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 مقدمه

 درآمدبر  ،ی جهاناز کشورها در بسیاری ،بر درآمدبه عنوان یکی از اجزای مالیات سرمایه  یمالیات بر عاید  .9

از معرفی مالیات بر عایدی  هچرگا .شودوضع میای سرمایه یهاگذاری در تملک داراییحاصل از سرمایه

 ار نآ ،سال اخیر 51در مالیات  نیا هدننکریخ سرعت گسترش اما ،گذردسرمایه در جهان بیش از یک قرن می

کشور  994 تعداد کشورهای مجری این مالیات  2119تا سال . در جایگاه دوم قرار داده است، VATاز بعد

نوسانات شدید درآمدی  (.9)کشور افزایش یافته است جدول 987به  2197سال  پایان در تعداداین  بود، اما

و  باشداین مالیات ن معرفی ها ازدولت اصلی هدف ،ایکسب درآمد از عواید سرمایه این مالیات، سبب شده تا

 .در بسیاری ازکشورها، گواه این مدعاست (درصد 4کمتر از ) سهم ناچیز این مالیات از کل مالیات بر درآمد

بازتوزیع درآمد و  ،نظام مالیاتی کارایی افزایش یکپارچگی، انسجام ون دالیل وضع این مالیات به یدر تبی

اشاره  از طریق این مالیاتها، در بازار برخی دارایی انهسوداگر هایکاهش انگیزه همچنین و در جامعه ثروت

کنند، بویژه در کشورهایی که تورم باالیی را تجربه میاگرچه نبایستی از اثرات درآمدی این مالیات  .شودمی

 ایداتاین مالیات در کشورهایی نظیر ایران به نحوه برخورد با ع یاثرات درآمد ،اما با این حال. غافل شد

 .بستگی دارد کوتاه مدت و بلندمدت، تعدیالت تورمی، نحوه بر خورد با مسکن اصلی و غیره 

 (2917) رژیم های مالیات بر عایدی سرمایه در جهان -1 جدول

کسب  از کشورهایی که CGTتعداد کشورهایی مجری منطقه

 کننداخذ می  CGTوکارها 

 ندارند CGTکشورهایی که 

 9 4 48 آفریقا

 95 2 33 آمریکا

 6 5 41 آسیا

 4 5 38 اروپا

 7 1 92 اقیانوسیه

 22 11 171 کل
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های مالیاتی محدود بودن پایه و به تبع آن هامعافیتگستردگی ، ایراننظام مالیاتی کنونی  یکی از مشکالت .2

بار مالیاتی بودجه دولت بر قشر محدودی از اشخاص و فعاالن موجب تحمیل  نه تنها این موضوع. است

در حال . است بخش خصوصی را نیز به دنبال داشتهذاری گتحریف تصمیمات سرمایه بلکه، شدهاقتصادی 

 . از پرداخت مالیات معاف است ،ایسرمایه اتدر قالب عاید اشخاص حاضر، بخش قابل توجهی از درآمد

 ،غیرمولدهای داراییبه نفع  گذاریتحریف تصمیمات سرمایه عالوه بر ، عایدی سرمایهفقدان نظام مالیات بر 

موجب  ،عدالت اجتماعی شدنتوزیع درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند و در نتیجه مخدودش  شدن بدتر

 .شده است و معاف از مالیات، های غیرمولدهم به شکل دارایی و آن ای محدودعدهسرمایه در دست  انباشت

، از طریق اثرات تنازلی موجب بدتر شدن وضعیت درکشور سرمایه عایدیعدم وضع مالیات بر  از این رو، .3

توزیع درآمد در جامعه، وضع مالیات بر  مؤثر های بهبودخواهد شد و لذا یکی از راه توزیع درآمد درکشور

از این طریق  ، چراکهدهدرا افزایش می قدرت تصاعدی بودن سیستم مالیاتی این مالیات. عایدی سرمایه است

 . توان از افراد ثروتمند جامعه مالیات بیشتری دریافت و در نتیجه به بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کردمی

 گذاری درنبود مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سرمایه کشور، درهای مربوط به توزیع درآمد عالوه بر نگرانی .4

بخش امالک و از  بویژهاخذ این مالیات عدم  .و سهام استامالک و مستعالت  نظیرها برخی دارایی

ی خانه دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدّ ،تقاضای سفته بازی در بازار مسکن از طریق تحریکمستغالت، 

ر این بخش، ها دعالوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش دارایی .روبرو کرده است

 .در تضاد است نیز شود و این امر با اصل عدالت مالیاتیسرشاری نصیب برخی افراد می درآمد

بر این  اقتصادیو سیاستگذران صاحبنظران  ، بسیاری ازاخیریک سال  کشور در اقتصادی تحوالتبا عنایت به  .9

 در کشور، کن، سکه، ارز، خودرو غیرهسها نظیر بازار مآشفتگی بازار برخی داراییعمده  یکی از عللکه باورند

را به  ی مزبورهااین سیستم مالیاتی، بازار دارایی نبود. مالیات بر عایدی سرمایه است کارآمد نظامیک  فقدان

هرچه  افزایش به ،عالوه بر کسب درآمدهای سرشار افراد،این  و سبب شده تاجوالنگاه سفته بازان تبدیل کرده 

 .زنندب آن دامنو نوسانات  شقیمت در این بخبیشتر 

انجام اقدامات الزم برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم کارآمد مالیات بر عایدی با عنایت به مطالب فوق،  .2

سرمایه در کشور بر اساس الگوهای برتر جهانی، شرایط اقتصادی کشور و اهداف مدنظر دولت بسیار ضرروی 



 (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه

 

0 

 

، نحوه رفتار با عواید و زیان مربوط های مالیاتی، تعیین نرخ یا نرخبر عایدی سرمایه تعیین پایه مالیات. باشدمی

ها در شرایط قهری و و بلندمدت، نحوه رفتار با واگذاری دارایی مدتکوتاهایدات ای، نحوه رفتار با عسرمایه

اجرایی  سیستم انتخاب نوع اند،هایی که برای استفاده شخصی خریداری شدهداراییغیرارادی، نحوه رفتار با 

 .باشندمیمربوط به طراحی این مالیات  از اهم مسائل و مسائلی نظیر آن مالیات برای این

پیشنهادات  جهانی، تجارب و الگوهای برتر پس از مرور ادبیات موضوع،درگزارش حاضر تالش شده است تا   .3

 .ارایه شود معرفی و پیاده سازی این مالیات در کشورالزم برای 

 مفهوم  عایدی سرمایه و مالیات بر عایدی سرمایه(  1-1

تصرف یک  اشخاص از که شوداطالق می( حقیقی) به تمام منافع یا سودی ای،عایدی یا منفعت سرمایه .9

بر این اساس، مالیات بر عایدی سرمایه، به عنوان درصدی از عایدی . دنآوربدست می زمان دارایی در طول

های بازسازی، بهبود و غیره در دارایی به اضافه برخی هزینه از اختالف بین قیمت خریدکه ) سالیانه سرمایه

 . می شود تعریف، (آیدبدست می آن دارایی فروشقیمت و  طول نگهداری دارایی

کسب و کارهای مشمول  در فرآیند شغلیبرای انجام فعالیت صرفاً از آنها  ها کهآن دسته از داراییمعموالً  .2

  .شوندلحاظ نمیمالیات  نوع در پایه این شود،مالیات استفاده می

 ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایهو اهمیت ( 1-2

 :در ارتباط با ضرورت و اهمیت وضع مالیات بر عایدی سرمایه، دالیل زیر ارایه می شود ،به طورکلی .3

