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های مهم در طراحی مالیات لفهؤکارکردها و م

 بر تجارب کشورهابر عایدی سرمایه مبتنی

 
 

 

 

 

 

 ده کیچ

  محدود نمودن سوداگري، ،  اقتصادي  مختلف  هاي بخش  فعالیت  تنظیم  مانند  مختلفی  اهداف  با   مالیات بر عایدي سرمایه

كلی    طوربه  فارغ از درآمد اتفاقی،  شود.می  وضع  افزایش كارایی اقتصاديو    اجتماعی   عدالت  ایجاد  عمومی،   منابع  افزایش

آورند. درآمد حاصل از سرمایه  دست مییا درآمد حاصل از سرمایه به  درآمد حاصل از كار  طریقز  د درآمد خود را ااافر

نوع درآمد تقس از  ،  جاري سرمایهو عایدي سرمایه. درآمد    جاري )سود( سرمایه درآمد    :شودیم میبه دو  سود ناشی 

بازدهی سرمایه یا بسرمایه است كه طی دوره تملک دارایی یا سرمایه با  ثابت كسب  هگذاري متناسب  صورت درصد 

دست  هنگام فروش آن به یک دارایی التفاوت قیمت فروش و خرید از مابهدرآمدي است كه ؛ اما عایدي سرمایه شودمی

است كه    جاري سرمایه درآمدهاي  ازجمله  . مثالً سود توزیعی سهام و درآمد حاصل از اجاره یک واحد آپارتمان  آیدمی

آید؛ حال  دست میبه  میزان بازدهی یا قرارداد اولیهبراساس  طی دوره تملک    گذاري در بازار سرمایه و امالکاز سرمایه

عنوان  دست آمده از آنها كه برابر تفاوت قیمت فروش و خرید دارایی است، بهها به فروش برسد، سود بهاراییاگر این د

 شود. ها تلقی میعایدي یا زیان سرمایه این دارایی

بر عایدي سرمایه از نقلك، مالیاتی است  (CGT)  مالیات  بر عایدي حاصل  هاي  دارایی(  دوفروشیخروانتقال )ه 

 نامشهود وضع شود.   یا مشهود غیرمنقول، یا منقول دارایی انواع شامل ايسرمایه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می  این پایه مالیاتی  کارکردهایازجمله  •

سکه    در بازار امالک، ارز، بازي و سوداگري  مولد همچون سفتهغیر  يهاتیفعال  افزایش هزینه  سوداگری:کنترل  .  1

درواقع  طور مؤثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدي سرمایه است.  نحوي كه بهو... به 

ها بیشتر خواهد شد،  بینی اینکه در آینده قیمت آن داراییها و با پیشسوداگران در هنگام افزایش قیمت برخی دارایی

رسانند؛  ها را با قیمت بالتر به فروش میمدت داراییپس از یک دوره كوتاه  عمولً مو    كنند یم   هاییداراشروع به خرید این  

و این بازارها تبدیل به    یابد ها كاهش میدارایی  دوفروشی خراما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران براي مبادرت به  

 بستري آرام براي تقاضاي واقعی خانوارها خواهد شد. 

منابع براي دولت است.    نیتأمترین آثار مالیات بر عایدي سرمایه، كمک به  یکی از مهم:  تأمین درآمد دولت.  2

سهم قابل    .شودبر تجارب بسیاري از كشورها وضع مالیات بر عایدي سرمایه موجب افزایش درآمدهاي مالیاتی میمبتنی

 یات بر عایدي سرمایه است.توجهی از درآمدهاي مالیاتی در كشورهاي مختلف متعلق به درآمدهاي حاصل از مال 

درباره وضع مالیات بر عایدي سرمایه بهبود عدالت افقی و    توجهنکات قابل  ازجمله  :  در جامعه  عدالت  ارتقای.  3

  كسب   حاصل از نیروي كار درآمد  بین كسانی كه درواقع وضع مالیات بر عایدي سرمایه به رعایت عدالت عمودي است. 

 . كندكمک می دارند  سرمایه عایدي كه  كسانی  و كنند می
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 مات ی تصم  تواندی م  سهام،   دارایی   درخصوص  سرمایه   عایدي  بر   مالیات :  ی داخل   ی مال   ن ی تأم   ه ب   هابنگاه   بی ترغ .  4

 ه ی سرما  ي دی عا  بر   اتی قرار دهد. اگر نرخ مال  ری را تحت تأث   یمال  نی سود و تأم  عیدر مورد توز   خصوصاً   ياقتصاد   يهابنگاه 

آن   ي جا سود خواهند داشت و به   ع ی توز  ي برا   يكمتر   زه ی ها انگ باشد، شركت   ترن یی سهام پا  ی می تقس  سود  نرخ   به  نسبت 

 ی مال  نی تأم   مختلف   منابع   ینسب   نه ی هز   دادن   ر یی تغ  با   ه ی سرما   ي د یعا   بر   ات ی مال.  كنند ی خود از بازار م  سهام  د یاقدام به بازخر 

 ی مال  ن یتأم   به   ها بنگاه   كه   ي نحو به   گردد ی م  ها بنگاه   رفتار   ر یی تغ  به   منجر (  دی جد  سهام   انتشار   ا ی  ی بده  ل یقب )از    ها شركت 

 .شوند ی م  بی ترغ   ی داخل

  ي ارتقا(  CGT)  هی سرما  يد یبر عا  ات یمال   ياز كاركردها  یک ی  :(شدگیقفل  )با توجه به اثر کارایی  ارتقای  .  5

البته باید در طراحی  كند.   دای سوق پ  ی واقع  دی به سمت تول  ها هیسرما  شود یموجب م  رایدر اقتصاد كشور است؛ ز  ییكارا

كه   داشت  توجه  مالیاتی  پایه  قفلاین  كارایی  اثر  انحراف  و  نیفتدشدگی  قفل  . اتفاق  معن  شدگی اثر  این  كه    است به 

انداختن، كاهش یا معافیت مالیات، داراییسرمایه به تعویق  براي  نزد خود نگه  گذاران،  بهینه  از حد  هایشان را بیش 

 اندازد.خطر میو بهینه را به كارا تخصیص و توزیع   ندیفرافروشند و این دارند و نمیمی

ترین  مهم  مختلفی است که  مالحظات  نیازمند توجه به  طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه •

 آنها عبارت است از:

این    طوربه:  درآمد مشمول مالیات.  1 فروش و قیمت خرید كه  قیمت  با تفاوت  برابر است  كلی عایدي سرمایه 

درآمد مشمول مالیات همان عایدي سرمایه است كه كشورهاي مختلف سه   تواند مثبت یا منفی باشد. عموماًتفاوت می

رفتار    ،ضمن توضیح موارد مذكور  این گزارششمول، شمول جزئی و شمول كامل. در    نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم

 شود. مالیاتی هر كشور نسبت به عایدي سرمایه بیان می

گیرند كه در صورت نگهداري بیش  حت عنوان مدت نگهداري در نظر می اكثر كشورها معیاري را ت  : دوره نگهداری . 2

كلی دارایی    طور یا به   ابد ی ی م كاهش  از طریق نرخ یا میزان شمولیت  مالیات بر عایدي سرمایه  میزان  شده،  از مدت تعیین 

 صورت بلندمدت است. گذاري به كارگیري این سیاست، حمایت از سرمایه ه كلی دلیل ب   طور شود. به مشمول مالیات نمی 

برخی بر این باورند كه عایدي حقیقی باید مشمول مالیات قرار گیرد  : تورمعایدی سرمایه نسبت به    تعدیل.  3

كید دارند كه چون  أبر این موضوع ت  كلی دسته اول   طوربهد عایدي اسمی مشمول مالیات باشد.  و برخی معتقدند كه بای 

عایدي  نباید  است،    درت خرید او ایجاد نشدهتغییري در ق   افزایش یافته ومتناسب با تورم  عایدي اسمی دارایی  صرفاً  

باعث خدشه در عدالت مالیاتی    را تورمعایدي نسبت به  دیگر دسته دوم تعدیل   طرف  . ازباشداخذ مالیات    اسمی مبناي 

از    است،   كار  از  حاصل آنها    ي درآمدها  هعمد  سهم   كه   درآمدي  پایین   طبقات  برخالفدانند؛ چراكه  می بزرگی  بخش 

بیشتر طبقات  نسبت به تورم    يدیتعدیل عا ؛ درنتیجه  دهدیمتشکیل    سرمایه  ي طبقات بالي درآمدي را درآمددرآمدها

 .دار می كندمالیاتی را خدشهو عمودي در نظام و عدالت افقی  سازدیمبالي درآمدي را منتفع 

مال  نییتع:  نرخ مالیات.  4   ای   اشخاص حقیقی  درآمد  مجموع  بر  ات یمالالگوي    ، تحتهیسرما  بر عایدي  اتینرخ 

داشته باشد. مثالً  بر برنامه و رفتارهاي مالیاتی افراد    یمهم   ریتواند تأثیجداگانه، م   صورتبه  هیسرما  عایدي   بر  اتیمال

نقش  تواند  یسهام متوزیعی  سود    یا  یبهره بانک  بر  اتی ا كمتر از نرخ مال یبالتر  نرخ مالیات بر عایدي سرمایه    تنظیم
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 افراد داشته باشد.  گذاريتصمیمات سرمایهمؤثري بر 

زیان سرمایه است    مسئلهترین مسائل در طراحی مالیات بر عایدي سرمایه توجه به  یکی از مهم:  مسئله زیان.  5

اتخاذ كرده آن  به  مالیاتی متفاوتی نسبت  رفتار  از  كه كشورهاي مختلف،  را  آن  و معمولً  یا سایر    عایدياند  سرمایه 

 كنند.  درآمدها كسر می

 گرفتن  نظر   در  ه،ی سرما   يد یبر عا   اتی مال  یاز موضوعات مهم در طراح   یک ی  :ی ات ی مال   ی بده   انداختن  قیتعو   به .  6

 یقواعد جهت اهداف مختلف   ن ی است. ا   در موارد خاص   سرمایه   عایدي  بر   ات یمال   پرداخت   انداختن   تعویق   به  ي برا   ي قواعد 

رشد   يموانع برا   بردن  ن یب   از  ،وكارها كسب   ینگ یبه كمک به مدیریت جریان نقد   توانی مآنها    ازجملهشود كه  ایجاد می 

اهداف موجب  نی ا یاز اقتصاد اشاره كرد كه همگ  در گردش( هی )سرما   يتجار  هی سرما  ه ی از تخل يری مشاغل موفق و جلوگ 

 .شوند ی م  يدر نظام اقتصاد  شتر ی ب  یی كارا 

یکی دیگر از مالحظات مهم در مورد مالیات بر عایدي سرمایه،  :  واحدهای مسکونی شخصی   نحوه شمول.  7

آنکه آن واحد یک دارایی    شرط بهی واحدهاي مسکونی را  كل بهرفتاري مالیاتی با سکونتگاه افراد است. تعدادي از كشورها  

 اند.  شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار نگیرد، معاف از مالیات قرار داده

 

  1اصطالحات  فیتعر

 (Capital Gainعایدی سرمایه )

 میزان افزایش ارزش قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن.

 (Capital Lossزیان سرمایه )

 میزان كاهش ارزش قیمت فروش یک دارایی نسبت به قیمت خرید آن.

 ( Taxed on Accrualمالیات تعهدی )

 شود.هاي زمانی مشخص وضع مییی )ارزش بالقوه( طی دوره تملک در بازهدارا کی ارزش روزر مالیاتی كه ب

 ( Taxed on Realizationمالیات تحققی )

 شود. هنگام فروش آن دارایی )عایدي بالفعل دارایی(، وضع میصرفاً  یی و دارا ک ی یر بازده ی كه باتیمال

 (Holding Period Testsدوره نگهداری )

هاي مالیاتی  هرچه مدت نگهداري بیشتر باشد تخفیف   ک دارایی تحت تملک شخص قرار دارد. معمولًمدت زمانی است كه ی

 گیرد.دیان تعلق میؤبیشتري به م

 (Lock-in Effectشدگی )اثر قفل

 گرفته  نظر هاي درخیر انداختن فروش دارایی براي به حداقل رساندن پرداخت مالیات بر عایدي سرمایه متناسب با تخفیف أ به ت

 شده در طول مدت نگهداري.

 (Rollover Provisions)تعویق انداختن مالیات    به

 شود پرداخت تمام یا بخشی از مالیات بر عایدي سرمایه به تعویق بیفتد. تخفیفی است كه موجب می

 

 

های  ذکر است در برخی از سایر پژوهش   شایاناست.    رفته   کاربه . تعاریف بیان شده برای این اصطالحات تعاریفی است که در این گزارش  1

 هایی دارد. های مالیاتی کشورهای گوناگون، تعاریف ارائه شده برای برخی از این اصطالحات تفاوتفارسی و التین و نیز در نظام 
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 مقدمه 

  تنظیم   و   طبقاتی   فاصله   كاهش   اجتماعی،   عدالت   ایجاد   عمومی،  منابع  افزایش   مانند   مختلفی   اهداف   با   مالیاتی   هاي پایه

  كه  است  مالیاتی   هاي پایه  از   یکی   نیز  سرمایه   عایدي  بر  مالیات  شود. می  گرفته   كار به  اقتصادي  مختلف   هايبخش  فعالیت

فعالیت  با   تواندمی  ، عمومی  منابع   افزایش  بر  عالوه جذابیت  افزایش    غیرمولد   هاي كاهش  و  بهینه  تخصیص  باعث 

  مؤثري  نقش  و كاهش شدید تقاضاي سوداگري  سوداگرانه  همچنین با محدود نمودن عوایدگذاري در تولید شود.  سرمایه

  هايپایه  ترینمهم  از  سرمایه  عایدي  بر  مالیات   كند.  ایفا  ارز  و  طال  خودرو،   مسکن،  ازجمله  مختلف  بازارهاي   تنظیم  در

   است. داشته وجود كشورها از  بسیاري در  سال(  100 از )بیش   دیرباز  از كه  است  مالیاتی

پردازان برجسته مالیه عمومی  در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدي سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه

رد اجماع مالیاتی  عنوان دكترین مواساس دكترین توان پرداخت )بهنظري وجود ندارد. چراكه برونه اختالفگهیچ  تقریباً

تاكنون(   بیستم  قرن  ابتداي  پرداخت هراز  توان  افزایش  باعث  و  مالیاتی میمؤدیان    گونه عایدي خالص سرمایه  شود 

كه بخش مهم عایدي سرمایه نصیب طبقات بالي درآمدي  عالوه ازآنجابنابراین دلیلی براي معافیت آن وجود ندارد. به

 اق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.پوشی از این مالیات مصدشود چشممی

بر  مبتنی  ، طراحی مالیات بر عایدي سرمایه  در   مالحظات و محورهاي اصلی كاركردها،    بهدر این گزارش سعی شده  

از  این گزارش    برداري قرار گیرد.ایران مورد بهرهطراحی و قانونگذاري در    جهت تا    تجارب سایر كشورها پرداخته شود

و تفاوت آن با مالیات بر درآمد    عرفی مالیات بر عایدي سرمایهسه بخش اصلی تشکیل شده است؛ در بخش اول به م

نقش مالیات بر  ازجمله  وضع مالیات بر عایدي سرمایه  كاركردهاي  به    اشاره شده است. در بخش دوم  جاري سرمایه

شده    پرداخته   شدگی له كارایی و قفلمسئلی دولت، ارتقاي عدالت،  ما تأمین    عایدي سرمایه در كاهش پدیده سوداگري،

نرخ مالیات، دوره نگهداري و  ازجمله محورهاي اساسی در طراحی مالیات بر عایدي سرمایه  ها ومؤلفه و در بخش سوم 

