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 و طرح مسئله مقدمه  

وضع  اتیمال یاهیسرما یهاییدر تملک دارا یگذارهیجهان، بر درآمد حاصل از سرما یاز کشورها یاریدر بس

 CGTکه عمدتاً به صورت مخفف  (Capital Gains Tax) هیسرما یدیبر عا اتیمال شود که تحت عنوانیم

در  هیسرما یدیبر عا اتیمال یاز معرف هر چند. شودیشناخته م یاتینظام مال یاز اجزا یکیبه عنوان و استفاده 

 تینشان دهنده اهم ریسال اخ ۵۰در  اتیمال نیا کنندهرهیگذرد، اما سرعت گسترش خیقرن م کیاز  شیبجهان 

 یدیکشور از عا ۱۱۴تنها  ۲۰۰۱موجود تا سال  یکشور است. بر اساس آمارها کیآن در اقتصاد  یباال یو اثرگذار

 است.  افتهی شیکشور افزا ۱71 هب ۲۰۱۷سال  انیتعداد در پا نیاما ا کردند،یم افتیدر اتیمال هیسرما

 زانیم ینیبشیعدم پ نیبازار و همچن نیدر ا هیاز سهم سرما عیو وجود دامنه وس هیسرما تیدر نوع و ماه تنوع

 تایمال نیا یو اجرا یکشورها از معرف یهدف اصل ،یاهیسرما دیدرآمد از عوادرآمد کسب شده باعث شده تا کسب 

درصد(،  ۴از کشورها )در حدود کمتر از  یاریبس دربر درآمد  اتیاز کل مال یاتیمال هیپا نیا زی. سهم ناچنباشد

 فیتضع یاتکا به آن را به عنوان منبع درآمد ات،ینوع مال نیا یدرآمد دیاست که نوسانات شد نیدهنده انشان

کنند، یرا تجربه م ییکه تورم باال ییو کشورها رانیدر ا ژهیوبه اتیمال نیا یاز اثرات درآمد دیکند. اگرچه نبایم

 ه،یکوتاه مدت و بلندمدت سرما داتیدر کشور به نحوه برخورد با عا اتیمال نیا یاثرات درآمد کنیل ،شد لغاف

وابسته  هریو غ یدر حال استفاده شخص یهاهیتورم، نحوه برخورد با سرما زانیبا م لیو تعد هیسرما هینرخ پا نییتع

روش و ف دیخر متیق نیکه با توجه به اختالف ب هیسرما انهیسال یدیاز عا یدرصد ،هیسرما یدیبر عا اتیمال

 .شودیمحاسبه م

دشویاخذ نم یاتیگونه مال چیه ایهیسرما دیجهان است که در آن از عوا یجزو معدود کشورها رانیا. 

نظام  یکپارچگدر جامعه، ی انصاف و عدالت، دولت یبرا ییدرآمدزا: داف مالیات بر عایدی سرمایه شاملاه

 ی در بازار است.و کنترل سوداگر یسامانده، درآمد عیبهبود توزی، اتیمال

ست.ا یاتیمال هایهیو به تبع آن محدود بودن پا هاتیمعاف یگستردگ ران،یا یاتیاز عمده مشکالت نظام مال 

درو، ها نظیر مسکن، خوبسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از علل عمده آشفتگی بازار برخی دارایی

 رآمد مالیات بر عایدی سرمایه است. سکه، ارز و غیره در کشور، فقدان یک نظام کا

پایه معاف، معافیت هایهای مشمول، دارایی: داراییعبارتند از هیسرما یدیبر عا اتینظام مال یاصل ارکان 

آستانه، نرخ مالیاتی، نوع سیستم اجرایی، نرخ شمول مالیات، نظام درآمدی و نحوه رفتار بعد از اتمام دوره  یا

ای، شاخص بندی، امتیاز تعویق نگهداری، شیوه وصول، نحوه رفتار با زیان سرمایه، انتقال زیان سرمایه

 مسائل اجرایی و ... ،پرداخت مالیات، نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم



 

2 
 

ام و انسج ،یمال تیشفاف ندیدر فرآ یکپارچگیش یتوان به افزایم اتیمال نیوضع ا یردرآمدیغ لیاست. از دال

