتغالت

 مال يت بط ايسرمايط و بازانطسفتط يريد با كط واحدي يا -است ملاف ماليات پردايت از كط مل ي– افراد اصلي

 ل 2كند موثر كمك تواندمي است، دربمده مال اا

 بنديجمع 

شور كنوني شرايط بط عنايت با دادي، مولد فلاليت اي سر بر موجود موانع نيز و نتدينگي زياد حج  جملط از ك  اصت

ست الزم دادي ابزارهاي مختلف با ا ست، ماليات بن ا م متري  كط اصت  غيرمولد دارايي اي نگ داري هزينط افزايش با ا

 از منلل   بن ط بط توجط بال كرد فراه  توليد سللمت بط نتدينگي هدايت را براي شللرايط بن ا، ننللاي مزيت كاهش و

 بازار اي  در صيمت نوسانات و سودا.رانط فلاليت اي است جلوي الزم ميشود، صلمداد يانوار مدرفي و اساسي نيازهاي

 قرح كليات تدويب ل ال شد يواهد من   محتق و امالك عايدي بر ماليات ابزار از استفاده با م   اي ل شود .رفتط

 لشود مي پيشن اد من    بازار كاهش الت ابات و سودا.ري با )متابلط منتتي  ماليات اي صانوا بط ماده يك الحاق
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