 زیان سرمایه، مورد توجه قرار گرفته است. مسئله

 

 هیسرما یدیات بر عایمال ی معرف . 1

از نیروي كار   طریق  دو  زا  داافر  درآمدطور عمده  به به  1درآمد حاصل  از سرمایه  درآمد    .آیددست میو درآمد حاصل 

درآمد حاصل از سرمایه  است.    2شامل درآمد حاصل از دستمزد نیروي كار و بخشی از درآمد مشاغل عمدتاً  نیروي كار  

درآمد  ،  جاري سرمایهدرآمد    3. و درآمد حاصل از عایدي سرمایه  ه یسرما  ي جارشود؛ درآمد  به دو نوع درآمد تقسیم می

از هزینه فرصت سرمایه است كه طی دوره تملک دارایی یا سرمایه یا  سود ناشی  بازدهی سرمایه  با  گذاري متناسب 

تقسیمی به  درنتیجه خرید سهام یک شركت، در پایان هر سال مالی، سود  مثالً  شود.  صورت درصد ثابت كسب میهب

  ي دی عااما  را اجاره داد و ماهیانه درآمد اجاره كسب كرد.    توان آنگیرد؛ یا در صورت خرید ملک میدارنده سهم تعلق می

 

1. Labor Earning 

2. Self Employment 

3. Capital Gain 
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  :؛ در مثال مذكور عایدي سرمایه عبارت است ازالتفاوت قیمت فروش و خرید یک داراییمابه  :از  است  عبارت  هیسرما

 كه ممکن است مثبت یا منفی باشد.  خریداري شده در هنگام فروش دارایی ملک  سهام یاعایدي ناشی از تغییر قیمت 

  . گرفت   نظر   در   گر ی د   ي ها یی دارا   ي برا   را   ه ی سرما   ي د ی عا   از   حاصل   درآمد   و   ه ی سرما   ي جار درآمد    توان ی م   ب ی ترت   ن ی هم   به 

  ق ا اور   دارنده   به   ی بانک   بهره   نرخ ثابت همچون    صورت به   كه   است   ه ی سرما   ي جار   ي درآمدها   ازجمله اوراق قرضه    بهره مثاًل  

  یی دارا   د ی فروش و خر   مت ی برابر تفاوت ق   كه آنها    از   آمده   دست به فروش برسد، سود به   یی دارا   ن ی ا   اگر   حال   ؛ شود ی م   پرداخت 

 . شود ی م   ی تلق   یی دارا   ن ی ا   ه ی سرما   ان ی ز   ا ی   ي د ی عا   عنوان به است،  

مالیبنابرا عاین  بر  نقلكاست    یاتی ماله،  یسرما   يد یات  از  حاصل  عایدي  بر  )ه  دارادوفروشیخروانتقال    يها یی( 

 نامشهود وضع شود.  یا مشهود غیرمنقول، یا منقول دارایی انواع شامل ياهیسرما

هاي مالیاتی در دنیا به آن توجه  نظام  معمولً است كه    تصور  قابل  نیز  طور كه بیان شد زیان سرمایهالبته همان

 شود. كه در ادامه این گزارش به آن پرداخته میرفتار مالیاتی خاصی با آن دارند و دارند 

است. از    اتیمال  اخذ  زمان  و  نحوه  ه یسرما  ي دیعا  بر  ات ی و مال  ه یسرما  ي جاربر درآمد    ات یمال   يهااز تفاوت  ی کی

 1ي صورت تعهدبه  یدولت  قرضه  اوراق  بهره  ای  یکبان  سپردهدرآمد اجاره، سود    ،یمی تقس  سودمثل    ها ییدارا  يجار  بازده

)پرداخت    2ی صورت تحققبه  معمولً   ه یسرما  ي دیاما از عا  ، شودیم   اخذ  اتیمال(  یات یمال  دوره  هر  در   ات ی )پرداخت مال

مال   معمولً.  شودیم  اخذ  اتیمال(  یی دارا  وانتقالنقل  صورت  در  فقط  اتیمال   اهشكموجب    یتحقق  صورت به  اتیاخذ 

  انه یسال   هكاست    دهیخر  را  واحد  100  مت یبه ق  کمل   ک ی   يفرد  ه ك  م ین كفرض    مثال  عنوانبه.  شودیم   یات یمال  یبده

 195برابر  ک خود را بفروشد ارزش مل  کمل سال  هفت از  بعد بخواهد فرد  اگر. ندكیم دای پ  شیافزا آن ارزش درصد 10

  درصد  20  ات یمال  نرخ   می نك اگر فرض    ه كواحد خواهد بود    95برابر    ات ی مال  مشمول   درآمد  نیواحد خواهد بود، بنابرا

. حال اگر فرض  ماندیم یفرد باق يبرا واحد 76 جهیدرنت  و ندك پرداخت   اتیمال  عنوانبهواحد را  19 دیبا شخص باشد،

  درصد   10  انهیسال   یک بان  بهره  و   رد كیم   ي گذارسپرده  کبان   در   را   خود   واحد   100،  ک مل   د یخر  ي جابهفرد    نیا  م ی نك

مشخص    نی؛ بنابراداشت  خواهد   سود  واحد  71  سال،  هفتپس از    يدرصد( و  20)  یات ی مال  نرخ  همان  فرض  با  باشد،

  ن یا  موضوع  نیا  علت  هكاست؛ روشن است    یتحقق  حالت  از  مترك  يتعهد  حالت  در   ات،ی مال  از  پس  فرد  سود  هكاست  

دولت پس از هفت سال    ی اما در حالت تحقق  ،ندكیم   اخذ  ات ی مال  انهیسال   صورتبهدولت    ي تعهد  حالت   در   ه كاست  

 . ندكیم اخذ  را  اتیمال

 

 ه  یسرما یدیات بر عایوضع مالکارکردهای . 2

 . کاهش انگیزه سوداگری2-1

  ي سوداگران بازارها  یول  ،شودیها و مشاغل وضع مو سود شركت  دیبر تول  بالیی  نسبتاً   ات یمال   رانیا  ی اتیدر نظام مال 

  خواهند یكه م  ه یسرما  احبافراد ص   ی تلخ موجب شده برخ  ت یواقع  نی. ادهندینم   ی اتیو مسکن و... مال   ن یارز، سکه، زم

با توجه به  .  رندیگ  ش یمولد را در پریغ   يهاتیو فعال   يراه سوداگر   ،یواقع   د یتول  يجاهكنند، ب  يگذارهیاقدام به سرما

 

1. Taxed on Accrual 

2. Taxed on Realization 
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مسئله   نیاست، ا شتریب  يدیتول  يهاتیاز فعال ياریسود بس نیانگی از م ران،یدر ا يبازسفته  دیآنکه در اغلب اوقات، عوا

 خارج شود.  يدیمولد و تول  ي هامنحرف و از بخش رمولد یغ ي هاتیفعال يسوبه يادیز ي هاهیباعث شده سرما

موجب    تواندیم  CGT( است. وضع  CGT)  هیسرما  ي دیبر عا   ات یمال   ، يكنترل سوداگر  يبرا  یات یابزار مال   نیترمهم

  يگذارهیسرما  يجاهب  يفعال اقتصاد   جهیدرنت  د؛شو  یواقع  دیبا تول   سهیسوداگرانه در مقا  يهاتیسود فعال   هیحاش   كاهش

فعال فعال   رمولدیغ   ي هاتیدر  بنابراكندیم   يگذارهیمولد سرما  يهاتیدر  فوا  ن ی.    هیسرما  ي دی بر عا  ات یوضع مال  د یاز 

 .  است ی واقع دیدر تول يگذار هیسرما تیجذاب شیو افزا رمولدیغ ي هاتیفعال تی كاهش جذاب ، يكنترل سوداگر

طور نحوي كه به، سکه و... بهبازي و سوداگري در بازار امالک، ارزهاي غیرمولد همچون سفتهافزایش هزینه فعالیت

درواقع سوداگران در هنگام  از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدي سرمایه است.  مؤثر مزیت خود را  

ها بیشتر خواهد شد، شروع به خرید این بینی اینکه در آینده قیمت آن داراییها و با پیشافزایش قیمت برخی دارایی

رسانند؛ اما با وضع این  ها را با قیمت بالتر به فروش میمدت داراییپس از یک دوره كوتاه  معمولًو    كنند یم  ها ییدارا

عنوان  تواند بهسوداگري میدیگر    طرف  یابد. ازها كاهش میدارایی  دوفروشیخرمالیات انگیزه سوداگران براي مبادرت به  

هاي  از تولید باید سیاستگذاري در جهت كاهش انگیزه  هاي حمایتكه یکی از راه  طوريهاي مولد باشد بهرقیب فعالیت

 و این بازارها تبدیل به بستري آرام براي تقاضاي واقعی خانوارها خواهد شد. سوداگرانه باشد

خصوص بهها  . دلیل عمده سوداگري در برخی از داراییاستسوداگري معمولً از مختصات كشورهاي در حال توسعه  

در یک دوره تورمی این است كه قیمت آنها بسیار    امالکتوجه قیمت    هاي قابلاز ویژگی  تورم است؛  مسئلهامالک،  

=  100متوسط شاخص قیمت )  1963عنوان مثال در شیلی در سال  . بهیابدتر از شاخص عمومی قیمت افزایش میسریع

ود. در كلمبیا نیز در  ب  671فروشی  كه شاخص قیمت عمدهرسید درحالی  865شده به  ( فروش امالک ثبت1955سال  

كه شاخص قیمت  بود درحالی  615شده  ( فروش امالک ثبت1955= سال  100متوسط شاخص قیمت )  1965سال  

شاخص قیمت  »، 1400تا   1379هاي مركز آمار و بانک مركزي، از سال طبق داده ز ین ران یا در   بود. 317فروشی عمده

طی   « در تهرانمتوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربناي مسکونی »كه برابر شده است در حالی 7/46 « كنندهمصرف 

   (1401هاي مركز آمار و بانک مركزي، )داده .برابر شده است 8/355همین دوره 

هاي  . یعنی امالک و داراییعنوان شده است  1اي وجود تقاضاي سرمایهدر بسیاري از كشورها    مسئلهعامل اصلی این  

شوند؛ درنتیجه تقاضا بیش از حد  بازانه معامله میهاي سفتهدهند و با انگیزهاز دست میمدنظر، ماهیت مصرفی خود را  

 یابد و موجب افزایش شدید قیمت آنها خواهد شد.افزایش می

گرانه است؛ مالیات بر عایدي سرمایه ابزار مناسبی  اهاي سود وضع مالیات بر عایدي سرمایه براي جلوگیري از فعالیت

وضع مالیات بر عایدي سرمایه موجب شد سوداگران    بسیاري كشورهاسب سودهاي سوداگرانه. در  است جهت كاهش ك

بسیاري از كشورهاي دیگر مثل كلمبیا، غنا و كره با هدف كاهش سوداگري مبادرت    دلیلهمین    ست بخورند. بهببه بن

 2. به وضع مالیات بر عایدي سرمایه كردند

 

 

1. Demand for Value-Accumulating Capital 

2. Amatong, J. D. (1968). Taxation of Capital Gains in Developing Countries, IMF Staff Papers, 1968 (002).  
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 ن درآمد دولت یمأت. 2-2

شورها وضع  كاز   ي اریبر تجارب بسیدولت است. مبتن  يدرآمدها  نیتأمات بر عایدي سرمایه، ین آثار مال یتراز مهم یکی 

  يدیات بر عایشورها مال كاز    ي اریدر بس   ازآنجاكه .  شودمی  ی اتی مال  يش درآمدها یه موجب افزایسرما  يدی ات بر عایمال

بهیسرما بر  ی مال  الگوي  ه متصل    ياز سهم درآمدها  ی ق ی لذا آمار دق   ، است(  PIT)   اشخاص حقیقی درآمد  مجموع  ات 

وجود ندارد. اما با توجه به اطالعات موجود درباره    ی المللنیب  ي هاسازمانه در گزارش  یسرما  ي دیات بر عایمربوط به مال

ن  یدر ا  يزكدولت مر   یاتی مال  يل درآمدهاكه نسبت به  یسرما  يدی ات بر عایره، سهم مالكا، سوئد و  یک شور آمركسه  

 ر است. یشورها مطابق نمودار زك

 

 دولت مرکزی   یاتیمال  یل درآمدهاکه نسبت به  یسرما  ید یات بر عایسهم مال  . 1نمودار  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: OECD Tax Database. 

 

ات بر  ی شورها مربوط به درآمد مالكن یدر ا  ی اتیمال   ي هااز درآمد  یتوجه  قابلشود بخش  یه مالحظه م ك  طورهمان

 ت است.یات بر مجموع درآمد حائز اهم ی در وضع مال ين هدف درآمدیه است؛ بنابرایسرما ي دیعا

گري(  )تنظیمبا هدف كنترل سوداگري  )درآمدي(  ذكر این نکته ضروري است كه گاهی هدف تأمین درآمد دولت

ها )با هر مدت  عایدي سرمایه پایین باشد یا عایدي تمام دارایی  عنوان نمونه اگر نرخ مالیات بربه.  در تعارض هستند

فعالیت به  سوداگران  درنتیجه  بود؛  نخواهد  بازدارنده  مالیات  این  دیگر  شود،  تعدیل  تورم  به  نسبت  هاي  نگهداري( 

ت بر عایدي  دهند و دولت از این محل درآمد مالیاتی خواهد داشت. ولی چنانچه نرخ مالیابازانه خود ادامه میسفته

كند؛  بازي میشدت بال باشد و عایدي نسبت به تورم تعدیل نشود، كمتر كسی اقدام به سوداگري و سفتهسرمایه به

 تواند درآمد قابل توجهی از این محل كسب كند.  بازي نمیهاي سفتهدلیل كاهش فعالیتدولت هم به
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 مین مالی داخلیها به تأترغیب بنگاه. 2-3

توزیع سود    خصوص در موردبههاي اقتصادي  تواند تصمیمات بنگاهمی  بر عایدي سرمایه درخصوص دارایی سهام،مالیات  

  سود تقسیمی   مالیات بر  را تحت تأثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدي سرمایه نسبت به نرخ  داخلی  و تأمین مالی

خود   1آن اقدام به بازخرید سهام  يجابهتوزیع سود خواهند داشت و ها انگیزه كمتري براي تر باشد، شركتپایین  سهام

ها )از قبیل بدهی  كنند. مالیات بر عایدي سرمایه با تغییر دادن هزینه نسبی منابع مختلف تأمین مالی شركتاز بازار می

   .گرددها مییا انتشار سهام جدید( منجر به تغییر رفتار بنگاه

نگر  قبالً این  آمریکا  وجود  در  سهام شركت  داشتانی  عایدي  بر  مالیات  بر سود  كه  مالیات مضاعف  به  منجر  ها 

دهد. عالوه بر این، اعمال مالیات  ها از تأمین مالی با انتشار سهام را كاهش میشود و درنتیجه انگیزه شركتها میشركت

  يجابهها به بازخرید سهام  ه تشویق شركتتر نسبت به مالیات سود تقسیمی، منجر بهایی پایینبر عایدي سرمایه با نرخ

هاي اخیر  دلیل این مسائل، در آمریکا نرخ مالیات سود تقسیمی و عایدي سرمایه در سالشود. بهتوزیع سود نقدي می

  چراكه  ؛كاهش پیدا كرده و به مقدار برابري رسیده است كه منجر به تشویق بازخرید سهام در برابر تقسیم سود نشود

منجر   اصالحاتقبلی، عایدي سرمایه با نرخ كمتري نسبت به سود تقسیمی مشمول بوده است. همچنین این  در قانون