 یهازهیدرآمد و ثروت در جامعه و مهمتر از همه به کاهش انگ عیبازتوز ،یاتیبا گسترش چتر مال یاتینظام مال ییکارا

 )از جمله مسکن، ارز و خودرو( اشاره کرد. هاییدارا یسوداگرانه در بازار برخ

وضوع م نیاستفاده نکرده که ا اتینوع مال نیا تیاز ظرف ریاخ یهاسال یاست که کشور ط نیا تیحائز اهم نکته

برای  امیآرفضای را به  کشورکسب و کار مناسب،  یو نبود فضا ینگیدر حجم نقد شیهمراه با نرخ تورم باال و افزا

-صاحب از یاریبس ر،یاخ لسا کیکشور در  یبه تحوالت اقتصاد تیبا عنا مبدل کرده است. های سوداگریفعالیت

بازار مسکن، سکه، ارز و خودرو فقدان  ریها نظییدارا یبازار برخ یمعتقدند از علل عمده آشفتگ ینظران اقتصاد

 یدر کشور بوده و سبب شده تا سفته بازان عالوه بر کسب درآمدها هیسرما یدیبر عا اتینظام کارآمد مال کی

 بزنند.  مندا متیق شتریهرچه ب شیسرشار به افزا

در تاریخ  خود کارشناسی هایخبری در ادامه سلسله نشست هایپژوهشمدیریت در همین راستا، گروه اقتصاد 

 ،طرح مالیات بر عایدی سرمایهبه بررسی امور مالیاتی  کارشناس؛ آیت زایردکتر  یبا حضور آقاو  22/05/98

 پرداخته است.
 

 مفهوم مالیات بر عایدی سرمایه 

رف مدت تصاز تصرف یک دارایی در شخص  کهشود گفته می( واقعی)ی منافع یا سودبه  :مفهوم عایدی سرمایه

عالوه هزینه ه )قیمت خرید ب . این عایدی از اختالف بین قیمت فروش و قیمت تمام شدهآورددست میه ب آن

 آید.دست میه ..( دارایی ب.نگهداری، بازسازی و تعمیر و
 اختالف بین قیمت خرید و فروشکه با توجه به  درصدی از عایدی سالیانه سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه:

  .شودمحاسبه می
 ی،نگهدار هزینه بازسازی، هزینه + خرید قیمت)  دارایی شده تمام قیمت - قیمت فروش دارایی =عایدی سرمایه

 ..(. و بیمه هزینه تعمیرات، هزینه

 عایدی سرمایه ضرب در نرخ مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه=

 اهمیت و ضرورت مالیات بر عایدی سرمایه 

 شود :در ارتباط با ضرورت و اهمیت وضع مالیات بر عایدی سرمایه، دالیل زیر ارایه می

 درآمدزایی برای دولت  *

 مدزایی برای دولت دارد.گذاری، درآعالوه بر ابزار سیاست 

 انصاف و عدالت  *

عدالت در توزیع بار مالیاتی بین تمام اشخاص و  شود.عدالت می توزیعی سرمایه منجر به وضع مالیات بر عاید 

 کند.کمک می منابع به بهبود تمکین و پذیرش سیستم مالیاتی در جامعه
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 یکپارچگی نظام مالیاتی  *

 و تقویت یکپارچگی سیستم مالیاتی عاملی برای حفظو  است های تقلب و اجتناب مالیاتیفرصتمحدودکننده  

 .خواهد بود

  بهبود توزیع درآمد *

  .ندکبه کاهش شکاف طبقاتی کمک میهای تصاعدی و باال از ثروتمندان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 
  ساماندهی و کنترل سوداگری *

ا هسوداگری و کاهش تقاضای سفته بازی در بازار دارایییکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل  

 است. 