 عدالت و انصاف. 1

ایتن   از . شود، عدالت مالیاتی استت ارایه می ،وضع مالیات بر عایدی سرمایهتوجیه ضرورت  در اولین دلیلی .4

لتذا نبایستتی بتین درآمتد     و  استت ای اشخاص از منابع مختلتف  سایر درآمدهشبیه  ایسرمایه عایدات ،نظرم

  .باشدوجود داشته تفاوتی ها ها و درآمد حاصل از سایر فعالیتدارایی گذاری درسرمایه حاصل از

پذیرش مالیات بر عایدی سرمایه از ستوی  تاثیر بسزائی در  اشخاص مختلف عدالت در توزیع بار مالیاتی بین .5

ایتن مستئله، بتویژه در    . ، داردپذیرش سیستم مالیاتی در جامعته و همچنین دیان نسبت به آن ؤتمکین م، مردم

موضوع عدالت بته عنتوان    زمانی که به. بسیار زیادی دارداهمیت  ،یک سیستم مالیاتی مبتنی بر خوداظهاری
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و عتدالت   9دهتد، نگتاه شتود، عتدالت مالیتاتی بصتورت عتدالت افقتی        رفتاری که بار مالیاتی را کاهش می

رفتتار  . عدالت افقی با  اعمتال مالیتات بتر عایتدی سترمایه کتاماًل ستازگاری دارد        .شودتعریف می 2عمودی

کته درآمتدهای متفتاوتی     همه کسانی که درآمدهای یکسانی دارند و رفتار متفاوت با تمام کسانی یکسان با

کند که هیچگونه تبعیضی بین درآمدهای عدالت افقی ایجاب می. دارند، روح و فلسفه عدالت مالیاتی است

مالیتاتی، برختی از   هرگاه، در یک نظام . ند، وجود نداشته باشدکنهای مختلف کسب میافراد که از فعالیت

درآمدها نظیر درآمد حاصل از سرمایه از پرداخت مالیات معاف شود، بتی عتدالتی افقتی در مالیتات اتفتاق      

 .افتاده است

عدالت عمودی بیتانگر ایتن استت کته بتار مالیتاتی کته در        . مفهوم عدالت عمودی نیاز به تبیین بیشتری دارد .6

در شرایط  "منصفانه" هرچند شناسایی بار مالیاتی. نه باشدصفانشود، مشرایط متفاوت به اشخاص تحمیل می

یتک   برقتراری ، شودمیتفسیری که از عدالت عمودی یک سیستم مالیاتی  اما  .است بسیار مشکلمتفاوت، 

ساختاری کته در آن نستبت بتار مالیتاتی بته درآمتد بتا افتزایش          -های مالیاتی استساختار تصاعدی از نرخ

های  نهایی مالیات بر درآمتد  در این ساختار، با افزایش درآمد مشمول مالیات، نرخ. یابددرآمد، افزایش می

 . 3یابدنیز افزایش می

عایتدی سترمایه هماننتد تمتام انتواع درآمتدهای اشتخاص        بایستی فوق این است،که اوالً  بندی مباحثجمع .7

 (.عدالت عمودی) عدی باشدو ثانیاً نرخ  این مالیات نیز تصا( عدالت افقی) مالیات باشد لمشمو

  

                                                           
 
Horizontal equity 
 
Vertical equity 

به عنوان مثال، در حتالی کته   . های دیگری برای تعیین میزان عدالت افقی و عمودی در یک سیستم مالیاتی وجود  داردبه لحاظ نظری، روش 1

مانند )و دیگری شغلی پرمخاطره( شغل دانشگاهی)پسنددو فرد، درآمد اقتصادی یکسانی دارند، یکی از آنها ممکن است شغل جذاب و جامعه 

بتا ایتن وجتود، در اصتل،  ممکتن استت اینگونته        . این دوشخص ممکن است درآمد یکستانی داشتته باشتند   . داشته باشد( معدنچی ذغال سنگ

کند که شخصی که شغل حکم میاستدالل شود که وضع مالی کلی فرد یا مطلوبیت معیار بهتری برای سنجش رفاه است، و لذا  عدالت مالیاتی 

اغلب عدالت افقتی    ،گیری مطلوبیت تقریبا غیرممکن استچون در عمل اندازه.تری مشمول مالیات شودتری دارد، با یک نرخ پایینپرمخاطره

 .، سنجیده می شود(به عنوان بهترین تقریب عملی رفاه کلی) یا عمودی با توجه به درآمد اقتصادی
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 یکپارچگی نظام مالیاتی . 2

یکپتارچگی و   لزوم حفظضرروت وضع مالیات بر عایدی سرمایه ارایه می شود،  تبیین که در دومین دلیلی  .8

-مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل اینکه منجر بته کتاهش فرصتت   شود گفته می. انسجام سیستم مالیاتی است

. یکپتارچگی سیستتم مالیتاتی استت     افتزایش عاملی برای  شود،ریزی و اجتناب مالیاتی میهای تقلب، برنامه

رابطه دقیقی بین این مالیات و افزایش انسجام و یکپارچگی نظام مالیاتی وجود نتدارد، امتا در یتک     ،اگرچه

افتراد   ای برایهمه اشخاص و همه انواع درآمدها مشمول مالیات باشند، دیگر انگیزه چنانچه ،مالیاتی سیستم

هتای مالیتاتی مشتمول و غیتر     پایه) های مختلفبین پایههای خود حاصل از فعالیتانتقال سود یا منافع  جهت

 .جهت کاهش بار یا تعهدات مالیاتی وجود نخواهد داشت (مشمول

 ها مالحظات کارایی وضع مالیات عایدی بر برخی دارایی. 2

بته  . باشتد میبه لحاظ نظری، مالیات بر جمع درآمد ابزار بسیار مناسبی برای  اعمال مالیات بر عایدی سرمایه  .1

های استهالک پتذیر نیتز   ای از داراییهای سرمایههمین شکل، این جذابیت در خصوص اجازه کسور  زیان

-سرمایه. گذاری نخواهد شداین بدان معنی است که مالیات موجب تحریف تصمیمات سرمایه. وجود دارد

معافیتت برختی   . باشد برای مودیان نیز کارا خواهد بتود هایی که انجام آنها برای غیرمودیان کارا میگذاری

 استهایی شود و در مقابل به ضرر داراییهای مولد میدر دارایی گذاریدرآمدها، موجب انحراف سرمایه

-مالحظات کتارایی ایجتاب متی    .ور کامل مشمول مالیات استرغم کارایی بیشتر، به طکه درآمد آنها علی

عواید یا منظر،  و از این کنند، مالیات وضع شودهایی که به طور منظم عایدی ایجاد میکندکه تنها بر دارایی

 .ستانی ندارندهایی تصادفی اهمیتی برای مالیاتزیان

 ساماندهی و کنترل سوداگری. 4

مالیات بر عایدی سرمایه، کنترل ستوداگری و کتاهش تقاضتای ستفته بتازی در       وضع از اهداف دیگر یکی .91

متدت  رفتار کشورها با عواید کوتاه نحوه بررسی باتوان این موضوع را به راحتی می. باشدمیها بازار دارایی

ت بتر  به عبارت دیگر، یکی از ابزارهای کنترل سوداگری از طریق مالیا. ای تشخیص دادو بلندمدت سرمایه

در ایتران  . بنتدی عوایتد استت   متدت و بلندمتدت و شتاخص   عایدی سرمایه، ایجاد تفاوت بین عواید کوتتاه 

مسکن از سالیان دور بته عنتوان یتک     بازارها مانند برخی از داراییسوداگری و تقاضای سفته بازی در بازار 
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ی هاتقاضتا  بته ایتن بختش مطترح بتوده و یکتی از علتل نابستامانی ادواری در ایتن بختش          جدی در  چالش