 2.به كاهش مزیت مالیاتی تأمین مالی از طریق بدهی نسبت به تأمین مالی از طریق سهام شده است

ها كاهش  ، مالیات مضاعف درآمد شركتهاحمایت از شركت  منظوربه  میالدي  1990در ابتداي دهه    نیز   سوئد  در

كه تفاوتی بین درآمد حاصل از بهره و سود تقسیمی وجود نداشته باشد. به همین منظور نرخ مالیات    ياگونهبه  ،یافت

ات قرار  درآمد شركت مشمول مالی  بار ک ی صرفاً شده و   ها برابر صفر قرار دادهبر سود تقسیمی در این كشور در آن سال

اما مالیات مضاعفی درخصوص    ،ها براي تقسیم سود نقدي شده بودمنجر به افزایش انگیزه شركت  مسئلهگرفت. این  می

.  اما نظر دولت این كشور این بود كه عایدي سرمایه باید مشمول مالیات قرار گیردكرد.  سود تقسیم شده ایجاد نمی

اي اعم از سود توزیع شده و عایدي سرمایه  د و تمامی درآمدهاي سرمایهنظام مالیاتی تغییر كر  1995در سال    درنهایت

 3.ها از بین برودبر انگیزه شركت نامطلوب تبعیض نرخبا نرخ یکسانی مشمول مالیات شدند تا اثرات 

  ها خیلیهاي مالی شركتاند كه اثر مالیات بر عایدي سرمایه بر سیاستبینی كردهسیاستگذاران انگلستان پیش

این   علت  است.  سرمایه  مسئلهمحدود  از  بسیاري  عایدي  كه  است  عایديگذارياین  قبیل  از  از  ها  ناشی  هاي 

انه نیز  یسال   صورت بههاي بازنشستگی و افراد غیرمقیم، از این مالیات معاف است. همچنین  هاي صندوقگذاريسرمایه

این معافیت نیز، اثر آن بر نحوه تأمین مالی بنگاه را  مقداري معافیت براي عایدي سرمایه در نظر گرفته شده است كه  

هاي كوچک و متوسط به تأمین مالی از طریق  بنگاهها در انگلستان، تشویق  ن معافیتدهد. یکی از اهداف ایكاهش می

انگلستان   در  مالیات  این  طراحی  همچنین  است.  سرمایه  ياگونه بهسهام  كه  بنگاهاست  در  بلندمدت  هاي  گذاري 

  يگذاربلندمدت سرمایه  صورت بهشود كه اشخاص حقیقی  منجر به این می  مسئله این    .كنددالتأسیس را تشویق میجدی

 4.فواید متعددي خواهد داشت  ؛ این اقدامكنند 

 

1. Share Repurchase 

2  . OECD (2006) 

3  . OECD (2006) 

4  . OECD (2006) 
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بر عایدي سرمایه در سال   به  1996در كشور اسپانیا در زمان اصالحات مالیات    هاياختالل، مالحظات مربوط 

هاي  گیريهاي بعد از آن، تصمیماما در سال  ، طور صریح در نظر گرفته نشدها بهبنگاهتأمین مالی    درخصوصمالیاتی  

درآمد در این كشور انجام شده است تا بین درآمدهاي    سیاستی و تغییرات قانونی در قواعد مربوط به مالیات مجموع 

  1. هایی قائل شوداي تفاوتناشی از عایدي سرمایه یا سایر درآمدهاي سرمایه

 

 افقی و عمودی عدالت  ارتقای. 2-4

 ن ی به ا   یافق   عدالت   3ي. عمود  عدالتو    2یافق   عدالت:  است   مدنظر   عدالت  نوع   دو   یات یمال هاي  پایه   یابی و ارز   ی طراح  در

كه اشاره به    ـ  عمودي   عدالت  از   منظور  و   اخذ شود   ات ی مال  کسان یطور  كه درآمد مشابه دارند به   ي افراد  از ست كه  امعن 

ازجمله  دارند.    یشترياست كه توان پرداخت ب  یاز كسان  یشترب  یاتمال  اخذ  ـ  دارد  یاتیبودن نظام مال  يدرجه تصاعد 

 درباره وضع مالیات بر عایدي سرمایه بهبود عدالت افقی و عمودي است.    توجهنکات قابل 

در اقشار    یدرآمد و سطح رفاه  عیاثرات آن بر نحوه توز  ،یاتی مال  هاينظام  یها در بررسلفهؤم  نیتراز مهم  یکی

كسب    يبرا  يبرخوردارند، قدرت بالتر  يبالتر  يكه از سطوح درآمد  يو افراد  هیاست. صاحبان سرما  جامعه   مختلف

از محل عا  اقشار كم  ی در صورت  خود دارند   يا هیسرما  دات یسود  از سرما  ددرآم كه    ب ینصیب  ه یاز فرصت كسب سود 

  كنند. اي ندارند و تمام درآمد خود را مصرف میهاي سرمایهگذاري در داراییاندازي براي سرمایه؛ زیرا فقرا پسهستند

   .هاي بالي درآمدي استبه دهک  اي متعلقعواید سرمایه عمدهدرنتیجه  

  سال   در   سرمایه در ایرلند   عایدي   بر  مالیات   معرفی   در   مثال  عنوانبهاند؛  بسیاري از كشورها به این مهم توجه داشته

  دارند   سرمایه  عایدي  كه  كسانی  و  كنندمی  كسب  حاصل از كار   درآمد  كه عدالت بین كسانی كهسعی شده    ،1974

  یمالیات   سیستم  در  عدالت  بهبود  هدفبا    سرمایه  عایدي  بر  مالیات  1965  سال  تانانگلس  در   ترتیب،  همین  به  رعایت شود.

  تا  مالیات از سرمایه عایدي بودن امستثن نیز  استرالیا .شد وضع سرمایه داراي افراد توسط مالیات پرداخت از اطمینان و

  را   خود  درآمد   كه  افرادي  نفع  به  بود  تبعیضی  امر  این  زیرا   ،ستدانمی  افقی   عدالت   اصل  ض نق   را  1985  سال  از   قبل

 4. نددآوریم دست به سرمایه عایدي صورت به

 

 ( شدگیقفل)با مالحظه اثر  یی اراک ارتقای.  2-5

باشد، یکی از كاركردهاي این مالیات ارتقاي كارایی حی شده  ا صورت دقیق طر به (  CGTمالیات بر عایدي سرمایه )   چنانچه

درخصوص مالیات زا محدود شود.  هاي غیرمولد و اختالل شود سوداگري در فعالیت در اقتصاد كشور است؛ زیرا موجب می 

عدالت   معاف باشد، اصل خنثایی و  كامالً بر عایدي سرمایه دو نگرانی براي كارایی اقتصادي وجود دارد. اگر عایدي سرمایه  

زا و غیرمولد( هاي اختالل خصوص فعالیت ه )ب ها  گذاري بیش از حد بهینه در برخی دارایی شود و سرمایه مالیاتی نقض می 

دهد. از سوي دیگر اخذ مالیات بر عایدي سرمایه با مبناي مالیات هنگام شود؛ درنتیجه انحراف كارایی رخ می انجام می 

 

1  . OECD (2006) 

2. Horizontal Equity 

3. Vertical Equity 

4  . OECD (2006) 
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گذاران، براي به تعویق انداختن، كاهش یا كه سرمایه  ا شود. به این معن راف كارایی می و انح   1شدگیفروش، موجب اثر قفل 

تخصیص و توزیع   ند ی فرا فروشند و این  دارند و نمی هایشان را بیش از حد بهینه نزد خود نگه می معافیت مالیات، دارایی 

اجتناب مالیاتی از طریق نفروختن دارایی و استفاده گی موجب  شداندازد. حتی ممکن است قفل می خطر  و بهینه را به   كارا

طور هاي مالیاتی پس از مرگ شود. البته اگر مالیات بر عایدي سرمایه با مبناي درآمد بالقوه و واقعی )تعهدي( به از معافیت 

تانی كه با تعریف سشود و فواید اقتصادي بسیاري دارد. در این مبناي مالیات شدگی خنثی می انه اخذ شود، اثر قفل ی سال

درآمد بالقوه محاسبه و   عنوانبه   سال  هرها در پایان  دارایی   سایمنز مطابقت دارد، افزایش ارزش بازاريـ    درآمد هایگ 

شود، اگرچه شخص آن دارایی را نفروخته باشد و افزایش ارزش اسمی آن را نقد نکرده باشد. اما این مشمول مالیات می 

 ینگ ینقد مالیاتی است. یکی از مشکالت این روش چالش  مؤدیان    جرایی فراوانی براي مجریان وهاي ا شیوه داراي پیچیدگی 

لزم را نداشته باشند و مجبور به وام گرفتن یا   نقدینگی   سال   هر هاست، زیرا ممکن است  دهندگان دارایی براي مالیات 

شود و اغلب كشورهاي دنیا در دنیا عملیاتی نمی  تقریبًا  ها نیز این شیوه دلیل همین پیچیدگی فروش دارایی خود شوند. به 

یکی دیگر از راهکارهاي   كنند. مالیات بر عایدي سرمایه را برمبناي درآمد بالفعل )تحققی( یعنی هنگام انتقال دارایی اخذ می 

وكس است. هاي خالی و مالیات بر امالک ل خصوص مالیات بر خانه ه هاي مالیاتی ب وضع دیگر پایه   شدگیقفل كاهش اثر  

 شود.شدگی در بخش بعدي گزارش آورده می تجربیات جهانی براي كنترل اثر قفل 

 

 در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه    مهمپارامترهای . 3

پارامترهاي مهمی وجود دارد كه باید با توجه به اصول اقتصادي درخصوص آنها  در طراحی مالیات بر عایدي سرمایه  

  :عنوان مثالگیري كرد. بهتصمیم

 نظر با چه نرخی مشمول مالیات شوند؟   هاي مورد دارایی  •

 درآمد مشمول مالیات چه باشد؟    •

 مدت رفتار مالیاتی متفاوت شود یا خیر؟  با دوره نگهداري بلندمدت و كوتاهآیا   •

 آیا تعدیل درآمد با تورم صورت گیرد؟    •

   ها كسر گردد؟ زیان ناشی از سرمایه از عایدي سایر داراییآیا   •

 ها لزم است یا خیر؟  تعویق انداختن مالیات برخی گروهبه آیا   •

 نحوه شمول یا معافیت منزل مسکونی شخصی چطور باشد؟    •

 چگونه مقابله شود؟   شدگیقفلبا پدیده    •

گیري سیاستگذار  الت یک پارامتر مهم در مالیات بر عایدي سرمایه است كه باید مورد تصمیمؤهركدام از این س

تنظیم  قرار گیرد.  كارایی، ماهیت  ارتقاي  براي  كه  توجه داشت  باید  پارامترها  این  بر عایدي  در طراحی  مالیات  گري 

مترها ضروري  ادر طراحی این پار  افقی، عدالت عمودي و سادگی اجرال عدالت  سرمایه حفظ شود؛ همچنین رعایت اصو

 است. در این بخش به تشریح هریک از این پارامترها و تجربه سایر كشورها پرداخته شده است.

 

1. Lock in Effect 
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و    1در شکل    نیازمند روابط ریاضی است كه   ، ستانینحوه محاسبات و عملکرد مالیاتتشریح هریک از موارد فوق و  

گیرد در جدول  هایی كه در ادامه مورد استفاده قرار مییح پارامترتوض  شود. اختصار ارائه شده و در ادامه تشریح میبه  2

 . ذیل آمده است

 

 گزارش(  39)صفحه  (  1)   شکل  عالئم اختصاری در متن وراهنمای   .1جدول  
 ح یتوض ریمتغ

A  ها( صورت تحققی )سایر داراییاسمی بهت قبل از اخذ مالیات )سهام( / عایدي سرمایه كسود شر 

∆O   تعهدي  صورتبهعایدي سرمایه اسمی 

A'  )عایدي سرمایه واقعی )تعدیل شده با تورم 

C ت ك ات بر سود شرینرخ مال 

H ي نگهدار زمان مدت 

X رد )شمول جزئی( یات قرار بگیمشمول مال يدیاز عا  یشود بخشیه موجب مكاست  یبیضر دهندهنشان 

S سرمایه اشخاص حقیقی يدی ات بر عاینرخ مال 

 

 اتی. درآمد مشمول مال3-1

 این   كه  خرید  قیمت   و  فروش   قیمت  تفاوت   با  است   برابر   سرمایه  عایدي  كلی  طوربه   شد،  بیان  این  از   پیش  كه  طورهمان 

درآمد مشمول مالیات همان عایدي سرمایه است كه كشورهاي مختلف سه   عموماً .  باشد   منفی  یا  مثبت  تواندمی   تفاوت

 مالیاتی  رفتار مذكور موارد توضیح ضمن شمول جزئی و شمول كامل. در ادامه   شمول، نوع رفتار نسبت به آن دارند؛ عدم 

 1.د شو بیان می   عایدي سرمایه نحوه شمول  به  نسبت  كشور   هر 

 شمول  عدم ـ 

  ؛دهند درآمد حاصل از عایدي سرمایه را مشمول مالیات قرار نمیدر سطح اشخاص حقیقی،    كشورهابرخی از  كلی    طوربه

یونان،    توان بهاین كشورها میازجمله    فروش )تجارت( خریداري شده است؛  قصد   بهتشخیص داده شود دارایی    آنکهمگر  

سهام مشمول مالیات بر عایدي سرمایه    2، همچنین در كشورهاي بلژیک، كره و مکزیک   د؛اشاره كرنیوزلند و سوئیس  

 3. گیردقرار نمی

  4کامل  شمولـ 

ات قرار ی ل تورم( را مشمول مالی )بدون تعد   ی اسم  ي د یزان عا ی ل مك،  یق یدر مورد اشخاص حق   OECD  ي شورهاكثر  ك ا 

زان ثابت را نسبت ی به م  ي اه ی ت پای معاف   و انگلستان  كیزامبورگ، اسلوا ك رلند، لوی ا مانند  ز  ی ن   شورهاكاز    یم كدهند. تعداد  ی م 

 5.نند ك ی ات اعمال می مال  مأخذبه  

 

 

1  . Harding (2013) 

ماه    24درصد سهام خود را در كمتر از    10درصد سهام شركت هستند و بیش از    10. اين معافیت در مكزيك شامل اشخاصي كه مالك بیش از  2

 شود.  گیرد، نمي اي صورت نمي شده بورس شناخته فروشند و يا در صورتي كه فروش سهام در مي 

3  . Harding (2013) 

4. Full inclusion 

5  . Harding (2013) 
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  1جزئی شمولـ 

مثال    عنوانگیرند. بهعنوان مأخذ مالیاتی در نظر میبخشی از عایدي اشخاص حقیقی را بهصرفاً  برخی دیگر از كشورها  

استرالیا  در   و  عایدي    50كانادا  مالیات  سرمایه  درصد  امالک    3/73سوئد  در    یاگیرد  میقرار  مشمول  عایدي  درصد 

 .  گیردشود مشمول مالیات قرار میمسکونی كه توسط افراد نگهداري می

امکان   ،سال نگهداري شوددو شود و اگر آن دارایی بیش از  میندرصد عایدي امالک مشمول مالیات  50 نیز در پرتغال

 گیرد.  میندرصد عایدي، مشمول مالیات قرار   50ي كوچک نیز هاسهام شركت موردتعدیل تورمی نیز وجود دارد؛ در 

است.  نمای  XAصورت  بهبجز سهام    هاییدارا عایدي سرمایه    1در شکل   داده شده  در  همانش    شکل طور كه 