  مالیات بر عایدی سرمایه در ایران 

 های مالیاتی است. اینها و به تبع آن محدود بودن پایهاز عمده مشکالت نظام مالیاتی ایران، گستردگی معافیت

ن اقتصادی شده است که عمدتاً به شکل رسمی و مشخص ها بر گروهی از فعاالموضوع موجب تحمیل فشار مالیات

مشغول تولید و کسب و کارهای مولد هستند. در غیاب نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشور هم اکنون نوعی 

سیستم جایگزین در قالب مالیات نقل و انتقال امالک، مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات نقل و انتقال سرقفلی 

 های مستقیم وجود دارد. مالیاتدر قانون 

های گذاری به نفع داراییرمایهموجب تحریف تصمیمات س ایراناجرایی نشدن مالیات بر عایدی سرمایه در 

افراد ثروتمند و در نتیجه باعث مخدوش شدن عدالت اجتماعی، غیرمولد، بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع 

های غیرمولد و معاف از مالیات شده است. ای خاص و آن هم به شکل داراییموجب انباشت سرمایه در دست عده

یز پردازند که عمالً به توزیع درآمد ندر این نوع مالیات، افراد ثروتمند مالیات بیشتری نسبت به افراد فقیرتر می

 کند.کمک می

ودرو، سکه، خها نظیر مسکن، دارایی بازار برخیبسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی از علل عمده آشفتگی 

و غیره در کشور، فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه است. نبود این سیستم مالیاتی، موجب ارز 

بازار این کاالها را به  خودرو و نیز دالر و ارزهای خارجی، به دارایی شده و عمالًمسکن و تبدیل کاالهایی مانند 

شده تا این افراد، عالوه بر کسب درآمدهای سرشار، به افزایش هر چه  بازان تبدیل کرده و سببجوالنگاه سفته 

 بیشتر قیمت در این بخش و نوسانات آن دامن بزنند. 

 اصلي نظام مالیات بر عایدی سرمایه هایمولفه 

 هایی متعدد تشکیل شده استء و مولفهسازه یا ساختار نظام مالیات بر عایدی سرمایه همانند هر سیستمی از اجزا

بر  های نظام مالیاتبه طور کلی، مولفهدهند. ات بر عایدی سرمایه را تشکیل میو ارتباط بین این اجزا، نظام مالی

 های ذیل است: عایدی سرمایه شامل مولفه

 های مشمولدارایي -1

 :های مشمولدارایمالحظات کلی در تعیین پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا 
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 لزوم یک پایه گسترده مالیات بر عایدی سرمایه؛

   ،معافیت  کند، بلکهنه تنها کمکی به دولت در دستیابی به اهدافش نمیمحدود بودن پایه مالیاتی

 (.1)پدیده آربیتراژ گرددها میها، منجر به اثرات اخاللی در بازار داراییبرخی دارایی

   :ها.گذاری افراد و اخالل در بازار داراییتحریف تصمیمات سرمایهآربیتراژ مالیاتی 

 :اثرات و دهد میهای معاف تغییر به نفع دارایی را های افرادترکیب دارایی محدود بودن پایه

 دارد.گذاری، تورم، رشد اقتصادی و غیره منفی بر رفتار سرمایه

 پیشنهادی در ایران:های دارایی

 باغ(زمین و ساختمان، ویال، ) امالک و مستغالت 

 یا حق واگذاری محل سرقفلی 

 جاتهای قیمتی، اشیای نفیس و عتیقهطالی غیرزینتی، مسکوکات، سایر فلزات و سنگ 

 ارزهای خارجی 

 سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و سایر اوراق بهادار 

 حقوق مالکانه 

 برداری از معادنحق بهره 

  حق مالکیت معنوی 

  حق االمتیاز 

 مازاد بر نیاز شخصی( ، وسایط نقلیه موتوریخودرو ( 

 معاف هایدارایي -2

 :مشمولمعاف یا غیرهای داراییمالحظات کلی در تعیین 

  ؛اندشدههایی که برای استفاده شخصی خریداری داراییمعافیت کلیه 

  ؛گیرندمورد استفاده قرار می مشمول هایی که در فرآیند تولید کاال و خدماتداراییمعافیت 

  ؛اندای شدهزیان سرمایه متحملهایی که داراییمعافیت 

 ارث، طالق، جهیزیه، جایگزینی، تبدیل به احسن دارایی، احکام ) عافیت واگذاری یا انتقاالت قهریم

 ؛قضایی، آتش سوزی و نظایر آن(

 های معاف، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. برای نمونه در استرالیا سهام قابل فروش، طیف دارایی

 عواید اوراق بهادار دولتی، سرقفلی،. در بنگالدش پذیر، عواید کسب و کارهای کوچک های استهالکدارایی