تتا   شتده که عتالوه بتر افتزایش شتدید قیمتت امتالک موجتب         شودنسبت داده میدر این بخش  انهسوداگر

بدون شک این ابزار مالیتاتی چنانچته بته    . کنندگان واقعی نتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنندمصرف

  .تواند بخشی از التهابات قیمتی در بازار مسکن را کنترل نمایدمی ،ی طراحی شوددرست

 دولت یدرآمد براایجاد . 5

شود، اما ایتن  میو افزایش درآمد دولت گسترش پایه مالیاتی  اگرچه وضع مالیات بر عایدی سرمایه منجر به .99

بلکه ایتن مالیتات در بیشتتر اوقتات جلتوی       گردد،وضع نمی برای دولت، مالیات تنها با هدف کسب درآمد

لذا سهم این مالیات در کل درآمدهای دولتت   .گیردنشت بسیاری از درآمدهای مالیاتی را در سایر منابع می

بترآورد دقیتق    بته همتین دلیتل   . بینی استو اغلب غیرقابل پیش پرنوساندر بسیاری از کشورها نسبتاً پایین و 

اما بدون شتک اعمتال ایتن مالیتات در      ،ای نیستاثرات درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه کار چندان ساده

 . تواند برای دولت درآمد ایجاد نماید، میمورد اشاره کنار اثرات

 عضو سازمان همکاری اقتصتادی و توستعه بته   امالک در کشورهای  سهم مالیات بردهد، ها نشان میبررسی .92

از درآمتدهای   سهم مالیات نقل و انتقال امالک این در حالی است که. استدرصد  5.6طور متوسط حدود 

  .باشدمی( درصد 1.6)کمتر از یک درصد ایران در مالیاتی

 آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه(1-2

، به طور کلی .شود بررسی دقتی، الزم است آثار اقتصادی آن به جدید مالیات نوع هر اعمال از قبل .93

 : برشمرد  به شرح زیرتوان میوضع مالیات بر عایدی سرمایه را  ناشی از اثراتبرخی 

 بر رشد اقتصادیمالیات بر عایدی سرمایه  اثر (1-2-1

به . گذاردبر رشد اقتصادی تاثیر می افراد، گذاری و پس اندازرفتار سرمایه با تغییرمالیات بر عایدی سرمایه  .94

  :دهدمیگذاری را تحت تاثیر قرار سرمایه ،مالیات بر عایدی سرمایه از دو کانال عمدهطورکلی 

 نرخ بازده سرمایه باکاهشمالیات برعایدی سرمایه  :تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر هزینه سرمایه

گذاری کم بازدهی سرمایه اگر و در این صورت شودمی هزینه سرمایه، موجب افزایش گذاری
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کشش سرمایه  اگر با این حال، .یابدحجم سرمایه در اقتصاد کاهش می گذاری وسرمایه ،باشد

 .قابل پذیرش نخواهد بود تحلیل فوق چندان  ،نسبت به هزینه سرمایه اندک باشد

 مالیات بر این کانال دوم تاثیرگذاری  :تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر قفل شدن دارایی

ها، قفل شدن دارایی .است هاقفل شدن دارایی نتیجه رشد اقتصادی،گذاری و در سرمایه

فروش  به تعویقگذاران تحریک سرمایه از طریقریسک جدید را  پر هایگذاری در داراییسرمایه

 مذکور هایگذارینرخ بازدهی سرمایه مشروط بر اینکه) کند، کند میهای مشمول مالیاتیدارای

 (.نباشدبزرگ ، پرداختیجهت جبران هزینه مالیات 

تغییر در نرخ  .دهدرا تغییر میها در داراییگذاری مالیات بر عایدی سرمایه، بازدهی سرمایههمچنین،  .95

به  را تمایل خانوارها ،هادارایی نرخ  بازدهی کاهش نخست، :دارددو اثر جبرانی انداز بر روی پس ،بازدهی

به طور همزمان،  ،نرخ بازدهی کاهش دوم. (جانشینی اثر) دهدکاهش می گذاریو سرمایه اندازپس

بنابراین، (. اثر درآمدی)  نمایند گذاریسرمایهرا  خود تری ازثروتبیشسطح تا  کندرا متمایل میخانوارها 

 .   بستگی دارد دو اثربه برآیند این  انداز مالیات عایدی سرمایه بر پسنهایی اثر 

توانتد منجتر بته     و این امر متی  یافتهشایان ذکر است در غیاب مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت زمین افزایش  .96

، وضع مالیتات بتر امتالک   با  البته. انداز شودانداز در بخش امالک در مقایسه با سایر اشکال پسانباشت پس

در کستب و   یگتذار یهمنظتور سترما  موجتود را بته    یپس اندازها تواندارزش آن کاهش یافته و این امر می

 .دهد یشافزا ،مولد یکارها

  بر توزیع درآمدمالیات بر عایدی سرمایه اثر  (1-2-2

بویژه امالک و مستغالت، سهام و سایر  ی جامعه،هابخش قابل توجهی از دارایی ،کشورهاتمام  درتقریباً  .97

 میل نهایی به مصرف پایین بودنها در اختیار افراد ثروتمند جامعه است و با عنایت به انواع دارایی

به  راتواند توزیع درآمد های تصاعدی اعمال شود، میمالیات بر عایدی سرمایه با نرخ چنانچه، ثروتمندان

 در گرو جامعه،لذا موفقیت این سیاست در بازتوزیع درآمد در  .نفع خانوارهای کم درآمد تغییر دهد

 .مالیات بر عایدی سرمایه است تصاعدی بودن نرخ
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 است جامعه ثروتمند نفع افرادطور نسبی به ه مالیات بر عایدی سرمایه ب با توجه به این که، عدم اخذ بنابراین، .98

باید به شدت  که های این مالیاتساختار نرخ توجه به ،درآمد یبازتوزیع اهداف رسیدن بهبرای  لذا

بسیار حائز  ،مالیاتی بهینه هاینرخ نحوه تعیین در این ساختار، .باشد، بسیار ضرروی میتصاعدی باشد

 این مالیات نیزعدم وضع  و اثرات توزیعی متفاوت ،های مزبورنرخ یا پایین بودنزیرا باال  ،اهمیت است

افراد ثروتمند تمام  اینکه به دلیلبا این حال،  .دارد (به نفع ثروتمندان است)اثرات تنازلی بر سیستم مالیاتی

، کنندگذاری میبخشی از آن را پس انداز و یا سرمایه کرده وهای خود را مصرف نعواید حاصل از دارایی

گذاری انداز و سرمایهبر پس را اثرات منفی کمترین ای کهبه گونهمالیات این  تعیین نرخ بهینه  نحوه لذا

 .استاهمیت  حائز ، بسیارباشدداشته 

  سرمایه گذاری تصمیمات بر مالیات بر عایدی سرمایه اثر (1-2-2

یک  را تحت هاو بنگاه گذاری افرادمالیات بر عایدی سرمایه، تصمیمات سرمایههمانطور که اشاره شد،  .91

-ثر مالیاتی سرمایهؤشود که نرخ مگذاری زمانی تحریف میتصمیمات سرمایه. سازدشرایط، متاثر می سری

مالیات  هاینرخ بین به تفاوتمیزان این تحریف . یکسان نباشد ،اندازهاانواع مختلف پس درگذاری 

اگر نرخ مالیات بر . بستگی دارد، هامالیات بر سود توزیع شده و مالیات بر درآمد شرکت ،برعایدی سرمایه 