 یابد. دلیل مشمول نشدن بخشی از مأخذ مالیاتی، نرخ مالیات تركیبی در سطح فردي كاهش میبه ،مشخص است

 

 ی نگهداردوره .  3-2

شده،  ش از مدت تعیینی ب  يه در صورت نگهداركرند  یگ یدر نظر م   2ي را تحت عنوان مدت نگهدار  ياری مع  شورهاك ثر  كا

كارگیري  هكلی دلیل ب  طوربه  شود.یكلی دارایی مشمول مالیات نم  طورا بهی   ابدی یماهش  كه  یسرما  ي دیات بر عایمال

 است. تورم ریتأثو جبران  صورت بلندمدت گذاري بهسرمایهاین سیاست، حمایت از 

شورها  كاز    ی و در برخشود  در نظر گرفته می  زمان واحد   یک  صورتبه  ي ار مدت نگهداری شورها معكاز    ی در بعض

ها مشخص  شورها در مورد سهام و سایر داراییكاز    یک هر   يمدت نگهدار  2شود. در جدول  ین م ییتع   یانک پل  صورتبه

كاهش نرخ، تعدیل  ازجمله  از تخفیفات مالیاتی    ،؛ اشخاص پس از دوره نگهداري مشخص شده براي داراییاستشده  

 3.شوندنسبت به تورم، شمول جزئی و... برخوردار می

 

 و سهام  یکیزیف  ی هایی)سال( دارا یطول مدت نگهدار  .2جدول  

 (2012شورها )کاز    یدر برخ مبنای تخفیف مالیاتی  

 سهام  دارایی فیزیکی 

 استرالیا  1 استرالیا  1

 شیلی 1 اتریش  35

 جمهوري چک  5/0 بلژیک 5

 فنالند  10 شیلی 1

 مجارستان  5 جمهوري چک  5

 لوكزامبورگ  0.5 فنالند  10

 اسلوونی  20 فرانسه  30

 تركیه 1 آلمان  10

 آمریکا  1 مجارستان  15

   ایتالیا  5

 

1. Partial Inclusion 

2. Holding Period Tests 

3. Harding (2013) 
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 سهام  دارایی فیزیکی 

   ژاپن  5

   كره  10

   لوكزامبورگ  2

   لهستان  5

   اسلواكی 5

   اسلوونی  20

   تركیه 5

   آمریکا  1
Source: Harding (2013) 

 

 1:دهندمیمختلف انجام  هايداراییبا  یمتفاوت  یات یمال ين، رفتارها یمع يمختلف پس از مدت نگهدار  يشورهاك

سال باعث    یکش از  یب  ییدارا  یک  ي ا نگهداریدر استرال  :)شمول جزئی(  اتیمال مأخذاز   ی ت در بخش یمعاف •

 ندارد.   ی تین مزی سال چن  یکمتر از كدر  یی اما انتقال دارا ،ات شودیات معاف از مال ی مال مأخذاز  یشود بخش یم

شود و اگر  یسر مكمت فروش  ی درصد ق   20  يد ی در فنالند هنگام محاسبه عا  فروش:  مت یقاز    ی بخش   سرک •

 شود. یسر مكفروش ارزش درصد از   40شود،  يسال نگهدار  10بیش از  یی دارا

شود  یل م یبراساس تورم تعد ي دی شود عا ي سال نگهداردو ش از یب یی در پرتغال اگر دارا ل تورم:یتعداعمال  •

 ند. ك یل م یشده باشد را با تورم تعد يسال نگهدار یکش از یه بك  یرمنقول یغ يهایید دارایمت خریا قیو در اسپان

 یجزئ عنوانبهحاصل از فروش  يدیشود، عا  يسال نگهدار یک متر از ك  ییدارا یکا اگر یک در آمر اهش نرخ:ک •

  یکش از  یب  ییاما اگر دارا  ،ردیگیات قرار میات بر مجموع درآمد مشمول مالیشود و با نرخ مالیم   یاز درآمد فرد تلق 

 .ردیگیات قرار می متر از نرخ مالیات بر مجموع درآمد است، مشمول مالكه  ك ياجداگانه  يهاشود با نرخ يسال نگهدار

 

 تورم تعدیل عایدی سرمایه نسبت به. 3-3

تعدیل تورم    مسئله خصوص درباره مالیات بر عایدي سرمایه  بههاي مالیاتی  ترین موضوعات در نظامرمناقشهیکی از پُ

به دو دسته  و صاحب  است باید  تقسیم مینظران  از تعدیل(  باورند كه عایدي حقیقی )پس  این  بر  اول  شوند. دسته 

 مشمول مالیات باشد.   )بدون تعدیل(  معتقدند كه باید عایدي اسمی  مشمول مالیات قرار گیرد و دسته دو

اسمی    ارزش  باعث افزایش  در شرایط تورمی  كید دارند كه ارزش داراییأبر این موضوع ت  دسته اولكلی    طوربه

دي خواهد  ؤافزایش عایدي اسمی سرمایه و درنتیجه درآمد مشمول مالیات مشود و بالتبع این نیز موجب  میسرمایه  

نباید این  ،  درت خرید او ایجاد نشدهتغییري در ق   عایدي اسمی دارایی افزایش یافته است وصرفاً  از نظر آنها چون  شد.  

دیگر    طرف  از   .و درنتیجه انتظار اخذ مالیات از آن را داشت  ر نظر گرفتد  عنوان عایدي حقیقی براي شخص افزایش را به

  پایین  طبقات   برخالفچراكه    ؛ دانندباعث خدشه در عدالت مالیاتی می  را  نسبت به تورم  ه یسرما  يدی عا  لیتعددسته دوم  

  بالي درآمدي را درآمد ي طبقات  درآمدهابخش بزرگی از    است،   كار   از   حاصل آنها    يدرآمدها  عمده   سهم   كه   درآمدي 

 

1  . Harding (2013) 
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  سازدیم؛ درنتیجه تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها بیشتر طبقات بالي درآمدي را منتفع  دهدیم تشکیل    سرمایه

یعی نظام مالیاتی آسیب خواهد زد و عدالت  زي سرمایه به كاركرد بازتودرآمدهارو مخالفان معتقدند كه تعدیل  و ازاین

شود  تعدیل تورم به این موارد ختم نمی ها درخصوص تعدیل یا عدماستدلل طبیعتاً .كنددار میمالیاتی را خدشهافقی 

 1.است در این حوزه و نیاز به گزارش مستقلی 

به    در مختلف  كشورهاي  در  سرمایه  عایدي  بر  مالیات  در  تورم  مسئلهطراحی  است.  شده  اكثر   توجه  انگلستان 

 لی تعد  یفروشرده ُخ  متیدر تصرف شخص درآمده در هنگام فروش با شاخص ق   1998سال    لی بل از آور كه ق   ییها یی دارا 

با هدف   2دیجد   ف ی تخف .  كرد   ن ی گز ی جا   ف ی تخف   از   ي گر ی د   نوع   با   را  یات یمال   ف ی تخف   ن ی ا   انگلستان   1998  سال   در   شود؛ ی م 

 ينگهدار  مدت  ش یافزا  با  كه  بود صورت   ن ی ا   به  و   شد  اعمال   بلندمدت  يگذار ه ی به سرما  ق یو تشو  یات ینظام مال  ي ساز ساده 

سال نرخ   10از    شی ب  ي نگهداربا مدت    يتجار ر ی غ   ي هایی دارا  يساختار برا   نی ا   در   .كرد ی م  دایكاهش پ   اتینرخ مال  ،یی دارا 

گرفتن   نظر  )با در  شد ی م   ي از دو سال نگهدار   ش یكه ب   ي تجار  يها یی دارا   ي و برا   افت ی ی م درصد كاهش    24درصد به    40از  

 و   شد   حذف  2008  لی در آور   زی ن   فی تخف   ن ی . اما اكرد ی م  دای درصد كاهش پ  10درصد به    40از    اتی ( نرخ مالی طی شرا 

 بر   اتی مال  ستمیس   كردن  داری پا   هدف  با  كار  نی ا .  شد   گرفته  نظر  در  اتی مال  نی ا   يدرصد برا   18نرخ ثابت    ک ی  یكل  طور به 

 3.شد   انجام  بلندمدت   ي زی ر برنامه   در   گذارانه یسرما   به  كمک  و   هی سرما   يد یعا 

نسبت   يد یعا ل ی تعد   ، شدندی م  يماه نگهدار   12ش از  یه بك  ییها یی دارا براي   1999تا سپتامبر سال   نیز  ای در استرال

تورم نسبت به    يدی عال  ی تعد  1999سپتامبر سال    21شد. از  می ن ل  ی تعد تورم  با  ه  یان سرما یگرفت؛ اما ز ی تورم صورت مبه  

شد نگهداري می   ماه  12ش از  یب   كه  یی هایی دارا   اسمی  عایدي   از  نیمی  ه براساس آنك ن شد  ی گز ی جا   يگر ی ف د ی تخف با روش  

  كشاورزي  هايدارایی  عایدي  درخصوص  فقط  تورمنسبت به    ي دی عا   تعدیل  دانمارک،  در  . گرفت ی مات قرار  ی مشمول مال

 4.شوداعمال می غیرمنقول امالک برايصرفاً   تورمنسبت به  ي دیعا نیز تعدیل اسپانیا در .  شد گرفته   نظر در

كه پیش از این بیان شد برخی از    طور كنند؛ همانهاي مختلفی استفاده میبراي جبران اثر تورم، كشورها از روش

كنند و برخی با كاهش نرخ مالیات متناسب با دوره نگهداري این هدف را  كشورها با شمول جزئی تورم را جبران می

 كنند.  محقق می

تعدیل   تورم،  اثر  تورم است.    (خرید)قیمت    هزینه تحصیلروش دیگر جبران  با  از كشورهادارایی  مانند   برخی 

به    3كنند. در جدول  می  تفاده تورم اسنسبت به    يدی عااز این روش براي تعدیل    7، و اسپانیا  6مکزیک، پرتغال   5، شیلی

 تورم در كشورهاي مذكور اشاره شده است.نسبت به  يدی عانحوه تعدیل 

 

 

 

 خواهد شد. هاي مجلس بررسي هاي مركز پژوهش. اين مبحث در گزارش مستقلي از گزارش1

2. Taper Relief 

3. Harding (2013) 

4  . Harding (2013) 

 شود. كننده استفاده مي . در شیلي براي محاسبه قیمت خرید تعدیل شده، از تغییر شاخص قیمت مصرف5

 كند.شود استفاده مي مي انه منتشر ی شوند، از شاخصي كه سالهاي غیرسهام كه بیش از دو سال نگهداري مي . پرتغال براي دارايي 6

 شود. هاي غیرمنقول براساس يك شاخص معین تعديل مي . در اسپانیا قیمت خرید دارايي 7
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  1. نحوه تعدیل تورم 3جدول  

 دارایی  سهام  کشور

 CPIهزینه تحصیل دارایی × شاخص   CPIهزینه تحصیل دارایی × شاخص   شیلی 

 مکزیك 
هاي خرید  قیمتتعدیل تورم میانگین  

 سهام  

( × هزینه 1  -هاي نگهداري  × سال  %3زمین + )قیمت خرید  تورم × ]نرخ  

 ساختمان[ 

 تورمتعدیل  هزینه تحصیل دارایی × شاخصی براي   تعدیل تورمی  عدم  پرتغال

 تعدیل تورمی  عدم  اسپانیا 
انه تعیین  ی هزینه تحصیل دارایی × تعدیل براساس شاخصی كه در بودجه سال

 شود می
Source: Harding (2013) 

 

از اینکه تعدیل تورم به چه    صرفنظر ،  بجز سهام  ی یهاداراییبراي  مقدار تعدیل شده عایدي سرمایه    1هاي  در شکل

 نشان داده شده است. 'Aطور بهشود، صورت انجام می

 

 اتینرخ مال. 3-4

نرخ   اگر افراد داشته باشد. مثالً    يگذار ه ی سرما   و   ی اتیمال   رفتار  بر   ی مهم ر ی تواند تأث ی م ، ه ی سرما   ي د یعا   بر   ات ی نرخ مال  نیی تع 

 منظور به   ي اقتصاد   فعالن   باشد،سهام    ی عی توز سود    ای   یبر بهره بانک   ات یا كمتر از نرخ مال یبالتر    ه ی سرما  ي د یبر عا   ات ی مال

 ا ی   ؛ كرد  افت یدر به دو صورت    توانی را م  هی سرما   يد یبر عا   اتی. مال دهند ی م   ریی خود را تغ   ییسبد دارا   2یاتی مال  اجتناب

جداگانه   طوربه   نکهی ا   ای   شود   اخذ  درآمدها  ری سا   مشابه  نرخ   با  و  3یق یحق   اشخاص  درآمد  مجموع   بر   اتی مال  يالگو   تحت  نکه ی ا 

 و با نرخ متفاوت گرفته شود.

درآمدهاي مالیاتی و جلوگیري از اجتناب  توجه به كنترل سوداگري،  مالیات بر عایدي سرمایه،  نرخ  در طراحی  

هاي  د. اگر عایدي سرمایه از مالیات معاف باشد انگیزهنشو ف اصلی در سیاستگذاري محسوب میاهداعنوان  ، بهمالیاتی

است كه انگیزه    توجه  قابلشود. اما این نکته  ایجاد میهاي ریسکی  گذاري بیش از حد در داراییبازي و سرمایهسفته

تر نسبت به درآمدهاي دیگر،  تبدیل این درآمدها به عایدي سرمایه حتی در صورت شمول مالیات با نرخ مؤثر پایین  براي

سویی نرخ  كاهش درآمدهاي مالیاتی، تمایل به هم  تغییر رفتار فعالن اقتصادي واز منظر جلوگیري    نی؛ بنابراوجود دارد

 وجود دارد. تقسیمی، درآمد اجاره و...( آمدهاي حاصل از سرمایه )سود سایر درمالیات بر عایدي سرمایه و مالیات بر 

در الگوي مالیات بر درآمد    5، مالیات دوگانه  يو الگو  4الگوي مالیات بر درآمد فراگیراز منظر دیگر در مقایسه بین  

  ، شودسرمایه( تحت یک نرخ مشمول مالیات میبازده جاري  درآمدهاي حاصل از كار و سرمایه )عایدي یا    كلیهفراگیر  

ستانی از درآمدهاي حاصل از نیروي كار و درآمدهاي حاصل از سرمایه تفاوت  بین مالیات  اساساًدوگانه،  الگوي  اما در  

الگوي  مالیاتی نسبت به    اجتناب زمینه كمتري براي    اگیرالگوي مالیات بر درآمد فرشود در  وجود دارد و این باعث می

 

ها بعد از طي زمان  در سطر تعديل تورمي نیامده اين است كه شیلي در سهام و ساير دارايي  1. علت اينكه كشور شیلي و مكزيك در شکل 1

دلیل آنچه در پاورقي  د و لذا در سطر بدون مالیات )با لحاظ دوره نگهداري( قرار گرفته است. مكزيك نیز به شو مدت نگهداري معاف از مالیات مي 
صورتی که در اما در مواردي عایدی حاصل از فروش سهام به   ،دهد عايدي سهام را مشمول مالیات قرار نمي معموالا   شد  بیان(  16)  صفحه   1

 شود.آمده، مشمول مالیات مي  3جدول 

 ( Tax Avoidanceمنظور پرداخت مالیات کمتر ). تغییر رفتار قانونی به 2

3. Personal Income Tax (PIT) 

4. Comprehensive Income Tax System 

5. Dual Income Tax System 
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سو با نرخ مالیات بر بهره  دوگانه همالگوي  مثالً در سوئد نرخ مالیات بر عایدي سرمایه ذیل    1دوگانه وجود داشته باشد.