برخی اراضی کشاورزی، سهام قابل فروش، اوراق قرضه دولتی، در پاکستان سهام قابل در کشور هند 

                                                           
 آربیتراژ چیست؟ - 1

انی نقد و آتی، و هم از نظر مکتواند از لحاظ زمانی باشد مثل بازار گویند. این اختالف میبه کسب سود از طریق اختالف قیمت در دو بازار مختلف آربیتراژ می

 . های جغرافیایی متفاوت باشدمثل تفاوت نرخ در دو بازار در مکان
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سهام دریافتی از  های مستقر در مناطق ویژه، در ترکیهپذیر، فروش شرکتهای استهالکفروش، دارایی

 از این مالیات معاف هستند. عواید اوراق بهادار دولتیو همچنین در انگلیس  طریق ارث و هبه

 

 :رانیدر ا یشنهادیپ هیسرما یدیبر عا اتیموارد معاف از مال

 باشد؛هایی که خرید یا تحصیل آنها قبل از تصویب این قانون میاموال و دارایی 

  سال شمسی؛ 3)مجموعاً یک واحد( در هر  اشخاص حقیقی و افراد تحت تکفلاولین واحد مسکونی توسط 

  های مستقیم؛قانون مالیات 77امالک و حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده 

 مجموعاً یک خودرو و یک  اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی و افراد تحت تکفل(

 ؛سال شمسی 2موتورسیکلت( در هر 

 های مستقیم؛ قانون مالیات 2های مربوط به اشخاص موضوع ماده دارایی 

 شوند؛یا به عنوان جایزه واگذار می هایی که به صورت بالعوضدارایی 

 له؛زمان انتقال به نام وراث یا موصیشوند در هایی که به واسطه ارث و وصیت منتقل میدارایی 

 حبس ولیهعشوند در زمان انتقال به نام موقوف نذر منتقل میهایی که به واسطه وقف، حبس و دارایی ، 

 نذرشونده؛

 شوند؛ ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار میدارایی 

 های مستقیم. مالیات قانون( 68) ادهامالک مشمول مقررات م 

 آستانه: یا پایه معافیت -3

ه ل ارائقابذیل  به دو شکل ،شودمی داده قشرهاها یا کمک به برخی برخی هزینهبه منظور جبران که معافیت پایه 

 است:

 اعطای مبلغ ثابتی به عنوان معافیت به عایدی 

 تر است.یمت آنها از یک مبلغ مشخصی پایینهایی که قمعاف کردن دارایی 

 نرخ مالیاتي -4

 اصول کلی در تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه:

  کوتاه مدت و بلندمدت.تفکیک عواید 

  های تصاعدی(مشمول نرخ مالیات بر درآمد نرخ“ درآمد عادی “ عواید کوتاه مدت به عنوان یک 

 تر از نرخ کوتاه مدت.ثابت پایین عواید بلندمدت به عنوان عایدی سرمایه مشمول یک نرخ 

  نرخ مالیاتی باید با طول دوره نگهداری متناسب باشد. کنترل سوداگریبرای 

  .ممکن است نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس نوع دارایی متفاوت باشد 

 متفاوت است. اینرخ مالیات بر عایدی سهام از سایر عواید سرمایه 

  باشد.مدت و بلندمدت متفاوت  در کوتاهباید نرخ مالیات بر عواید سهام 
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  ی دیگر بخشی از عواید معاف است.در برخی کشورها سهام از پرداخت مالیات بر عایدی معاف و در برخ 

  ها()برخالف سایر دارایی استنرخ مالیات بر عایدی سهام عمدتاً ثابت و مقطوع. 

 های مالیات بر درآمد است.در برخی کشورهای معدود عواید کوتاه مدت مشمول نرخ 

 دولت  مسه، بودن به طورکلی، نرخ مالیات بر عایدی سهام با توجه به مدت نگهداری، بورسی یا غیربورسی

 متغیر باشد.  شرکت و غیرهدر

 نرخ مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهادی در ایران:

 های انواع داراییبرای  ،های مستقیمقانون مالیات 131های مالیاتی ماده نرخ مدت برای عواید کوتاه

 131های ماده به شرط اصالح جدول نرخ (؛سال 3نگهداری دوره  ) برای  مشمول به غیر از سهام

  درصد. 25سال، نرخ مقطوع  3نگهداری بیشتر از دوره برای 

 شوند، بسته به دوره نگهداری به عنوان موجودی تجاری محسوب نمیهای شغلی که نرخ مالیات بر دارایی

 متغیر باشد. با افزایش دوره نگهداری نرخ آن کاهش یابد.