ایجاد عایدی )ها افزایش ارزش سهامباشد، بنگاه مترک،نرخ مالیات بر سود توزیع شده ازعایدی سرمایه 

اقدام به این ممکن است  ،به دالیل زیرها بنگاه با این حال، .خواهند دادترجیح  ،سودرا بر توزیع ( سرمایه

 :کار نکنند

  سود  )توزیع سود کاهش و لذاارزش واقعی بنگاه است  گرسود سهام توزیع شده، نشان ؛نخست

 ؛بنگاه نخواهد بود  ، عالمت خوبی از وضعیتبالقوه سهام انبرای خریدار (توزیع شده

  معادل سودها بر اساس آن شرکت های قانونی در افزایش ارزش سهام،کهمحدودیت ؛دوم اینکه 

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه  در صورت یکسان بودن .شوند مشمول مالیات می ،توزیع شده سهام

) توزیع سود سهامو ( ایجاد عایدی سرمایه) بنگاه بین افزایش ارزش سهام ،و نرخ مالیات بر سود

یکی از رویکردهای کاهش اثرات اخاللی این  .د بودنتفاوت خواهبی ،(سود سهام توزیع شده

 .ها و پوشش تمام انواع درآمد سرمایه با حداقل امتیازات استمالیات، کاهش نرخ
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 هاخانوار یبر ترکیب دارای مالیات بر عایدی سرمایه اثر (1-2-4

 روش در. دارایی بستگی دارد به مدت زمان نگهداری بعد از وضع مالیات  ،بازدهی خالص عایدی سرمایه .21

به  . یابدنگهداری دارایی افزایش میزمان  مدتبا افزایش  دارایی بازدهی خالص، (تحقق عایدی) تحققی

گذاری سرمایهبرای  به طوری که افراد ،گذاردر مییسبد دارایی افراد تاث ترکیب  براین مالیات  ،همین دلیل

  .د کردنداری خواهسهام نگه ،گذاری بلندمدتسرمایه برای و  مدت اوراق قرضهکوتاه

 هاتخصیص مجدد سرمایه و اثر قفل شدن دارایی (1-2-5

برای انگیزه  ایجاد (تحقق عایدی) مبنای تحققی برسرمایه  برعایدی اثرات اقتصادی مالیات یکی از .29

ای موجود هدارایی واگذاریفروش یا  نیا به تعبیر دیگر به تعویق انداخت موجود وهای نگهداری دارایی

این ویژگی به شیوه اجرای مالیات بر عایدی  .شودگفته می هااثر قفل شدن دارایی  اصطالحاًکه به آن  است

چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه بر . سرمایه بستگی دارد و ویژگی ذاتی این نوع مالیات محسوب نمی شود

 .شود، این اثر دیگر موضوعیت نخواهد داشتاخذ مبنای تعهدی 

گذاری اولیه و  نرخ بازده سرمایه)بستگی دارد  یدارایی به عوامل مختلف شدن در حالی که اندازه اثر قفل .22

های مالی مالیات عایدی سرمایه از تخصیص مجدد سرمایه از  ، هزینه(گذاری جدید و افق زمانی سرمایه

های جاری  گذاری ای که در سرمایه سرمایه. کند پربازده جلوگیری می هایدارایی بازده بهکمهای دارای

اثر . دهد یابد، عملکرد اقتصادی را کاهش می تخصیص نمی دآورتر مجدداًهای سو قفل شده و برای فرصت

 موتور به عنوان های جدید گذاری باتوجه به این که سرمایه. شود مانع رشد اقتصادی می شدن دارایی قفل

 .دهد مالیات عایدی سرمایه، رفاه اقتصادی را کاهش می لذا کنند،عمل می وری، اشتغال و ثروت  بهره رشد

 طراحی سیستم مالیات بر عایدی سرمایه (1-4

بر ) ی این مالیاتشیوه اجرا. به نحوه طراحی آن بستگی دارد ،کارایی کلی نظام مالیات بر عایدی سرمایه .23

 آن اینکه نرخ) مالیات، نرخ مالیاتی های مشمول اینترکیب دارایی ،(تحققی روشتعهدی در مقابل  مبنای

نحوه رفتار با زیان  ،(نرخ یکسان و مقطوع باشد یا تصاعدی ،و مستقل از مالیات بر درآمد باشد جداگانه

نحوه  ،(مسکن اصلی) نحوه رفتار با اقامتگاه اصلی شخص امتیازات مربوط به تعویق مالیات، ای،سرمایه
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مدت و بلندمدت و غیره از اهم مسائلی رفتار با تورم و عواید حاصل از تورم، نحوه رفتار با عواید کوتاه

 .مورد توجه قرار گیرند بایستیهستند که در هنگام طراحی یک نظام مالیات بر عایدی سرمایه 

 طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه  کلی مالحظات (1-4-1

 که بایستی نکات کلی ت بر عایدی سرمایه، الزم است به برخیقبل از ورود به جزئیات طراحی نظام مالیا  .24

در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه، . شود قرار گیرند، اشاره توجه مورد در طول طراحی این سیستم

 دراین راستا، توجه به برخی مالحظات زیر. ناپذیر استبستان بین اهداف مختلف اجتناب-انجام نوعی بده

 :ضرورت دارد 

 ت افقی و عمودی؛لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس عدال 

 هتای  گتذاری های مؤثر مالیاتی سترمایه بین کارایی اولیه و منافع حاصل ازکاهش تفاوت نرخ بستان-بده

 قفل شدن دارایی؛ نظیر های کارایی رقیب و هزینه

  بدون کاهش قدرت کلی تصاعدی بودن سیستم مالیاتی؛وضع مالیات 

    مسائل و مشکالت اداری و تمکین مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه، منافع ناشی از کتارایی و عتدالت

 .می دهددر این نوع مالیات را کاهش 

 :دهد کهنشان میبسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  درالمللی شواهد بین .25

 های مالیات بر عایدی سرمایه نرخ به گونه ای که ،باشد به شدت تصاعدی باید مالیات بر عایدی سرمایه

عایدی سترمایه   بر و لذا از یک نرخ واحد و مقطوع برای مالیات  یابد متناسب با افزایش عایدی افزایش

 .شوداستفاده نمی

 تحتت ستکونت   ) برای مستکن ملکتی   هاییمعافیت... بسیاری از کشورهای عضو نظیر استرالیا،آمریکا و

 . به همین دلیل، پایه مالیات بر عایدی سرمایه در این کشورها کامل نیست. دهندرایه میا( مالک

های حقیقی، بویژه ای از ثروت افراد درکشورهایی نظیر ایران به صورت داراییبا توجه به اینکه بخش عمده .26

ائی بر تاثیر بسز آن با مالیاتی نحوه رفتار شود،نگهداری می( تحت سکونت مالک) مسکن ملکی

در ( تحت سکونت مالک)لحاظ کردن مسکن ملکی. ع درآمد در جامعه داردیگذاری و همچنین توزسرمایه
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این مورد در ایران بسیار . دهدپایه مالیات بر عایدی سرمایه، ماهیت تصاعدی این نوع مالیات را کاهش می

 .به طور یکنواخت و برابر بین افراد توزیع نشده است مسکن در کشورحائز اهمیت است چراکه 

 مالیاتاین  و لذا باشدبسیار ضروری می آنتوزیعی اجتماعی و  ابعاد ، توجه بهاین مالیات در هنگام طراحی  .27

 .، طراحی شوداجتماعیهای عدالت بهبود شاخص با هدف کمک به باید

 : باشدالزم و ضروری می ،این نظام مالیاتیدر هنگام طراحی  عالوه بر موارد فوق، پرداختن به سؤاالت زیر .28