است سهام  تقسیمی  سود  و  دلیل    بانکی  یکسانو  اآن  در  مالیاتی  اجتناب  از  جلوگیري  و  بازي  زمین  نتخاب  سازي 

نروژ و ایسلند براي جلوگیري از اجتناب مالیاتی و افزایش  ازجمله  در كشورهاي دیگر    شده است.هاي مختلف بیان  دارایی

 2. كارایی مالیات به این مهم توجه شده است

بیان شد    طورهمان اكه  بر عایشورها نرخ مال كثر  ك در  براساس نرخی  سرمایه  ي دیات  بر مجموع    ا  درآمد  مالیات 

ات  یش، آلمان و پرتغال مالیمانند اتر  یی شورهاك ؛ البته  شودیمصورت جداگانه در نظر گرفته  ا بهیاست    3اشخاص حقیقی 

 نند. ك یم 4سر كدر منبع   یینها صورتبهسهام را  ي دیبر عا

  ات بر مجموع ینرخ مالهمان  ا و سوئد  ی، اسپانكیاسلوا   ي زامبورگ، جمهوركسلند، لوی، ای، فنالند، استونکدانمار

و انگلستان(    یا، ژاپن، لهستان، اسلوونیتال ی رلند، ای)فرانسه، ا OECDعضو   ي شورهاكر  ی دهند. سا یدرآمد را مبنا قرار م 

.  دهندمیات قرار  ی افراد با نرخ خاص مشمول مال  ير درآمدهایصورت جداگانه نسبت به ساه را بهیسرما   يدی ات بر عایمال

بسته  )درصد    28تا    18ن  یب  یبا نرخ  تاندرصد و انگلس  30رلند با نرخ هموار  یه ایسرما  ي دیات بر عایمال  مثال   عنوانبه

 5.دهدیم ات قرار یمشمول مال ( آوردیدست م هرا از آن ب  يدی ه فرد عاك  ی به سطح درآمد افراد و منبع

ت و در سطح  كات پرداخت شده در سطح شریپرداخت شده، مجموع مال  ی بكیات تریزان مال یم،  در مورد سهام

  یبكینرخ تر  نی؛ بنابرادیآ یدست م هت بكات شریسر مالك زان سود پس از  یاز م   يات در سطح فرد یه مال كاست    ي فرد

ات  ی مشمول مال  ي دی از عا  ی و اگر بخش   C+S(1-C)با  است  رد برابر  یعمل قرار گ   کمال  يد یل عا كه  ك  یات در صورت یمال

 . خواهد بود C+SX(1-C)باشد برابر با 

مشمول باشد، مالیات    يد یل عاكه  ك  یدر صورت مشخص است،    1كه در شکل    طورهمان  نیز  هاییر دارایدر مورد سا

ه  ك  ی خواهد بود و در صورت  SXAات باشد مالیات برابر با  یمشمول مال  ي دی از عا  ی خواهد بود و اگر بخش  SAبرابر با  

 است. 'SAل شود مالیات برابر یات با تورم تعدیمال  مأخذ

ثر  ك)حدا یی هابر تعداد سال يد یشود. در ابتدا عایمحاسبه م  ی وه متفاوتیبه ش یکزکسهام در م ي دیات بر عا یمال

ات بر  یشود و مشمول مال یر درآمدها جمع مین درآمد با سایشود. ایم میشده تقس   ي ه سهام نگهداركسال(    20تا  

ات  یجه نرخ متوسط مالی ه درنت كشود  یم میل درآمد تقس كات بر مجموع درآمد بر  یمال  یشود. بدهیمجموع درآمد م

سهام اعمال    يد یمانده عایبخش باق  برمربوط به پنج سال گذشته(    یات ینرخ متوسط مال   یکا  ین نرخ )ی. اآیدمیدست  هب

 مورد بررسی قرار گرفته است.  سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی )شركت(نرخ مالیات بر عایدي  4در جدول شود. یم

  

 

  ی . الگوها 3  یق یبر مجموع درآمد اشخاص حق   اتیمالهموار به گزارش ». جهت آشنایی بیشتر با الگوهای مالیات بر درآمد فراگیر، دوگانه و  1

 رجوع کنید.  17597های مجلس به شماره مسلسل « منتشر شده از سوی مرکز پژوهش بر مجموع درآمد در جهان اتیمال

2 . Harding (2013) 

3. Personal Income Tax (PIT) 

4. Final Withholding Tax 

5. Harding (2013) 
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 )درصد(     در کشورهای مختلفحقوقی  . نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقیقی و  4جدول  

 کشور

نرخ مالیات بر عایدی   نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقیقی

سرمایه اشخاص  

 حقوقی )شرکت( 

مالیات بر مجموع  

 1درآمد/جداگانه 
 نرخ 

 استرالیا 
مالیات بر مجموع  

 درآمد 

 45/    37/    5/32/    19صفر /  

درصد تخفیف در مأخذ   50)نگهداري بیش از یک سال مشمول  

 شود( محاسبه عایدي می 

 مالیات بر درآمد شركت 

30 

 اتریش 
جداگانه و مالیات بر  

 مجموع درآمد 

5/27 

ها كه بیش از یک سال  دارایی)بجز اوراق بهادار و امالک سایر  

شوند و اگر كمتر از یک سال  نگهداري شوند مشمول مالیات نمی 

 شوند( نگهداري شوند مشمول مالیات بر مجموع درآمد می 

 مالیات بر درآمد شركت 

25 

 كانادا 
مالیات بر مجموع  

 درآمد 

 )نرخ فدرال(  33/    29/    26/    20/    15

 شود( درصد عایدي مشمول مالیات می  50)

 مالیات بر درآمد شركت 

 )نرخ فدرال(   15

 20 جداگانه  چین 
 مالیات بر درآمد شركت 

25 

 جداگانه  فرانسه 
 هاي منقول( )دارایی  30

 هاي غیرمنقول( )دارایی  19

 مالیات بر درآمد شركت 

 5/27و    5/26

 15 جداگانه  یونان 
 مالیات بر درآمد شركت 

22 

 22 جداگانه  ایسلند 
 مالیات بر درآمد شركت 

20 

 جداگانه  ژاپن 

 )سهام(   20

 سال(   5)زمین و ساختمان؛ با نگهداري بیشتر از    20

 سال(   5)زمین و ساختمان؛ با نگهداري كمتر از    39

 مالیات بر درآمد شركت 

2/23 

 30/    20/    15/    5صفر /   جداگانه  مالزي 
/   20/    15/    10صفر /  

30 

 10 جداگانه  مکزیک
 مالیات بر درآمد شركت 

30 

 نروژ 
جداگانه و مالیات بر  

 مجموع درآمد 

 )سهام(   68/312

 )غیرسهام(   22

ماه معاف از مالیات    12امالک مسکونی با شرط اقامت بیش از  

هستند در غیر این صورت عایدي حاصل از فروش مشمول مالیات بر  

 مجموع درآمد خواهد بود. 

 درآمد شركت مالیات بر  

22 

 روسیه 
مالیات بر مجموع  

 درآمد 

 مالیات بر درآمد شركت  13و یا نرخ تناسبی    15و    13هاي تصاعدي  بسته به نوع دارایی نرخ 

20 

 تركیه
مالیات بر مجموع  

 درآمد 

 40/    35/    27/    20/    15صفر /  

سال مشمول مالیات    5هاي غیرمنقول با نگهداري بیشتر از  دارایی 

 شود. نمی

 مالیات بر درآمد شركت 

25 

 

زنند و تحت سیستم »مالیات بر  برخی از کشورها درآمد عایدی سرمایه را با سایر درآمدهای شخص حقیقی جمع می توضیح این ستون:    .1

کنند. اما برخی کشورها عایدی سرمایه را یک منبع درآمدی مستقل از سایر درآمدهای  مجموع درآمد« اقدام به اخذ مالیات از عایدی سرمایه می 
کنند نه ذیل مالیات بر مجموع درآمد. هنگامی که مالیات بر عایدی  صورت »جداگانه« مشمول مالیات می نظر گرفته و به   حقیقی در  شخص

 متفاوت از شرایط مالیات بر مجموع درآمد خواهد بود. سرمایه جدا از سایر درآمدها در نظر گرفته شود، نرخ، معافیت و ضوابط آن نیز معموالا 

 خواهد بود.  31.68ثر ؤبراي سهام وجود دارد درنهايت نرخ م  1.44اما چون عامل تعديل  ،درصد است  22مورد سهام نرخ همان . در 2
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 کشور

نرخ مالیات بر عایدی   نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقیقی

سرمایه اشخاص  

 حقوقی )شرکت( 

مالیات بر مجموع  

 1درآمد/جداگانه 
 نرخ 

 هاي خاص( درصد در مورد برخی عایدي   8اضافه  )به  20یا    10 جداگانه  انگلستان 
 مالیات بر درآمد شركت 

19 

 آمریکا 
مالیات بر مجموع  

 درآمد و جداگانه 

هاي مالیات بر مجموع  خ سال(: نرمدت )معمولً كمتر از یک كوتاه 

 درآمد 

 20/    15بلندمدت: صفر /  

 مالیات بر درآمد شركت 

21 

Source: EY (2021), Deloitte (2021). 

 

 انیز مسئله. 3-5

كشورهاي مختلف،   هك ان سرمایه است  یز   مسئلهه توجه به  ی سرما  يد ی ات بر عای مال  ین مسائل در طراح یتر از مهم   یکی

 . كنند سر می كر درآمدها  ی ا سا ی ه  ی سرما  مجموع عایدي از    آن را   معموًل  و   انداتخاذ كرده رفتار مالیاتی متفاوتی نسبت به آن  

  تجارت   اشتغال،  از  ناشی  ،مالیات  مشمول  يهادرآمد  كلیه  از،  سرمایه  زیاندر نروژ  ،   OECDدر بین كشورهاي عضو

گذشته از    يها افته از سالیو انتقال ي ه سال جاریان سرمایز  مجموعان سال، یا در پایشود. در استرالسر میك سرمایه  و

  عایدي   از  تواندیم   جاري  سال  سرمایه  زیانبر اینکه    وهعالا  ی. در استرالاستسر  كقابل  ها  ییحاصل از دارا  يدی عا  مجموع

 .  شود منتقل نامحدود طوربه آینده هايسال در  سرمایه عایدي  جبران برايتواند می ، شود سرك  جاري سال  سرمایه

هایی بین  این حال تفاوت  اما با  ا دارد،یبا استرال  يادیشباهت ز  ، ه در انگلستانیان سرمای ز  اتخاذ سیاست در مورد 

.  يدینه از عا  شود   سرك  درآمد كل  ان از  ین است ز کبال مم  ک س ی در انگلستان در مورد سهام با رمثالً    ؛ آنها وجود دارد

  ییه در سال فوت شخص شناساك  یان یزمثالً    ؛وجود ندارد  ی آت  هايسالان به  ی انتقال زدر برخی از مواقع امکان  همچنین  

در انگلستان  ده است.  یآن معدن به اتمام رس  مجوزه  ك  یان در معدنیا زی  هاي بعد منتقل كرد توان به سالرا نمیشود  یم

  بار   نیاولیا شغل، از عایدي سرمایه وجود دارد. این امکان براي    تجارت  از  كسر زیان ناشیتحت ضوابط مشخصی امکان 

گر  یته دک نهاي خود را دارند، معرفی شد.  كه قصد فروش دارایی  خورده شکستبراي حمایت از مشاغل    1991در سال  

 .وجود داردز یان به گذشته نیان انتقال زکام  ستانا در انگلیه برخالف استرال کنیا

 مورد بررسی قرار گرفته است. ان سرمایه ی زمالیاتی برخی از كشورها با  رفتار 5در جدول 
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 با زیان سرمایه در برخی از کشورها   مالیاتی   رفتار.  5جدول  

 عایدی سرمایه  ازسرمایه   زیانمحدودیت در کسر   کشور
سایر درآمدها و  از   سرمایه زیان کسر  امکان 

 های دیعا

ها جز  زیان کسر سایر امکان 

عایدی  از سرمایه  زیان

 سرمایه 

  هایسرمایه به سال  زیان امکان انتقال  

 قبل  هایآینده یا سال 

 استرالیا 
از عایدي  صرفاً    1اي خاص حاصل از كالهاي سرمایه  زیانبله،  

 گردد.ها كسر می همین نوع دارایی

از عایدي حاصل  صرفاً  زیان حاصل از سرمایه    خیر،

 گردد. از سرمایه كسر می

فعالیت  زیانبله،   از  ناشی  هاي 

ازجمله  عادي، از هر نوع درآمدي  

 گردند. عایدي سرمایه كسر می 

  صورتبه بله، امکان انتقال به سال بعد  

نامحدود وجود دارد )انتقال به سال قبل  

 نیست(   ریپذامکان 

 بلژیک

شود و  سرمایه با یکدیگر تجمیع می  زیانعایدي و  ،  خیر

محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و مالیات بر تجمیع این دو  

 شود. اعمال می 

 خیر 

 خیر 

سال براي    5امکان انتقال به سال آینده تا  ،  بله

 .  وجود دارد  رمنقولیغ  هايدارایی 

هاي  هاي آینده یا سال امکان انتقال به سال 

 ناشی از سهام وجود ندارد.   زیانقبل براي  

 كانادا 

  و  شخصی خاص )مانند آثار هنري  هايدارایی  زیانتنها  ،  بله

 .  استقابل كسر  ها  عایدي ناشی از همان دارایی  ازجواهرات(  

ها  ها، مجموع عایدي و زیان كل دارایی درخصوص سایر دارایی 

 گیرد.ول مالیات قرار می مشم

  ی بده   ا ی حاصل از سهام    ه ی سرما   ان ی ز   درصد   50  ، بله 

و    ي د ی از عا   ط، ی كوچک واجد شرا   ي تجار   ي ها شركت 

 .  كسر شود   تواند ی م   ی درآمد حاصل از هر بخش 

كه در سال مرگ فرد    ي ا ه ی سرما   ان ی ز   درصد   50

به سال مرگ منتقل شده باشد، از    ا ی محقق شود  

 كسر شود.   تواند ی در سال مرگ م   ی درآمد هر بخش 

هاي معمولی تجاري از  انیز،  بله

عایدي  ازجمله  درآمد هر بخشی  

 كسر شود.   تواندمیسرمایه  

هاي آینده و  به سال   نامحدودامکان انتقال  ،  بله

 سال وجود دارد.   3انتقال به قبل تا  

 جمهوري چک 

  اوراق  از  حاصل  هیسرما  ي دیعا  /انیزمتفاوت با    يبرخورد  ،بله

حاصل از    يد یعا  /انیزسهام و اوراق قرضه( و    مانند)  بهادار

  یو تعاون  یمحدود، مشاركت  تیمسئول  يهاشركت   تیمالک

  يد یاز عا  هیسرما  انیزدسته دوم،    خصوصدر  . )مثالًشودیم

 ( شودی اوراق بهادار كسر نم

 خیر  خیر  خیر 

 فنالند 
سرمایه با یکدیگر تجمیع و سپس مالیات    زیانعایدي و  ،  خیر

 شود مربوطه محاسبه می

سرمایه تنها از عایدي سرمایه كسر    زیان،  خیر

 . شودمی

خالص عایدي سرمایه  ،  بله

هاي فرد  زیانتواند با سایر  می

 جمع شود. 