  بازار )و نرخ نقل و انتقاالت سایر سهام  صفر (هاولی)بازار  هعرضه اولینرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام

 به شرح زیر خواهد بود:ثانویه( 

o  درصد 15 یکسال کمتر از 

o  درصد. 10بین یک تا دو سال 

o بیشتر از دو سال صفر 

 نوع سیستم اجرایي -5

مالحظات کارایی و به طور کلی دو نوع سیستم برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و انتخاب آن، به 

 ها بستگی دارد. با درو بنگاه افرادگذاری اجرایی، نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه

 نند. کبر روش تعهدی و تحققی استفاده مینظر گرفتن برخی مالحظات، اغلب کشورها از سیستم ترکیبی مشتمل 

در خصوص آن یک مشکل جدی است، مالیات  جریان نقدیو  گذاریارزش هایی کهدر رویکرد ترکیبی از دارایی

 ود. شا ندارند بر مبنای تعهدی اخذ میها که مشکالت مذکور رمربوط بر مبنای تحقق عایدی و مالیات سایر دارایی

)زمان فروش یا واگذاری(  )امالک و مستغالت(، در هنگام تحقق درآمد های حقیقیدر این راستا مالیات دارایی

 شود.اخذ می

گذاری وجود ندارد، شوند، هرچند مشکل ارزشگذاری میرسی که به طور منظم ارزشهای بودر مورد سهام شرکت

 ها، جهت عدم ثبت ورود به بازار بورس وای برای شرکتانگیزه اما اخذ مالیات به روش تعهدی ممکن است:

 بزرگ بورسیهای های غیربورسی باشد. این روش شرکتجهت خرید سهام شرکتگذاران ترجیحی از سوی سرمایه

 های کوچک از بازار بورس منجر شود.کند اما ممکن است به خروج شرکترا متاثر نمی

 نرخ شمول مالیات -6

 است. مشمول مالیات شدن کل دارایی یا درصدی از آنرخ یا نسبت شمول، ن
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 شاخص بندی،بسیاری از کشورها در اجرای اهداف حمایتی و کاهش فرار مالیاتی و یا جایگزین مواردی مانند 

این امر به ویژه در صورت نگهداری طوالنی و کنند. ها را مشمول این مالیات میبخشی از عایدی حاصل از دارایی

 مدت دارایی، شیوع بیشتری دارد.

 از اتمام دوره نگهداری نظام درآمدی و نحوه رفتار بعد -7

در اغلب کشورها به صورت نسبتاً جامع و در چارچوب نظام  اتیمال نیام درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه، نظا

نحوه رفتار مالیاتی بعد از اتمام دوره نگهداری دارایی )درنظر گرفتن دوره و  .شوداخذ میبر جمع درآمد  اتیمال

 ب کشورها اینبه استثنای چند کشور معدود، اغل ،لت تعیین شده(پایان مهنگهداری مشخص و معافیت پس از 

  اند.امتیاز را حذف کرده

  شیوه وصول -8

یا تحت پوشش نظام مالیات بر جمع درآمد و به عنوان در اغلب کشورهای مجری  وصول تکلیفی و تکالیف مودیان،

در  فرآیند ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات است.شود و یا جداگانه دارای و پرداخت مییکی از درآمدها اظهار 

در مهلت مشخصی پس از انجام هر معامله، بایستی به اداره مالیاتی اعالم و مالیات آن پرداخت کشورهای معدودی 

قطعی، در منبع کسر و پرداخت  در بسیاری از کشورها مالیات سهام و اوراق بهادار به صورت تکلیفی و بعضاً شود.

  .شودمی

 نحوه رفتار با زیان سرمایه -9

له وجود ندارد و برای ئسبرخورد با این مدهد که الگو و شیوه واحدی در تجارب کشورهای مختلف نشان می

ران اغلب کشورها، جب جلوگیری از فرسایش پایه مالیاتی، اعمال محدودیت برای کسر زیان، بسیاری ضروری است.