    منجتر بته مالیتات     ممکتن استت   ،هتا وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تحققی بتر درآمتد شترکت

 .وجود داشته باشد در کنار آن مگر اینکه سیستم پذیرش اعتبار مالیاتی. مضاعف شود

 ًاز مالیات بر عایدی سرمایه معاف است واگر مشمول  باشد اقامتگاه یا محل سکونت اصلی افراد معموال 

گذاری و کاهش درآمد شتود،  تواند سبب تحریف تصمیمات سرمایهاین امر می)باشدکم  آن نرخ باید

 .(کاهدهای مربوط به قفل شدن دارایی میاما در عین حال از نگرانی

 با سایر درآمدها؛جبران شود و نه  ایتنها با عایدی سرمایه ایزیان سرمایه 

  بنتدی  زدایتی از مالیتات از طریتق شتاخص    امکان تورم، نحوه رفتار با عایدی ناشی از تورمدر خصوص

 . های پیچیدگی و تمکینوجود دارد، اما به بهای افزایش هزینه

 ضتروری   یتا مهتاجرت ناشتی شتده استت     ( فتوت ) با عایدی سرمایه کته از انتقتال قهتری    رفتار متفاوت

 ؛باشدمی

عایدی سرمایه حائز  بر نظام مالیات درونی و انسجام  (اجرایی) موارد زیر از نقطه نظر یکپارچگی، اداری .21

 :هستنداهمیت 

 (های معافهای مشمول و داراییدارایی) تعیین پایه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه( 1-4-2

قیمت خرید و قیمت فروش دارایی تفاوت سرمایه بر  عایدیگفته شد، مالیات بر  همانطورکه در بخش قبلی .31

 .تعیین شود ،یا پایه این مالیاتهای مشمول دارایی باید فهرست قبل از هرچیزی و لذا  شودوضع می
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حذف برخی از اقالم دارایی اشخاص از تور مالیاتی،  محدود کردن یا نظری، هرگونه تالش برای به لحاظ .39

-تمام انواع داراییکه است  گزینه این بهترینشود و لذا گذاری افراد میمنجر به تحریف تصمیمات سرمایه

 .ها در پایه مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شوند

متفاوت  با توجه به اهداف مدنظرکشورهاهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دارایی انواع اگرچه دامنه .32

در با ها وسیعی از داراییدهد که طیف کشورها نشان میبرخی ازهای مالیاتی بررسی نظاماست، اما 

با این وجود، امالک و مستغالت و  .در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارند ،نظرگرفتن برخی استثنائات

پایه مالیات عایدی سرمایه حضور  هستند که تقریباً در تمام کشورها، در ایهمچنین سهام دو دارایی عمده

 :مشمول این مالیات در اغلب کشورها، به شرح زیر می باشدهای دارایی بر این اساس فهرست. دارند

 (زمین و ساختمان) امالک و مستغالت 

 سرقفلی 

 خارجی هایارز 

  (گذاری و غیرمصرفیبا هدف سرمایه) و زیورآالت جواهر ،طال 

 سهام و انواع اوراق بهادار 

 حقوق قراردادی 

 (زمین) عرصه مستحدثات عمده در 

 ( مجوزها )جواز 

  معموالً ) شوندبرای استفاده شخصی نگهداری می اشیایی کهو  (هاکلکسیون)اشیاء قیمتیمجموعه

 (مشمول مالیات هستند تحت شرایط خاص و باالتر از حد مشخصی

 معادن و یا حقوق استفاده از معادن 

 مجوزهای قانونی و اجاره.. 

 (واحدهای تراست) گذاریهای سرمایهصندوق. 

های خاص و به دالیل مختلف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف چارچوبها در برخی از دارایی .33

شوند و همچنین های که برای استفاده شخصی خریداری میقاعده کلی این است که دارایی. هستند
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-آالت و داراییتجهیزات، ماشین)شودمی و خدمات استفاده در فرآیند تولید کاال از آنها که هاییدارایی

ای مواجه هایی که با زیان سرمایههمچنین دارایی. ، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نگیرند(ثابتهای 

های که اغلب در تور نظام مالیات بر سایر دارایی .شوندمیمالیات معاف  نوع از پرداخت این ،اندشده

 :باشندبه شرح زیر می ،گیرندعایدی سرمایه قرار نمی

 ؛(هاو یا با نرخی کمتر از سایر دارایی ملکی تحت سکونت مالک دارایی مسکن) مسکن اصلی 

 ؛، قایق تفریحیشخصی خودرو و موتورسیکلت 

 شوند؛بکار گرفته میهای مشمول مالیات برای فعالیت صرفاً پذیرکههای استهالکدارایی 

 ؛مصرف شده در ملک اجاری /لوازم استفاده 

 ؛اندنظام جدید مالیات بر عایدی سرمایه تحصیل شدهکه قبل از معرفی  هاییتمام دارایی 

 (کسر از پایه مالیاتی غیرقابل پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول یا قابل) ایهای سرمایهبرخی زیان 

 ؛مشخص باشد حد و ارزش آنها کمتر از یک شوندکه برای استفاده شخصی خریداری می هاییدارایی 

 ؛کمتر از یک مبلغ مشخصی باشد هامجموعه اشیاء قیمتی که ارزش آن 

مشمول  فرادهای ااغلب دارایی ،رغم اینکه در برخی از کشورها، نظیر استرالیا، آمریکا، انگلستان و غیرهعلی .34

 بر عایدی پایه مالیات  بخش قابل توجهی ازدر تمام کشورهای مجری، ، اما هستند مالیات برعایدی سرمایه

بدون تردید، در صورتی که مالیات بر عایدی . دهندتشکیل می سهامو  امالک و مستغالتسرمایه را  

های افراد به نفع های افراد وضع شود، ترکیب داراییسرمایه تنها بر برخی از اقالم موجود در سبد دارایی

 های معاف از مالیات تغییر پیدا خواهدکرد و این موضوع به نوبه خود پیامدهای منفی زیادی بر رفتاردارایی

الزم به ذکر است هرچند  ،در این راستا .گذاری، تورم، رشد اقتصادی و غیره بر جای خواهدگذاشتسرمایه

باشد ولی وجود امالک و مستغالت و سهام به عنوان بخش الینفک پایه این نوع مالیات در همه کشورها می

به . افراد بستگی دارد سبد داراییها در ها نظیر طال و ارز به اهمیت و وزن این نوع داراییسایر دارایی

گیری راجع به پایه مالیات بر در شرایط فعلی کشور، توجه به این موضوع در هنگام تصمیم ،طورکلی

 .عایدی سرمایه بسیار ضروری می باشد
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 سهام (1-4-2-1

ها و شرکتسهام های افراد، در سبد دارایی در کشورهای توسعه یافته و در حال گذار یکی از اقالم عمده .35

 نسبتاً گسترده مالیات بر پایه یک ها ومالیات بر شرکت یکپارچه سیستم یک با وجود. است اوراق قرضه

 در سطح شرکت به راحتی توانرا می های منظم و پایداردرآمدمالیات  ها،جمع درآمد در سطح شرکت

های باالتر توزیع نشده در قیمت اگر بنگاه این درآمدها را بین سهامدارن توزیع نکند و سود. کرد وصول

سهام منعکس شود، در چنین شرایطی اخذ مالیات از این سهام در زمان فروش، مالیات مضاعف محسوب 

 ازمالیات  اخذاجازه  ،اراییک ممکن است مالحظات فرض ثابت بودن سایر شرایط، با در اینجا. خواهد شد

موضوعی که اختالف ) کندمیرا مطرح  یک پرسش  خواه ناخواه این موضوع مهم .این عواید را ندهد