 سال   3انتقال به سال آینده تا  ،  بله

 

1. Collectiblesهای گرانقیمت، سکه و اشیای قیمتیهایی از قبیل نقاشی : دارایی . 
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 عایدی سرمایه  ازسرمایه   زیانمحدودیت در کسر   کشور
سایر درآمدها و  از   سرمایه زیان کسر  امکان 

 های دیعا

ها جز  زیان کسر سایر امکان 

عایدی  از سرمایه  زیان

 سرمایه 

  هایسرمایه به سال  زیان امکان انتقال  

 قبل  هایآینده یا سال 

 فرانسه 

عایدي حاصل از اوراق بهادار و    /زیاناقدامی مجزا براي  ،  بله

هر بخش از عایدي همان بخش    زیان)  غیرمنقول  هايدارایی 

 ( شود میكسر  

 خیر  خیر 

سال براي    10هاي آینده تا  انتقال به سال ،  بله

 .  هایی كه از فروش سهام حاصل شده استزیان

هر بخش از عایدي همان بخش كسر    زیان

 . شودمی

 آلمان 

خصوصی( از  )  غیرتجاري  هاي دارایی هاي  زیان امکان كسر  ،  خیر

 وجود دارد.    غیرتجاري  هايدارایی عایدي  

اوراق بهادار در محاسبه خالص عایدي در نظر    زیان  درصد  50

 . شودمیگرفته  

 خیر 

هاي  زیانامکان كسر سایر  ،  بله

اي از عایدي سرمایه  غیرسرمایه

 خالص وجود دارد. 

هاي آینده اما به مقدار  انتقال به سال ،  بله

میلیون یورو، بدون    1محدود: تا سقف  

هاي آینده كسر  سال محدودیت از درآمد  

  60شود و براي بیشتر از این مقدار، تنها  می

درآمد در سالی كه كسر انجام شده    درصد

 .  است، امکان انتقال وجود دارد

صرفاً  )  همچنین امکان انتقال به سال قبل  

سرمایه تا سقف    زیانسال( براي    1براي  

 یورو وجود دارد.   500/511

 ژاپن 

نگهداري اوراق بهادار    زیانمجزا با عایدي/ برخورد متفاوت و  ،  بله

)با نرخ    هاداراییزمین، ساختمان( و سایر  )  غیرمنقول، اموال  

و همچنین تفاوت در   شود(مجزا و ثابت مالیات اخذ می 

 بلندمدتمدت و  كوتاه 

سرمایه حاصل از فروش ملک    زیاناستثنا:  ،  خیر

سال آینده كسر    3مسکونی از درآمد كل تا  

  30ی كه درآمد كل تا سقف  هایسال )  گردد.می

 میلیون ین باشد( 

  زیانامکان كسر  ،  بله

اي از خالص عایدي  غیرسرمایه

بجز اوراق    هادارایی سرمایه  

بهادار و اموال غیرمنقول )هر دو  

مشمول مالیاتی جداگانه  

 هستند( وجود دارد. 

آینده    هايسال در شرایط خاص. انتقال به  ،  بله

سهام بورسی    زیانجبران    منظوربه سال    3تا  

 .  وجود دارد

امکان انتقال به سال آینده یا سال قبل براي  

و  حاصل از سایر اوراق بهادار، زمین    زیان

 ساختمان وجود ندارد. 

 كره جنوبی 

سهام از    زیان)سهام    زیانبرخورد متفاوت و مجزا با عایدي/ ،  بله

( و ساختمان و زمین  شود می عایدي سهام همان سال كسر  

 ( شود میاز عایدي ساختمان و زمین در همان سال كسر    زیان)

 

 خیر  یر خ خیر 
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 عایدی سرمایه  ازسرمایه   زیانمحدودیت در کسر   کشور
سایر درآمدها و  از   سرمایه زیان کسر  امکان 

 های دیعا

ها جز  زیان کسر سایر امکان 

عایدی  از سرمایه  زیان

 سرمایه 

  هایسرمایه به سال  زیان امکان انتقال  

 قبل  هایآینده یا سال 

 نروژ 

سایر  با  شوند و  سرمایه با یکدیگر تجمیع می  زیانعایدي و  ،  خیر

درآمدهاي افراد كه شامل كلیه درآمدهاي ناشی از اشتغال،  

 شوند. شود، جمع می تجارت و سرمایه می

سایر درآمدهاي  طور كامل از  سرمایه به   زیان،  بله

 . شودمیفرد كسر  

اي از  هاي غیرسرمایه زیان،  بله

 . شودمی عایدي سرمایه كسر  

سال و    10آینده تا    هايسال انتقال به  ،  بله

  زیانسال براي    2قبل تا    هايسال انتقال به  

هاي تجاري در زمان تعطیلی و  دارایی   سرمایه

 است.   ریپذامکان   وكاركسب خاتمه  

 تركیه
سرمایه با یکدیگر تجمیع شده و مالیات    زیانعایدي و  ،  خیر

 گرددمربوطه محاسبه می
 سال   5آینده تا    هايسال انتقال به  ،  بله خیر  خیر 

 انگلستان 

 شود.سرمایه با یکدیگر تجمیع می  زیانعایدي و  ،  خیر

سرمایه هریک از شركا از عایدي همان فرد كسر    زیان:  استثنا

 . شودمی

سرمایه سهام برخی    زیاناستثنا: امکان كسر  ،  خیر

از درآمد سال جاري یا از سال    1خاص   هايشركت 

 مالیاتی جاري وجود دارد. 

تحت برخی شرایط، امکان  ،  بله

هاي تجاري از عایدي  زیانكسر  

 دارد. سرمایه وجود  

 آینده بدون محدودیت   هايسال انتقال به  ،  بله

 آمریکا 

سرمایه با یکدیگر تجمیع شده و مورد    زیانعایدي و  ،  خیر

 .  گیرندمحاسبه قرار می 

سال نگهداري    1سرمایه اوراق بهاداري كه كمتر از    زیانمازاد  

 1اي اوراقی كه بیشتر از  تواند از خالص عایدي سرمایهشوند، می 

 اند، كسر گردد. سال نگهداري شده 

سال    1سرمایه اوراق بهاداري كه بیشتر از    زیانهمچنین مازاد  

اي نگهداري  تواند از خالص عایدي سرمایهنگهداري شوند، می 

 اند، كسر گردد. سال نگهداري شده   1كه كمتر از    اوراقی

سرمایه )كه از عایدي    زیانامکان كسر مازاد  ،  بله

دلر، از    3000شود( تا سقف  سرمایه كسر نمی

 درآمد معمولی افراد وجود دارد. 

 آینده بدون محدودیت   هايسال انتقال به  ،  بله خیر 

Source: OECD (2006). 

 

1. Unlisted Trading Company 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي  مركز ژپوهش    ______________________________________________________________  
 

22 

 یانداختن بدهی مالیات تعویق  به. 3-6

مالیات    پرداخت   انداختن  تعویق   قواعدي براي به  گرفتن  نظر   در  ، یکی از موضوعات مهم در طراحی مالیات بر عایدي سرمایه 

به  توان  می آنها  ازجمله  كه  شود  نظر گرفته می   تعویق پرداخت این مالیات جهت اهداف مختلفی در است.    1بر عایدي سرمایه 

یري از  جلوگ   و   موانع براي رشد مشاغل موفق   بردن   ن ی ب   از ،  )سرمایه در گردش(   دي ؤ نقدینگی م   كمک به مدیریت جریان 

 د. ن شو همگی این اهداف موجب كارایی بیشتر در نظام اقتصادي می   . تجاري از اقتصاد اشاره كرد   گردش   در   تخلیه سرمایه 

  :شونداین مقررات به دو دسته تقسیم می ، بندي كلیدر یک دسته

   2. انداختن مالیات در یک دارایی تعویق مقررات مربوط به .1

 3.دارایی صورت جایگزین كردن  انداختن مالیات در تعویق مقررات مربوط به. 2

بین   انتقال یک دارایی مشخص  اول شامل  مالیاتی   معمولًاست كه    افراديدسته  واحد  افراد در یک  قرار    4این 

شرا  گیرندمی مؤد   یط ی)در  فرد    يكه  نه  باشد  كه    ؛شركت(  ک ی  ياعضا   ایخانوار  زوج  یک  بین  دارایی  انتقال  مانند 

بر عایدي سرمایه معاف میانتقال  ، درنتیجه مالیات  از  واگذار شوددهنده  او  به  دارایی  فردي كه  البته  به  شده    .  بسته 

  ی عایدي سرمایه قرار گیرد. دسته دوم هنگام  مقررات مالیاتی ممکن است در صورت فروش دارایی مشمول مالیات بر

ند،  كن یگزیمشابه )در بیشتر موارد( جا  یی دارا  یکار داشته باشد و آن را با یرا در اخت ییدارا یک   ي دؤه مكدهد  یرخ م 

شود و مالیات بر عایدي سرمایه به فروش  تواند مشمول مالیات نبسته به شرایطی می  در این صورت فروش دارایی اول

   هزینه خرید دارایی بعدي كاهش پیدا كند.شود این كار باعث می شود. طبعاًدارایی دوم منتقل می

 انداختن مالیات در یك دارایی تعویق به. 3-6-1

انداختن در مالیات بر عایدي سرمایه شامل سه دسته است. یک نوع مرسوم شامل  تأخیر    براساس تجارب جهانی این نوع از 

طالق( منتقل    موجب به ارایی به همسر یا همسر قبلی ) یک د   كه   ی هنگام یک خانواده است. در استرالیا  اعضاي  انتقال دارایی بین  

  ی مدت   ، انتقال   ی ات ی زن و شوهر كه در سال مال   ن ی ب   یی دارا   ک ی در انگلستان انتقال  گیرد.  دارایی مشمول مالیات قرار نمی   ، شود می 

گیرند. در دانمارک نیز  مالیات قرار نمی شوند و مشمول پرداخت  یک واحد مالیاتی شناخته می  عنوان به   ، كنند ی م   ی با هم زندگ 

انتقال سهام  شود مشروط بر اینکه  )غیر از اوراق قرضه( به اعضاي خانواده مشمول این تخفیف می و اوراق بهادار  انتقال سهام  

 . باشد   ی اصل   سهامدار   ک ی   د ی دهنده با ، انتقال مثال   عنوان به ؛  دهد   ل ی را تشک داران  سهام   ي رأ   حق   از   درصد   15حداقل  

در پرداخت مالیات یک دارایی در كشوري مثل هلند و دانمارک برقرار است. در    به تعویق انداختن  نوع دیگري از

گیرد.  هلند اگر یک دارایی در یک فعالیت تجاري به یکی از اعضاي آن شركت فروخته شود مشمول این تخفیف قرار می

منتقل شده  سهام    مشروط بر اینکهمنتقل كند،    ی از اعضاي شركتک یسهام خود را به    ، سهامدار  اگر  نیز  در دانمارک

 5.شودمشمول این تخفیف میسهام منتشره را داشته باشد،  يرأ  حق از  درصد  15 داراي  حداقل

 7( ی تكرمشار یا غی 6ی تك تجارت )مشار یکاز  یی انداختن مالیات یک دارایی شامل انتقال دارابه تعویق  نوع سوم از

 

1. Rollover Provisions 

2. Same Asset Rollovers 

3. Replacement Asset Rollovers 

4. Tax Unit 

5  . OECD (2006) 

6. Partnership Business 

7. Sole Trader 
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  یت كخود را به شر  هايداراییت  كشر  یک ا  ی تاجر    یک   یا وقت ی در استرالمثالً    1. دارد  سهامدار  یک ه تنها  كاست    یتكبه شر

 2. ندکه را پرداخت نیسرما يدیات بر عا یتواند مالیدارد، م  سهامدار یک ه تنها ك كند میمنتقل 

 انداختن مالیات در جایگزینی دارایی  تعویق به. 3-6-2

  یی دارا   ی ن ی گز ی با سهام، جا   تجاري   یی دارا   ی ن ی گز ی جا   : شود ی م م ی ل تقس ک انداختن مالیات در جایگزینی دارایی به سه ش تأخیر    به 

  تجاري   یی با دارا   تجاري   یی دارا   یک   ی ن ی گز ی ت دارد جا ی ن گزارش اهم ی سهام با سهام؛ آنچه در ا   ی ن ی گز ی و جا   تجاري   یی با دارا   تجاري 

)در درجه اول مکان تجارت شامل  ا تجارت  ی شغل، حرفه    یک در    استفاده   مورد خاص    یی دارا   یک   كه هنگامی س  ی گر است. در انگل ی د 

شود، مشمول  می   گذاري سرمایه   ، شرایط   واجد   جایگزیِن  هاي سرمایه   در   آن   از   حاصل   عایدي و    رسد می به فروش  امالک و سرقفلی(  

ل درآمد حاصل  ك ه  ك ات معاف شود  ی ل مال ك تواند از پرداخت  ی م   ی م شود. البته شخص هنگا ی ه نم ی سرما   ي د ی ات بر عا ی پرداخت مال 

  . وكارهاست توسعه كسب   و   نوسازي بر سر راه    مانع   ایجاد از    جلوگیري   سیاست   این   ی ل اصل ی ند. دل ك   گذاري سرمایه از فروش را مجدد  

  ، شده   خریداري   كه در همان سال   جایگزین   دارایی   به   را   سرمایه   عایدي   خاص   شرایط   تحت   تواند ی م ز شخص  ی در لوكزامبورگ ن 

  یک   هرگاه مثالً    ان وجود دارد. ک ن ام ی ا   همچنان   شود،   انجام   بعد هم   سال   یک   در   اگر تعویض   خاص   شرایط   تحت   دهد. البته   انتقال 

  ثابت   هاي دارایی   به   سرمایه  از   حاصل   ي د ی عا   رسد، ی به فروش م (  زمین   مثال   عنوان به )   استهالک   غیرقابل   ثابت   دارایی   یا   ساختمان 

با  قبلی   از   حاصل   درآمد   از   استفاده   كه  به می   منتقل   ، شده   خریداري   فروش دارایی    مورد   در   دانمارک   در   ترتیب،   همین   شود. 