 دانند. ای مجاز میایهعواید سرم ای را تنها بازیان سرمایه

 ایانتقال زیان سرمایه -10

های مختلف متفاوت ای، مقررات مربوط به اجازه انتقال زیان به دورهای مجاز برای انتقال زیان سرمایههعداد دورهت

 باشد. است. در برخی کشورها، مجاز نیست و در برخی دیگر به صورت محدود یا نامحدود مجاز می

 شاخص بندی -11

ش افزای ایدی و کاهش اثرات قفل شدن دارایی، ببه منظور محاسبه عایدی واقع بندی قیمت پایه دارایی،اخصش

ش افزای :مانند یاما به دلیل مشکالت ایی از پایه مالیاتی خارج شود.های سرمایهناشی از تورم در عواید و هزینه

 نند.کی، بخشی از عایدی را مشمول مالیات میبندجای شاخصه ب ارایی و عدالتک های آربیتراژ وفرصت پیچیدگی،

 متیاز تعویق پرداخت مالیاتا -12

 مند شوند:توانند از این امتیاز بهرهاز کشورها افراد در حاالت زیر میدر بسیاری 

  ارث(  مرگ و میر( 

  های مشابه فروش دارایی در ازای خرید همان دارایی یا دارایی 

 دارایی  معاوضه 
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 طالق، ارث، احکام دادگاه و نظایر آن( انتقاالت قهری( 

  گذاری و ...ن واحدهای مختلف یک صندوق سرمایهمبادله سهام در داخل یک شرکت یا بی 

  نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم -13

های خود واقع در داخل یا خارج از کشور قیم نسبت به کلیه اموال و داراییای کلی، اشخاص مه عنوان قاعدهب

( ویژه امالکه )ب های خوداشخاص غیرمقیم تنها نسبت به داراییو  مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. مشمول

 باشند.مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میواقع در کشور 

   اجرایي سائلم -14

ه ات بسری مشکالت اداری به دنبال خواهد داشت. پیامدهای دقیق این مالیاجرای مالیات بر عایدی سرمایه، یک

به طور کلی، برخی از پیامدهای فوری پیاده سازی نظام مالیات بر عایدی و  نحوه طراحی این مالیات بستگی دارد.

 باشد: سرمایه به شرح زیر می

  افزایش تعداد مودیان مالیاتی که باید اظهارنامه مالیاتی تکمیل کنند؛ 

  مودیان؛نیاز به دفترچه راهنما و سایر ابزارهای خدمات به 

 های تنظیم اظهارنامه مالیاتی.های مالیاتی و سیستماعمال تغییر در انواع اظهارنامه 

 آموزش کارکنان مالیاتی و مؤدیان و ... 

 

 
 

 

 

 



 

9 
 

 بندیجمع : 

بدون تردید، مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، باز توزیع درآمد و ثروت در جامعه 

ها اعمال شود. از این حیث، ایران جزو معدود کشورهای سفته بازی در بازار برخی دارایی جلوگیری از سوداگری وو 

 های منقولد، در حالی که بازار اغلب داراییشوای هیچ گونه مالیاتی اخذ نمیعواید سرمایهجهان است که در آن از 

ین اهمواره جوالنگاه سفته بازان و سوداگران بوده است. در و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، 

های مالیات بر عایدی سرمایه تا حد امکان گسترده باشد. همچنین برای تامین اهداف باز راستا الزم است، پایه

های به شدت تصاعدی، تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت، گیری از سوداگری، استفاده از نرختوزیعی و جلو

های متفاوت برای عواید کوتاه مدت و بلند مدت اجتناب ناپذیر است. با توجه دی و همچنین اعمال نرخبنشاخص

 طال وها مانند بازار مسکن، خودرو، ارز، دارایی های بازار برخیبه حجم باالی نقدینگی در اقتصاد ایران، ویژگی

های سرگردان به یک یا تعدادی ری از هجوم نقدینگیسهام و درجه جایگزینی باالی آنها، الزم است برای جلوگی

از بازارهای مذکور و ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه، مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان و در همه 

  ها اعمال شود. بازارها بر عواید حاصل از نگهداری این دارایی