منتشر  4به جای پرداخت نقدی سود سهام، جایزه سهام توانندها میشرکتزیرا  .(دیدگاه در آن وجود دارد

، روش روش ینا یاکه آپرسش این است . بدهندداران سهامو همچنان اجازه اعطای اعتبار مالیاتی به  کنند

  ؟یرخ یااست  مزبور مشکلرفع  یبرا (هزینه معامالتیبه لحاظ )ایکم هزینه

متضاد و مغایر با استدالل  فوق و به شرح  در ارتباط با وضع مالیات بر عایدی سرمایه روی سهام، سه دلیل .36

 :شودزیر بیان می

 ،توزیتع نشتده  ستودهای  از و به همین دلیل ارزش آن  دارد یبستگ انتظاریهای ارزش سهم به سود نخست 

محصتوالت و فرآینتدهای    تولیتد   کته در هتا  بنگاه آن دسته از مسئله بویژه برای این. بیشتر خواهد بودفعلی 

، بستیار  داشتته باشتد   آنهتا افتزایش   درآمد واقعی آیندهرود در که انتظار می کنندمی گذاریتولیدی سرمایه

ممکتن استت    وضع مالیات بتر آنهتا   عدم  بیشتری ایجاد کرده و ایعواید سرمایه هافعالیت ینا. دارد اهمیت

 .شود یندهاآمحصوالت و فر ایندر  یگذاریهسرما موجب تحریف

 ،زیترا ستودهایی   ،کندمی ، کمکنشده توزیعمالیات از سود سهام  به اخذوضع مالیات بر عایدی سهام  دوم 

و سودهایی که به عنوان ستود توزیتع نشتده،     اند،نشده هامشمول مالیات بر شرکتبر طبق قوانین مالیاتی  که

هنگام فروش مشمول مالیات بر عایتدی سترمایه    و شدهاضافه  ارزش سهام هب اند،بین سهامداران تقسیم نشده

 .خواهند شد

                                                           
 
 Bonus Shares 
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 ایتن موضتوع بتویژه    . های مالیاتی در سطح بین المللی، چندان پایدار نیستها و نرخهماهنگی سیاست سوم؛

به این خاطر کته کشتورهای    ها را  صرفاًکه کشوری بخواهد نرخ مالیات بر شرکت کندمینمود پیدا زمانی 

بدون آن که تمایلی برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد شخصتی   ،کاهش دهددیگر آن را کاهش داده اند، 

ن در چنتی  .هتا وجتود داشتته باشتد    یا مالیات بر درآمد مشاغل غیرشرکتی به انتدازه نترخ مالیتات بتر شترکت     

 یتا  یتات مال یینهتا  یهتا نترخ  یاز ناهماهنگ یکاهش فشار ناش یبرا را راه مالیات بر عایدی سرمایه ،شرایطی

 .کندیم هموار یینهاثر ؤم یهانرخ

 گرا. داردرا بدنبال طیف وسیعی از مسائل کارایی اخذ مالیات بر عایدی سهام،  ،فوق مالحظات مقابلدر  .37

بر جای  را مشمول مالیات شود، تاثیرات زیرتعهدی بر مبنای  تحقق عایدیعواید سهام به جای روش 

 :خواهد گذاشت

 سهامی کهفروش  ازافراد  به دلیل خودداریسهام را  تخصیص سبدممکن است ها که ییقفل شدن دارا 

 .ارزش آن افزایش یافته، تحریف نماید

  ای تنها با درآمد های سرمایهزیان ای کهگونه به ایسرمایه وایدای با عسرمایههای زیانضرروت جبران

مشمول مالیات غیرمتنوع  هایسبد داراییبرای افرادی که  .ای قابل جبران باشدحاصل از عواید سرمایه

 .ناکافی باشدای زیان سرمایهبرای جبران ای درآمد حاصل از عواید سرمایه میزان است ممکن دارند،

  هایی که به شرکت  اینکه آیا بایستی .جود داردزیادی وهمچنین در عرصه اجرا نیز مسائل و مشکالت

 ظرایف اکتساب وادغام و های بعد، انتقال اعتبار مالیاتی به دورهکنند در خصوص اقدام به بازسازی می

 .داده شود یا نه امتیازاتی می شود، های زیادیکه در بعضی مواقع موجب برخی پیچیدگی طراحی

گیری راجع به وضع یا بایستی در هنگام تصمیم ،به عنوان مالحظات مهم کارایی ئل و مشکالت فوق،امس .38

قبل از مباحث  ،عالوه بر این. ، مورد توجه قرارگیرندتحقق عایدیعدم وضع مالیات بر عواید سهام بر مبنای 

 )مالیات این طراحیهای کاریبرخی ریزهدر خصوص  مالیات بر عایدی سهام، بایستی کارایی اقتصادی
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مالیاتی  ، اینکه یک سری امتیازات حمایتی در خصوص انتقال اعتباریتحققیا  باشد اینکه بر مبنای تعهدی

 5.گیری شود، تصمیم(شود یا نه و مسائلی از این قبیل داده

 (امالک و مستغالت)  ثابت داراییهای حقیقی (1-4-2-2

 (زمین و ساختمان )و مستغالت امالک، عواید حاصل از سرمایهبرای مالیات بر عایدی  یگرد یدرآمد منبع .31

دارایی  موجب افزایش جذابیت این، در بخش امالک و مستغالت هسرمایفقدان مالیات بر عواید . است

 تتواند به سمت مالکیلذا این مسئله می .است مالیاتکه عواید آنها مشمول  شودمی هایینسبت به دارایی

 .ایجاد نمایدتورش و ساختمان زمین 

د عایدی توانن ساختمان به تنهایی شایدشاخص بندی شود،  به تورم تنسب مالیات بر عایدی سرمایه، اگر .41

ای، های ناشی از حمایت از زیان سرمایهعدم تقارن بدین معنی که جدای از. حقیقی منظمی ایجاد نماید

، چراکه بخش قابل توجهی از بدست آید ،ساختمان وایدبر ع محل مالیات درآمد زیادی از  انتظار نمی رود

، ناشی از تورم است و اگر این تورم را حذف کنیم، هاکشور بسیاری از عواید یا افزایش قیمت مسکن در

 .قطعاً درآمد مالیاتی ناشی از عواید باقی مانده بسیار ناچیز خواهد بود

و تنها عواید سایر  مالیات معافاین از  ،(تحت سکونت مالک) ملکی مسکن ،اغلب کشورها ماننداگر ه .49

پیامدهای از  از طرف دیگر،. یابدافزایش می (زیان مرده) زیان از دست رفته مشمول مالیات باشد، موارد

 ها، قفل شدن داراییاصلیمسکن  معاف نشدن و تحقق عایدیی نامالیات بر عایدی سرمایه بر مب احتمالی

 . خواهد بود

 طال و سکه( 1-4-2-2

بویژه هند،  از کشورهای جهان، برخییکی دیگر از اقالم عمده در ترکیب سبد دارایی افراد و خانوارها در  .42

شمول  ،در بسیاری از کشورها مورد استفاده رویکرد. باشدسکه و انواع مصنوعات طال میترکیه و ایران 

اعمال مالیات بر عایدی سرمایه  و( دنکه جنبه مصرفی دار) افزوده بر طال و جواهی زینتی مالیات بر ارزش

گذاری، خریداری و بها به صورت سکه و یا سایر اشکالی است که با هدف سرمایهبر طال و فلزات گران

                                                           
 
سهام و شایان ذکر است تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و برخی کشورهای غیرعضو در خصوص نحوه برخورد با  