 رد.  ك ان استفاده  ک ن ام ی از ا   توان می   ها ساختمان   مثل   تجاري   خاص   هاي دارایی   در   مجدد   گذاري سرمایه 

 شود.اشاره میبراي روشن شدن موضوع به دو مثال 

عایدي به    ، این فروش   فروشد و درنتیجه میلیون تومان می   300اي را با قیمت  فرض كنید شخصی مغازه   مثال اول: 

میلیون تومان جایگزین    350آورد. اگر شخص مغازه قدیمی را با یک مغازه جدید با قیمت  دست می ه میلیون تومان ب   80میزان  

فرض كنید شخص قصد فروش  حال  تواند پرداخت كل مالیات بر عایدي سرمایه خود را به تعویق اندازد.  كند، شخص می 

 شود: صورت زیر عمل می ه او به میلیون تومان دارد. براي محاسبه عایدي سرمای   400دارایی جدید را به قیمت  

130  =80  +(400-350 ) 

گذاري  درواقع در این مثال چون شخص بیش از درآمد حاصل از فروش مغازه قدیمی را در خرید مغازه جدید سرمایه

 تواند كل عایدي خود را به تعویق بیندازد.  می 3مجدد كرده است 

قیمت  مثال دوم:   با  قبل شخص مغازه جدید را  .  كرده استمیلیون خریداري    280حال فرض كنید در مثال 

بنابراین در    4.كندگذاري میدرواقع فرد بخشی از درآمد حاصل از فروش مغازه قدیمی را در خرید مغازه جدید سرمایه

میلیون تومان(    280لیون تومان و  می  300التفاوت  میلیون تومان )مابه  20  ،شخصعایدي مشمول مالیات  این حالت  

 شود:صورت زیر محاسبه میمیلیون تومان( هنگام فروش مغازه جدید به 60شود و مابقی عایدي )می

 180  =60  ( +400-280 ) 

 ر شده است.  كانداختن بدهی مالیات بر عایدي سرمایه ذ تعویق شورها درباره بهك  یبرخ سیاست  6در جدول 

 

1. Wholly Owned Company 

2  . OECD (2006) 

3. Fully Reinvested 

4. Partially Reinvested 
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 رفتار مالیاتی برخی از کشورها درباره به تعویق انداختن پرداخت مالیات.  6جدول  

 شورک

 انداختن مالیات در جایگزینی دارایی تأخیر  به انداختن مالیات در یك دارایی تأخیر  به

 ا سهام بسهام  ینیگزیجا اعضا  به  تجاری دارایی فروش همسران  بین دارایی انتقال
سهام با   ینیگزیجا

 تجاری  ییدارا
 تجاری  ییبا دارا تجاری  یی دارا ینیگزیجا

 ا یاسترال
  دارایی  انتقال  براي  اما فقط  ،بله

 طالق   دلیلبه  همسر  به
 ر یخ

 اصلی  شركت   سهام  مبادله  براي  فقط  اما  ،بله

 ادغام   یا  تصرف  در  جدید  شركت  سهام  با
 ر یخ

  مشاغل  جایگزین  هاي دارایی یی جاجابهبراي  ، بله

 كوچک 

 ر یخ ر یخ ش یاتر

ط  یشرا  یبرخه در  یسرما  يد یت عایمعافبله،  

ن  ی. همچنير سوداگر یط غیشراازجمله  

  مجدد  دهیت سازمان یاستفاده از معافان  کام 

 (انتقال   تقسیم،  ادغام،  شامل)  هاشركت 

 ر یخ

سال   7ش از  ی ه ب ك ی منقول يهاییدارا يبرا ، بله

ه  ك یرمنقولیغ هاي دارایی ي اند و براشده ي نگهدار

  ینیگزی اند و اگر جاشده  يسال نگهدار 15ش از یب 

 سال انجام شود. یکثر پس از  كحدا

 ر یخ بله انادا ك
 دهیسازمان   اشکال  از  بسیاري  براي  ،بله

 ر یخ م و...(یها )ادغام، تقست كشر  مجدد

  یا زمین مثل ياهیسرما  اموال فروش براي ، بله

شود  می نگهداري تجاري  اهداف براي  كه  ساختمان

  در مشخص زمان  مدت در آن  از  حاصل درآمد  اگر و

 .شود  گذاريسرمایه  جایگزین امالک

 ر یخ ر یخ ک جمهور چ
ماهه مجدد از  6  يدوره نگهدار   یمنته  ،بله

 . شودنمیابتدا شروع  
 ریخ ر یخ

 ک دانمار 
ش از  ید بیدر مورد سهام با  ،بله

 . ابدیدرصد سهام انتقال    15

ش از  ید بیدر مورد سهام با  ،بله

 . ابدیدرصد سهام انتقال    15
 ر یخ بله

  ساختمان استفاده شود و يبرا كه یدرصورت ، بله

  جدید   ساختمان در آن از حاصل درآمد

 . شود گذاري سرمایه

 ریخ ر یخ بله ر یخ سهام خاص(   یبرخ  يبله )برا  فرانسه 

 ر یخ ر یخ آلمان 
  شركت،  مجدد  دهیسازمان   يبرا   معافیت

 انتقال   و  تقسیم  ادغام،  شامل

تا   یاتیمال  فیتخف  ،بله

  ن برايیسقف مع  یک

  هايشركت   سهام  سود

  يسهامی برا 

  در  شدهگذاري سرمایه

  قابل  هايدارایی  سهام،

 ها ساختمان   یا  استهالک

  زمان مدت در  اگر و زمین  و هاساختمان  براي ، بله

  زمین یا ها ساختمان در مجدداً شدهتعیین

 . شود گذاري سرمایه



 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
25 

 شورک

 انداختن مالیات در جایگزینی دارایی تأخیر  به انداختن مالیات در یك دارایی تأخیر  به

 ا سهام بسهام  ینیگزیجا اعضا  به  تجاری دارایی فروش همسران  بین دارایی انتقال
سهام با   ینیگزیجا

 تجاری  ییدارا
 تجاری  ییبا دارا تجاری  یی دارا ینیگزیجا

 ر یخ ر یخ ر یخ ر یخ سهام خاص(   یبرخ  يبله )برا  ونان ی

 ر یخ ر یخ ر یخ ر یخ ر یخ مجارستان 

 ر یخ ها شركت   مجدد  دهیسازمان   يبرا   ،بله ر یخ بله رلند یا

  عایدي  بر   مالیات  نرخ  كاهش  به  توجه  با  ،ریخ

  سال  از  یاتیف مالیتخف  از  شکل  این  سرمایه،

  براي  گسترده  اقدام  یک  عنوانبه  2003

 . شد  پایه لغو  افزایش

 ر یخ ژاپن 
 ر یخ

 ر یخ بله

  ساختمان،   زمین،  ینیگزیجا  براي  ،بله

  ي برا   كشتی  تجهیزات و  و  آلتماشین 

مشابه    يها ییسال با دارایکش از  ی ب  ينگهدار

  يسال نگهدار یکش از  یه بكگر  یشخص د

 اند. شده 

 ر یخ ر یخ ره ك
  کسیر  يدارا   هايشركت انتقال به    يبرا   ،بله

 هانگیو هلد
 ر یخ بله

 ر یخ ت كمجدد شر  یدهسامان   يبرا   ،بله ر یخ ر یخ پرتغال 

  يد یدرصد عا  50زان  یبه م  یاتیف مالیتخف  ،بله

ه  ك  يتجار  هايفعالیتدر    یکیزیف  يهایی دارا

  درآمد  اند و اگرشده   يسال نگهدار   یکش از  یب

  4  مدت  ثر دركحدا  گذاريسرمایه  از  حاصل

شود    گذاريسرمایه  مشابه  دارایی  در  سال

 ( دومدست   يهایی دارا  ياستثنا به)

 ر یخ ر یخ ر یخ ر یخ ر یخ هكیتر

 ر یخ بله انگلستان 

ن  یگزیجا  یبده  يسهام و ابزارها  يبرا   ،بله

ت  كمجدد شر  یدهسازمان   يشده برا 

  مربوطه  شركت  هايبدهی   یا  سهام  كهي تاحد 

 . شودمی   دریافت  آن  ازاي  در

 ر یخ

خاص )در درجه    هايدارایی  يد یعا  يبرا   ،بله

  درآمد  ( و اگر یار و سرقفلكوسب كاول محل  

  واجد  تجاري  هايدارایی   در  آن  از  حاصل

 . شود  گذاريسرمایه  جایگزین،  شرایط
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 شورک

 انداختن مالیات در جایگزینی دارایی تأخیر  به انداختن مالیات در یك دارایی تأخیر  به

 ا سهام بسهام  ینیگزیجا اعضا  به  تجاری دارایی فروش همسران  بین دارایی انتقال
سهام با   ینیگزیجا

 تجاری  ییدارا
 تجاری  ییبا دارا تجاری  یی دارا ینیگزیجا

 ا یک آمر

  یا همسرانین همسران  یب  ،بله

 اند. ه طالق گرفتهك

دهنده به  انتقال   یاتیمال  مأخذ

 یعنیشود  یه منتقل میالمنتقلٌ

ان منتقل  یسود و ز  هرگونه

 شود. یم

 ر یخ

  كوچک  مشاغل  سهام  از  برخی  يد یعا  ،بله

  واجد  كوچک  مشاغل  دیگر  سهام  خرید  يبرا 

در   یسهام با سهام   كردن  نیگزیجاشرایط.  

ت مشمول  كالس در همان شركهمان  

  تحقق  شرطبهن  یست. همچنیات نی مال

 درنتیجه  بهادار  اوراق  بورس  مختلف،  شرایط

ات  ی مشمول مال  هاشركت   مجدد  دهیسازمان 

 .گیردنمیقرار  

 كه  كنند  انتخاب  ندتوانمی   دهندگاناتی مال

 یا  ESOP  به  را  شرایط  واجد  بهادار  اوراق

  بدون  و  بفروشند  كارگران  به  متعلق  تعاونی

  جایگزین   را  دیگر  بهادار  اوراق  سود،  شناسایی

 .كنند

ط  یشرا  يسریکتحت    ،بله

 خاص: 

 هادهنده انتقال   اگر

  به  را  دارایی  بالفاصله

  در  كنند و  منتقل  شركت

  80  حداقل  سهام  ازاي

  و  دهندهي رأ  سهام  درصد

  دیگر  سهام  درصد  80

ار  كن  یبه ا  مجاز  شركت

 . است

  با  كه  تجاري  هايدارایی  سود  براي  ،لهب

 همچنین  .شودمی  عوض  مشابه  هايدارایی 

  و  امالک  انتقالاز    حاصل  يد یعا  شامل

  اهداف  براي  كه  است(  زمین)  مستغالت

 . شودمی   نگهداري  گذاريسرمایه

Source: OECD (2006). 
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 یشخص  ی ونکمس  یواحدها نحوه شمول. 3-7

شورها  كاز    ي ونتگاه افراد است. تعدادکبا س  یات یمال   ي ه، رفتاریسرما  ي دیات بر عایگر از مالحظات مهم در مورد مالید  یکی 

آنکه آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا مرتبط با اهداف شغلی مورد استفاده قرار    شرطبه  را   یونکمس   ي واحدها  یكلبه

  .اندات قرار دادهیمعاف از مال نگیرد،

  ملک  این  از   استفاده  صورت   در   اما   ؛ شودنمی  بر عایدي سرمایه  ات ی مال  مشمول  فرد شخصی  سکونت  محل   هلند،  در

در مورد    ه یسرما  ي دیعا  بر   مالیات  آلمان   و   نیوزلند   در  ،مشابه   طوربه.  رودیم  بین   از   تی معاف   این   ، تجاري  مقاصد   براي

 شود.مین  اعمال  ، شودنمی استفاده تجاري اهداف  برايكه  هایی سکونتگاه

 فروشنده   ز اگری در نروژ ن .  است   از مالیات   ز معافی ن   لوكزامبورگ   درمؤدیان    اصلی   ونت کس  محل  فروش  از   حاصل  يد یعا 

. است   ات معافی از مال  باشد،   داشته   اقامت   آنجا   در   قبل  سال   دو   از   یکی  حداقل  و  بوده   اقامت   محل   ک مال  سال   یک   حداقل 

 شود می   ساقط  اصلی  ونت کس  محل  فروش  از  حاصل  ي دی عا   از  چک   جمهوري  در  سرمایه  ي دیبر عا   مالیات  ترتیب،  همین  به 

 ایسلند   در  افراد .  باشد   داشته   اقامت   آن   در  فروش   از   قبل   سال  دو  حداقل  و  باشد   اقامت  محل   مالک   فروشنده   آنکه   شرط به 

 سال   دو  مدت  به  حداقل  فروش،  از  قبل  كه  شرطیبه   ؛هستند   معاف  اصلی  اقامت  محل  فروش   از  حاصل  يد یبر عا   مالیات  از

بالفاصله   مالک   كهی درصورت  متر از دو سال به فروش برساندكرا در    یونک بگیرد واحد مس   تصمیم  ک مال  اگر.  باشند   آن  ک مال

 ات خواهد بود.یاز مال   معاف   آن  يد یعا   ،كند  بالتر خریداري   با قیمت  جدید   خانه  یک   آن   با درآمد   فروش،   از پس 

 

 شدگیقفل. مسئله 3-8

انداختن،   قیبه تعو  يبرا  گذاران، هیكه سرمااست  معن  نیبه ا  شدگیقفلطور كه در بخش نخست گزارش اشاره شد  همان

  ص یتخص  ندیفرا  نیو ا  فروشندیو نم   دارندینزد خود نگه م  نهیاز حد به  شیرا ب  شانیهاییدارا  ات،ی مال  تیمعاف   ا یكاهش  

شود.    یشدگ اثر قفل  دیباعث تشد  تواندیم   هیسرما  يدیبال بر عا  يهااعمال نرخ  .اندازدیخطر مرا به  نهیكارا و به  عیو توز

  1998تا قبل از سال    رلندیمثال ا  عنوان. بهشودیدولت م  یاتی مال  يمنجر به كاهش درآمدها  یشدگ اثر قفل  نیهمچن

  ی ات یبه كاهش نرخ گرفت و نرخ مال م یتصم  1998. پس از سال كردیاعمال م ه یسرما يد یدرصد بر عا 40 ی اتی نرخ مال

در   ورو ی ونیل یم 245از   ه، یسرما ي دیاز عا ی وصول ات یاعمال كرد. با وجود كاهش نرخ، مال ه یسرما ي دیدرصد بر عا  20

بس   نده یفزا  يهانرخ  1. دیرس   2003در سال    وروی  ون یلیم  1436به    1998سال   تشد  ار یو    یشدگ قفل  دی بال موجب 

 .شودیو كاهش درآمد دولت م ها ییدارا

 2شدگیقفلکاهش اثر  یمختلف برا ی کشورها اتیتجرب. 1-8-3

  کی »تفک :راهکارها عبارت است از نیكار بستند، عمده ابه یشدگ كاهش اثر قفل يرا برا یی مختلف راهکارها يكشورها

خاص« و »رفتار    يهاتی معاف   یمختلف«، »برخ  يهاییدارا  يمدت«، »اعمال نرخ متفاوت برابلندمدت و كوتاه  ن یزمان ب

 : شودیاقدامات ذكر م  ن یا اتیخاص«. در ادامه جزئ ي هايگذارهیمتفاوت با سرما

 

 

1  . OECD (2006) 

2  . Ibid 
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دنبال شده    ی اندك  يدر كشورها   دهیا  نی: اهیسرما  ی دیعا  ی جابه  هایی دارا  ارزش روز  بر  انهیسال  اتی. مال1

خالص  ارزش  براساس    ی ات یاست، در عوض مال  ات ی)بجز موارد خاص( معاف از مال  هیسرما  ي دیعا  وه یش  ن یاست. در ا

  گرید  يهاییدارا  یامالک و برخ  هام،، سBOX 3  ستمی . مثالً در هلند، تحت سشودیانه اخذ م یطور سالبه  هاییدارا

  ی درآمد بالقوه )ارزش اسم   وهیموارد كه امکان دارد ش   ی شده در برخ  یانه هستند. در هلند سع یسال   ات یمشمول مال

بر ثروت    ات یمال   ینوع  گرید  عبارت. بهشودیاعمال م  یمشابه   وهیش   زین  وزلندیسال( اجرا شود. در ن  هر  انی پا  ها ییدارا

 .شودیوضع م هیسرما  يدی عا يجابه

  ی شدگ از قفل  يری جلوگ  يبرا  یاندك   يكشورهابلندمدت:    یبا نگهدار  یهایی بر دارا  اتیوضع مال  . عدم2

كه در    ی یهاتیو فقط بر فعال   كنند یمعاف م   هیسرما  يد یبر عا  اتیبلندمدت را از مال  يهاییدارا  ها،ییبلندمدت دارا

از    یی هاو پرتفو  ها ییو پرتغال دارا  ش ی. آلمان، اتركنندیوضع م   اتیمال   شود، ی( انجام م سال   ک ی مدت )معمولً  كوتاه

  شیكه ب  یناسهامدار  ز،ی. در فرانسه ن كنندیمعاف مسرمایه  عایدي    اتی شود را از مال  ينگهدار  سال ک ی از    شیسهام كه ب

 هستند.  هیسرما ي دی بر عا ات یكنند، معاف از مال   ي را نگهدار  سیدالتأسینوآور جد ي هااز سه سال سهام شركت

  استیكامل، از س   تی معاف  يجااز كشورها به  ي اریبس بلندمدت:    یبا نگهدار  یهایی دارا  ی. کاهش نرخ برا3

  يدیبر عا  اتینرخ مال   ا،یو اسپان   کای. آمركنندیبلندمدت استفاده مبا نگهداري    هیسرما  يد یبر عا  یحیاعمال نرخ ترج

 زین  گرید  ياز كشورها  يار ی(. بسي تصاعد  يهانرخ  يجااند )بهدرصد در نظر گرفته  15بلندمدت را  با نگهداري    هیسرما

 بلندمدت در نظر گرفتند. يهاير گذاهیسرما يو كاهنده را برا یح یترج يهانرخ 

تا زمان مرگ   ییدارا ی شدگ قفل زهیاز انگ يریمنظور جلوگ: بهپس از فوت هیسرما یدی بر ارث و عا اتی. مال4

پس از    تیمعاف  تیجذاب  ها اتی تا با انواع مال  كنند یاتخاذ م   یات یمال  ي هااستی كشورها س  یبرخ  ، یات یاجتناب مال  يبرا

.  ابدییكاهش م   ییدارا  یشدگداشتن و قفلنگه  زهیاز مرگ، انگ پس ها ییدارا  یاتی مال تی ببرند. با مشمول  نیمرگ را از ب

ارث را    اتیمال  کای. آمركنند یپس از فوت استفاده م   هی سرما  يدی بر عا  اتیمال  ای بر ارث    ات یاز مال   شتری كشورها ب  نیا

پس از فوت،    ها ییدارا  ای ترال. در اس كنندیهنگام فوت را اعمال م  ه یسرما ي دیبر عا ات یو كانادا مال  وزلند ی. نكندیاجرا م

همچون آلمان، هلند، سوئد، لوكزامبورگ    یی. در كشورهاشوندیم  ه یسرما  يدی بر عا  ات یهنگام انتقال به وراث مشمول مال

مشمول    ينحوپس از مرگ به  هاییه است تا داراگرفته شد  ش یدر پ  ی مشابه  یات یمال  يهااستی س  گرید  ي و كشورها

 .ابدی تا هنگام مرگ كاهش  یشدگ قفل  زهیباشند تا انگ اتیمال

اعمال    ي جا از كشورها، به   ي ار ی در بس انواع درآمد:    ر ی در مقابل سا   ه ی سرما   ی د ی عا   ی برا   ن یی پا   ی ها . اعمال نرخ 5

ي حاصل از  درآمدها   ر ی نسبت به سا   ه ی سرما   ي د ی بر عا   ي تر ن یی پا   ی ات ی نرخ مال   ه، ی سرما   ي د ی خاص در عا   ي ها ف ی تخف   ا ی   ت ی معاف 

  ي و تاحد   ي گذار ه ی سرما   ش ی موجب افزا   تواند ی اعمال نرخ متفاوت م   ن ی اند. ا )مثل بهره( وضع كرده   ه ی سرما   جاري   ي و درآمدها   كار 

 . شد ی بالتر م   ي ها مشمول نرخ   كرد ی م   ي گذار ه ی سرما   ي گر ی د   ي اگر فرد در جا   را ی شود؛ ز   ی شدگ از قفل   ي ر ی جلوگ 

مختلف اقتصاد داشته    ي ها از بخش   ی رصد فعال   استگذار ی اگر س :  ی بحران   ی ها موقت در بخش   ی ات ی مال   ی ها است ی . س 6

  ا ی آن بخش از اقتصاد )   ي برا صرفاً  دهد و    ص ی اقتصاد را تشخ   ي ها از بخش   ک ی در هر   ی بحران   ي ها ی شدگ قفل   تواند ی باشد، م 

  ی شدگ از سوئد كه قفل   ی در مناطق   یی ها . در دوره رد ی در نظر بگ   موقت صورت  كاهش نرخ به   ا ی   ت ی ( معاف یی ا ی آن منطقه جغراف 
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آن بخش و   ه ی سرما   ي د ی عا  ي برا  ي ا ژه ی و  ي ها ت ی به بحران بوده، معاف  ل ی كشور در حال تبد  ن ی مناطق ا  ی در بازار مسکن برخ 

 آن مناطق در نظر گرفته شده است. 

معاف    ات ی ( اندک را از ماليرتجاری)غ  یشخص   يهاهیسرما  ي دی از كشورها، عا  یبرخ  :تیال آستانه معاف. اعم7

و    كنندیم  فیتعر  ت یآستانه معاف   ک ی انه  یسال   ه یژاپن، كره، آلمان، مجارستان، لوكزامبورگ و ترك  ي . كشورهاكنندیم

  یكوچک   يهاییكه دارا  یقیاشخاص حق  بیترت  نیا  . بهشوندیمعاف م  اتیكمتر از آن از پرداخت مال   يهاهیسرما  يدیعا

 .ابدییكاهش م   یشدگ و اثر قفل دارندینگه نم نهی از حد به شیآن را ب یاتی اجتناب مال يدارد، برا

  است یس   جهیدرنت   ست؛ی ن  کسانی مختلف    يدر كشورها  ی شدگ درخصوص قفل  ینگران  زانیاست كه م  ذكر  ان یشا

ا  ی ات یمال كنترل  در  ن  ن یآنها  كشورهاستی ن  کسانی   زیاثر  مقدار  ي اریبس  ي .  اگرچه  كه  درخصوص    ینگران  يهستند 

آن را    ای  رندیدر نظر بگ  هی سرما  يدی عا  يبرا  يادیز  يهاتیكه معاف   ستین  یزانیبه م  ینگران   نیا  ی دارند، ول  یشدگ قفل

  يهافیبلندمدت تخف   يبرا صرفاً  بلندمدت تمركز دارند و    يها یشدگكشورها بر قفل  نی ا  شتر ی معاف كنند. ب  ی كل  طوربه

م  یات یمال نظر  استرالرندیگیدر  ا  ا،ی.  فنالند،  دانمارک،  اسپان  ا،ی تالیكانادا،  آمر  ا،ی نروژ،  و  انگلستان  ازجمله    کای سوئد، 

 : شودیآنها مرور م  اتیاختصار تجربدارند؛ در ادامه به ی دگشنسبت به قفل يكمتر  یهستند كه نگران ییكشورها

 .ابدی یدرصد كاهش م  50 سال، ک ی از  شی ب با دوره نگهداري  ه یسرما يدیعا  يبرا اتینرخ مال ای در استرال  •

و    ی اتی مال  فیدرصد تخف   40از    ،يسال نگهدار  10بعد از    يرتجاریغ  يهاییدارا  هیسرما  يدی در انگلستان، عا  •

 . گردندیمند م بهره یات یمال فیدرصد تخف 75وكار(، بعد از دو سال از )كسب يتجار هاي دارایی  هیسرما ي دیعا

  يهانرخ  يجادرصد به  15بلندمدت مشمول نرخ هموار  با دوره نگهداري    هیسرما  ي دیعا  ا، یو اسپان  کا یدر آمر  •

 است.  يتصاعد

  ات ی كنند، معاف از پرداخت مال ي از سه سال سهامدار ش یكه ب  یكسان   يسهام برا ه یسرما ي دیدر دانمارک، عا  •

 انجام نداده است.  یشدگ از قفل يریجهت جلوگ یفیتخف ا ی ت یمعاف  هاییدارا  ریسا يكشور برا نیاست. ا

  یق ی اشخاص حق  ه یسرما ي دیاز عا ی می فقط ن ، یشدگ قفلازجمله  ها ییناكارا یاز برخ يریجلوگ  يدر كانادا برا  •

 است. اتیمعاف از مال گریو نصف د شودیمحاسبه م  ات ی عنوان درآمد مشمول مالها بهو شركت

ها  و شركت  ی ق یاشخاص حق  هايدرآمد  ر یسا  یاتینرخ مال  نسبت به  يترنییپا  یات ینرخ مال اي  در دوره  ا، یتالی در ا  •

  یی ها كه دارابانک   ژهیوخاص )به  گذاران هیسرما  یبرخ  يكشور برا  نیدر ا  نی. همچندشیاعمال م  هیسرما  يدیعابراي  

كه دارد    ي دیوجود فوا  با  وه یش  ن یا  ي . اجراشودیمحاسبه م   ، يعهدبه روش ت  ه یسرما  ي دی دارند( عا  ار یدر اخت  ي ادیز

 . شودیكار گرفته مبه ژهیموارد و يدر جهان برا ي محدود اریدشوار است و در نقاط بس   اریبس

  ی حیترج  يهانرخ  ه یسرما  يد یعا  يبر مجموع درآمد دوگانه )فنالند، سوئد و نروژ(، برا  اتیمال  يبا الگو  يدر كشورها

از سوئد    ی در مناطق   یی هاشد در دوره  ان یطور كه ب. البته همانشودیها در نظر گرفته مدرآمد  ر ینسبت به سا  ترنییو پا

  يد یعا  يبرا  ي اژهیو  يهاتیران بود، معاف به بح  لیكشور در حال تبد   نیامناطق    یدر بازار مسکن برخ  ی شدگ كه قفل

 آن بخش و آن مناطق در نظر گرفته شده است.  هیسرما
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 OECDدر کشورهای  CGT. بیان نموداری پارامترهای 3-9

  ي مختلف بجز سهام هاییداراعایدي سرمایه در مورد  ات بر  یمال  ياجرا  در این بخش سعی شده است طراحی و نحوه

 ه شود.نشان داد 1 با استفاده از شکل OECDعضو  ي شورهاكدر  

 است:  ذكر قابلنکات ذیل  1کل ش درخصوص 

 وجود دارد.  عایدي سرمایه ات بر یمال يه براكاست  یات یستم مالیس یکدهنده ل نشانکا ش ان یهر سطر ا  •

شركت  از سود    معمولًه  كف در نظر گرفته شده  ی ه متناسب با هر ردكاست    یاتیدهنده روند مال ها نشانستون  •

 شود.  یم  تركیبی ختم  ات یمال  شود و به نرخ)عایدي اسمی( شروع می

كدام از كشورهاي  هاي غیر از سهام در هیچ، عایدي سرمایه تعهدي براي دارایی1عنوان مثال و راهنماي شکل  به

عایدي سرمایه    ،ردیف اول در كشورهاي یونان، نیوزلند و سوئیسبراساس  گیرد.  مورد بررسی مبناي مالیات قرار نمی

( در  Hوره نگهداري بیشتر از مدت زمان مشخص )براي دردیف دوم عایدي سرمایه  براساس  معاف از مالیات است.  

ردیف سوم عایدي سرمایه اسمی تحقق یافته  براساس  برخی از كشورها مانند فرانسه، آلمان و... معاف از مالیات است.  

(A( با در نظر گرفتن یک ضریب )X( مشمول مالیات به نرخ )Sمی )عبارتی نرخ مؤثر مالیات  شود. بهSX    .این  است

1ستانی از عایدي سرمایه كه به شمول جزئی مشهور است در كانادا و سوئد تجربه شده است.لیاتنحوه ما

 

 1 . راهنمای عالئم اختصاری در متن و شکل 1جدول  .1

 ح یتوض  ر یمتغ

A  ها( صورت تحققی )سایر دارایی سود شرکت قبل از اخذ مالیات )سهام( / عایدی سرمایه اسمی به 

∆O  صورت تعهدیعایدی سرمایه اسمی به 

A' )عایدی سرمایه واقعی )تعدیل شده با تورم   

C  شرکت نرخ مالیات بر سود 

H  نگهداری  زمان مدت 

X  شود بخشی از عایدی مشمول مالیات قرار بگیرد )شمول جزئی( دهنده ضریبی است که موجب می نشان 

S  نرخ مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص حقیقی 
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XA 

XA 

A' 

A 

 

A 

A(1-SX) 

A(1-SX) 

1-SA' 

A(1-S) 

A(1-S) 

SX 

SX 

SA'/A 

S 

S 

SXA 

SXA 

SA' 

SA 

SA 

>H 

>H 

>H 

A ∆O 

 مالیاتاخذ  عدم
 یونان، نیوزلند، سوئیس

با دوره  اخذ مالیات عدم
 نگهداری

بلژیک، شیلی، چک، فرانسه، آلمان، 
مجارستان، ایتالیا، لهستان، اسلواكی، 

 اسلوونی، تركیه 

 شمول جزئی
 كانادا، سوئد 

 شمول جزئی با دوره نگهداری 
 استرالیا، كره 

 تعدیل تورم
 مکزیک، پرتغال، اسپانیا 

 شمول کامل با دوره نگهداری
 ، فنالندلوكزامبورگ

 ستانی جداگانه با دوره نگهداریمالیات
 اتریش، ژاپن، آمریکا

 شمول کامل 
 یسلند، نروژدانمارک، استونی، ا

 ستانی جداگانهمالیات
 ایرلند، انگلستان

عایدی سرمایه 
 اسمی

 )تعهدی(
O 

سرمایه عایدی 
 اسمی

 )تحققی(
A 

دوره 
 نگهداری

H 

خذ مالیاتی أم
 اشخاص حقیقی

A', X 

مالیات 
پرداختی 

 حقیقی اشخاص
S 

درآمد پس از 
 مالیات اشخاص

 نرخ مالیات

 OECD  یکشورها  ها )غیرسهام( دردارایی  عایدی ستانی از. نحوه مالیات1  شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Harding (2013) 
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 بندیجمع  

، محدود نمودن سوداگري  اقتصادي  مختلف  هايبخش  فعالیت  تنظیم  مانند   مختلفی  اهداف  با   مالیات بر عایدي سرمایه

  شود.می  گرفته   كاربه  طبقاتی  فاصله   كاهش و    اجتماعی  عدالت   ایجاد   عمومی،   منابع   افزایش  اي، از بازار كالهاي سرمایه

  سوداگرانه  هايانگیزه  كاهش  و   غیرمولد   هايفعالیت  كاهش جذابیت  با   تواندمی  عمومی،   منابع  افزایش   بر   عالوه  مالیات این  

 كند. ایفا ارز  و طال خودرو،  مسکن،  ازجمله مختلف بازارهاي  تنظیم در  مؤثري نقش

   وضع مالیات بر عایدي سرمایه عبارتند از: مزایايبر تجارب كشورهاي مختلف مبتنی

 هاي غیرمولد بازي فعالیتو سفته سوداگري  كاهش انگیزه •

 تأمین درآمد دولت  •

 شدگی قفلو جلوگیري از   كارایی ارتقاي  •

 ارتقاي عدالت افقی و عمودي  •

 مین مالی داخلیأبه ت هاترغیب بنگاه •

هاي مشمول، میزان درآمد مشمول،  در طراحی پارامترهاي مختلف مالیات بر عایدي سرمایه ازجمله: نرخ، دارایی

نمود كه مزایاي این پایه مالیاتی كه در بال عنوان شد،  ها و... باید توجه  ، معافیتتورم  عایدي نسبت به  نحوه تعدیل

. طراحی درست مالیات بر عایدي  . در همین راستا تجربیات كشورهاي مختلف در گزارش حاضر ارائه شدحفظ شود

اند  توتواند منافع زیادي براي مردم و رشد تولید در كشور شود؛ در مقابل طراحی اشتباه این پایه مالیاتی میسرمایه می

باشد.براي كشور خسارت قانونگذار    بار  یا  صرفاً  ممکن است  برابر صرفاً  هدف درآمدي  مالیات در  این  بازدارندگی  اثر 

تحقق هریک از  اما مورد توجه قرار دهد.  ارایی اقتصاد اخالل در ك با رعایت عدمرا و یا تركیبی از این اهداف سوداگري 

 محورهاي اصلی در طراحی این مالیات است.  دهی این اهداف در گرو ساختار و سازمان
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