 .در پیوست گزارش آورده شده است 2114تا سال  اوراق قرضه
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گذاری به روشنی و های طالی سرمایهدر این صورت، الزم است مشخصات و ویژگی. شوندنگهداری می

های احتمالی جلوگیری به عمل استفادهایی و سوءدقت تعیین و تبیین شده باشد تا از بروز مشکالت اجر

های بهرحال توجه به این بخش با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تمایل خانوارها به نگهداری دارایی .آید

 .باشدخود به شکل مصنوعات طال و سکه بسیار ضروری می

 ارزهای خارجی( 1-4-2-4

شود، انواع ارز در برخی کشورها نظیر ایران یافت میکه در سبد دارایی افراد قلمی  آخرینسرانجام  .43

این موضوع، بویژه در شرایط نابسامانی و وجود نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده اهمیت . خارجی است

برای آن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر سایر  در شرایط کمبود ارز و باال بودن تقاضا. کندزیادی پیدا می

گیری راجع به نحوه بنابراین، تصمیم. دهدمعاف نمودن ارز، تقاضا برای ارز را افزایش میها و دارایی

رایط اقتصادی کشورها بستگی دارد که به های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، به شانتخاب ترکیب دارایی

بر عایدی  رسد در کشوری با خصوصیات اقتصادی و سیاسی ایران، شمول ارز در سیستم مالیاتنظر می

 .باشدسرمایه ضروری می

 تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (1-5

تحت مالیات که به نوبه خود  نوع های مشمول اینبعد از تعیین پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا انواع دارایی .44

است، اکنون نوبت به تعیین نرخ مالیات بر  عوامل اقتصادی، سیاسی و مالحظات اجرایی ای ازتاثیر مجموعه

 .رسدمیعایدی سرمایه 

طراحی نظام  فرآیند های فنی و کلیدینحوه تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از بخش .44

 تابع میزان نرخ مالیاتی دولت بسیار حائز اهمیت است چراکه تحقق اهداف مدنظر ،مالیات بر عایدی سرمایه

همانطورکه اشاره شد، اهداف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از انباشت . است ثمورد بح

های مدنظر و مولد، جلوگیری از ه بخشبها از جامعه، هدایت سرمایه عده اندکی از افرادسرمایه در دست 

نظیر بخش امالک و  )که با محدودیت عرضه مواجهند هاییبازی در بازار داراییسوداگری و سفته

 .ستدر جامعه ا ثروت و سرانجام کمک به بازتوزیع درآمد و (مستغالت
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مالیات بر عایدی سرمایه به شدت تصاعدی باشد و  هاینرخالزم است ی برای دستیابی به اهداف بازتوزیع .46

دایت در ارتباط با سایر اهداف از جمله ه. تجربه کشورهای مجری این مالیات نیزگواه این مدعاست

های مورد نظر استفاده شود، ضمن های ترجیحی در بخشهای مدنظر، الزم است از نرخها به بخشسرمایه

کشش است، بویژه های که عرضه آنها بیبرخی دارایی اینکه برای جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در 

همچنین و مدت و بلندمدت های ترجیحی، تفکیک بین عواید کوتاهامالک و مستغالت، عالوه بر نرخ

هستند  بلندمدت کمتر از نرخهای کوتاه مدتهای معموالً نرخ راستا،در این  .بندی عواید الزم استشاخص

 .و دلیل آن نیز جلوگیری از سوداگری می باشد

ای در چارچوب مالیات بر های سرمایهعالوه بر مالحظات فوق، تعیین نرخ قانونی مالیات بر عواید و زیان .47

، می تواند (بر عایدی سرمایه و جدا مالیات مستقل یک به صورت)یا در یک ساختار مستقل شخصیدرآمد 

 .انگیزه های متفاوتی برای برنامه ریزی مالیاتی ایجاد نماید

لیات بر درآمد عموم اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ ما  .48

های هایی که بر درآمد افراد و بنگاهدلیل این امر نیز این است که مالیات. حقوق و دستمزد باالتر باشد

انداز مردم، اثرات های پسانداز و روششود به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پسداخلی وضع می

له با این مسئله طراحی شده است که از آن جمله های مالیاتی مختلفی برای مقابرژیم. تحریفی بدنبال دارند

تر مالیات بر درآمد یک سیستم جامع مالیاتی با نرخهای پایین) 6می توان به سیستم مالیات ستانی نوردیک

 .کرد اشاره توانمییا مصرف  هزینه بر و مالیات ( سرمایه نسبت به مالیات حقوق و دستمزد

تر از نرخ مالیات بر درآمد بهره یا سود سهام برای مالیات بر عایدی همچنین تعیین نرخی باالتر یا پایین .41

 .تواند ترکیب سبد دارایی افراد را تغییر دهدسرمایه می

دهد که ایجاد درآمد در بسیاری از کشورها هدف اصلی از وضع مالیات جامع بر عایدی ها نشان میبررسی .51

به  افراد دهد تاای از مالیات، این انگیزه را میعواید سرمایهبخشی از از این منظر، معافیت . نیستسرمایه 

گذاری و درآمد عادی را به درآمد معاف از مالیات عایدی سرمایه طور مصنوعی درآمد حاصل از سرمایه

                                                           
 
 Nordic taxation system 
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عالوه بر معافیت عایدی سرمایه، پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز انگیزه انتقال بین . تبدیل نمایند

 .کندنابع را تشدید میم

 مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد هایهای مالیاتی، الزم است نرخبنابراین به منظور حفظ پایه .59

حتی در سیستمهای مالیاتی جامع، الزم است نرخ مالیات بر . یکسان باشند( بهره و سود سهام) گذاریسرمایه

نرخ مالیات حقوق و دستمزد و مالیات عایدی سرمایه یکسان ، (سود شرکتها و سود سهام) هادرآمد شرکت

 .ریزی مالیاتی از بین برودد تا زمینه برای برنامهنباش
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 2915، سال  OECDباالترین نرخ نهایی عایدی سرمایه، در کشورهای - 2 جدول

 رتبه نرخ کشور 

%1/42 دانمارک  9 

%4/34 فرانسه  2 

%1/33 فنالند  3 

%1/33 ایرلند  3 

%1/31 سوئد  5 

%6/28 آمریکا  6 

%1/28 پرتغال  7 

%1/28 انگلیس  7 

%1/27 نروژ  1 

%1/27 اسپانیا  1 

%1/26 ایتالیا  99 

%1/25 ریشتا   

%1/25 آلمان  92 

%1/25 اسراییل  92 

%1/25 اسلواکی  92 

%5/24 استرالیا  92 

%6/22 کانادا  96 

%1/29 استونی  98 

%3/21 ژاپن  91 

%1/21 شیلی  21 

%1/21 ایسلند  29 

%1/91 لهستان  29 

%1/96 مجارستان  23 

%1/95 یونان  25 

%1/91 مکزیک  26 

%1/1 بلژیک  27 

%1/1 جمهوری چک  28 

%1/1 کره جنوبی  28 

%1/1 لوکزامبورگ  28 
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 رتبه نرخ کشور 

%1/1 هلند  28 

%1/1 نیوزلند  28 

%1/1 اسلونی  28 

%1/1 سوییس  28 

%1/1 ترکیه  28 

OECD 4/98%میانگین ساده    28 

 محاسبات بنیاد ارنست و یانگ و دیلویت :منبع            

، همانند درآمد عادی و متعارف رفتار شده و (دوره زمانی کمتر از یک سال) معموالً، با عواید کوتاه مدت  .45

عواید  برای در مقابل. بر آن اعمال می شود (اشخاص حقیقی) در نتیجه نرخ مالیات بر درآمد شخصی

و دلیل  شوداعمال می تریآید، نرخ پایینهای بیشتر از یک سال بدست میگذاریبلندمدت که از سرمایه

 (.2)جدول ،باشدمی ،های خودآن نیز تشویق اشخاص به نگهداری دارایی

عایدی سرمایه برای اشخاص حقیقی و که در برخی کشورها نرخ مالیات بر ددهها نشان میبررسی .53

همان نرخ مالیات  (تدم هاتوک دیاوع یارب )مالیات نیا نرخنیز ها متفاوت است و در برخی دیگر شرکت

البته ذکر این نکته ضروری است که عایدی سرمایه اصوالً . است (اشخاص حقیقی) بر درآمد شخصی

اشخاص ) مالیات بر درآمد شخصی بخشی از درآمد افراد است و به همین دلیل در کشورهایی که نظام

ای نیز به عنوان یکی از منابع درآمدی در اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی دارند، عواید سرمایه (حقیقی

هایی متفاوتی برای این نوع ، نرخمذکور با این حال برخی کشورها، برای پیگیری اهداف. شودارایه می

 هک تدمهاتوک دیاوع فالرخب و ستا تیوافتم یاهخرن لومشم دتدملنب دیاوع لاحن یا اب .مالیات دارند

 لومشم اًمومع دیاوع نیا ،ستا مدرآد برت لیامای عداصت یاهخرن لومشم "یداع دمآرد " ناونع هب

 .(عوطقم خرن )دشاب یم دمدرآ رب تایلام ییاهن خرن نیرتالاب
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 2914 و  2999های نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به تفکیک کشورها در سال -2 جدول 

نرخ مالیات بر عایدی 

 سرمایه تجمعی 

(2914سال )  

نرخ مالیات بر عایدی 

 سرمایه بلند مدت 

 (2914سال )

نرخ مالیات بر عایدی 

 سرمایه تجمعی 

 (2999سال )

نرخ مالیات بر عایدی 

یه بلند مدت سرما  

(2999سال )  

 نام کشور

 OECDکشورهای عضو 

 استرالیا 47.1 65.1 22.5 45.8

 ریشتا 1.1 34.1 25.1 43.8

 بلژیک 1.1 41.2 1.1 34.1

 کانادا 36.7 63.5 23.6 43.7

 شیلی 95.1 27.8 21.1 36.1

 جمهوری چک 32.1 53.9 1.1 91.1

 دانمارک 41.1 51.2 42.1 56.2

 استونی 26.1 45.2 29.1 37.6

 فنالند 28.1 48.1 32.1 45.6

 فرانسه 26.1 54.1 61.5 74.1

 آلمان 1.1 43.3 25.1 47.6

 یونان 1.1 35.1 95.1 37.9

 مجارستان 21.1 34.4 96.1 32.1

 ایسلند 38.3 56.8 21.1 36.1

 ایرلند 21.1 31.2 33.1 49.4

 اسرائیل 51.1 68.1 25.1 44.1

 ایتالیا 92.5 44.1 26.1 46.4

 ژاپن 26.1 56.3 21.1 41.6

 کره 21.1 44.6 1.1 24.2

 لوکزامبورگ 1.1 37.5 1.1 21.2

 مکزیک 1.1 35.1 91.1 37.1

 هلند 1.1 35.1 1.1 25.1

 نیوزلند 1.1 33.1 1.1 28.1

 نروژ 28.1 48.2 27.1 46.7

 لهستان 1.1 31.1 91.1 34.4

 پرتغال 1.1 35.2 28.1 51.7

 اسلواکی 42.1 58.8 25.1 49.5
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97.1 1.1 62.5 51.  اسلونی 

 اسپانیا 21.1 48.5 27.1 48.1

 سوئد 31.1 41.6 31.1 45.4

 سوئیس 1.1 24.1 1.1 29.9

 ترکیه 1.1 33.1 35.1 48.1

 بریتانیا 24.1 46.8 28.1 43.9

 امریکا 25.1 54.5 28.3 56.3

 OECDکشورهای غیرعضو 

 برزیل 95.1 46.5 95.1 36.3

 روسیه 31.1 59.1 93.1 31.4

 هند 91.1 44.7 1.1 41.1

 چین 21.1 46.4 1.1 25.1

 .استمحلی های مرکزی و شده توسط دولت عل مالیات وضمها شانرخ. هر کشور است GDPمیانگین وزنی بر اساس  :نکته

 EY,PERSONAL TAX GUIDE (2194) :منبع

 مالیات بر عایدی سرمایه هایواع سیستمان (1-1

انتخاب  و برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد تعهدی و تحققی دو نوع سیستم ،به طورکلی .54

گذاری و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایه ، نوع دارایی مشمول مالیات، به مالحظات کارایی و اجراییآن

با در نظر گرفتن برخی مالحظات، اغلب کشورها از سیستم ترکیبی مشتمل بر  .داردبستگی ها و بنگاه افراد

 :ها به تفصیل تشریح خواهند شددر ادامه این سیستم. کنندروش تعهدی و تحققی استفاده می

  مالیات بر عایدی سرمایهسیستم تعهدی  (1-7-1

 شود وضع میدر یک بازه زمانی مشخص مالیات  داراییحاصل از ارزش یک  عواید، بر در سیستم تعهدی .55

نسبت  ایسرمایه عواید. پرداخت شودباید مبلغ مالیات ( یک سال  معموالً)دورهپایان آن به طوری که در 

مالیات  میزانتعهدی،  سیستمدر  .گیردتعلق می عایدی واقعیبه  و این مالیات تنهاشده  بندیتورم شاخص به

زیان از کاهش در ارزش دارایی به عنوان و شوددارایی تعیین می یا عدم واگذاری یتوجه به واگذاربدون 

 .شودسایر درآمدها کسر و یا به دوره بعد منتقل می
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مالیات بر  یکسان بودن نرخ ا فرضب و دهدتغییر نمی را مالیاتبعد از  نسبی دهباز رویکرد تعهدی، نرخ .56

هیچگونه به سایر انواع درآمدها،  تها نسبگذاری در داراییسایر درآمدها، برای سرمایه وها دارایی

ای برای به جلو بندی، انگیزهاز مزایای زمان مندیبرای بهره  همچنین، این روش .کندایجاد نمیارجحیتی 

  .کندایجاد نمی ،عوایدبه تعویق انداختن  یا ها وزیان انداختن

اگر به طوری که . داردبستگی  در اقتصاد موجودی سرمایه ارزشدقیقاً به درآمد حاصل از مالیات تعهدی  .57

خواهد باشد، نوسات بازار مسکن و سهام در درآمدهای دولت بازتاب  امالک و سهام ،مالیات پایه این

 (. خواهد بود از زمان حال بیشتر و موافق سیکلی درآمد دولت تغییرات در به عبارت دیگر،) داشت

دو مشکل ( وجوه برای پرداخت بدهی مالیاتی تامین) نقدینگی وجوه یا جریانتامین گذاری دارایی و ارزش .58

 :شودباشند که در ادامه به آنها پرداخته میعمده سیستم تعهدی می

 ها دارایی ارزشگذاری مسئلهسیستم تعهدی و  (1-7-1-1

 بازاری ارزش ،در پایان هر دورهالزم است ای برای شناسایی عایدی یا زیان سرمایه روش تعهدی در .51

 یهای بازار، ارزششوندمبادله میهایی نظیر سهام که به طور گسترده برای دارایی. ن شودیتعی هادارایی

 هاییشرکت نظیر ارزش ها،دارایی سایر تعیین ارزش بازاریاما  .باشندمیای در دسترس بدون هیچ هزینه

های نظیر نام و نشان)و یا تعیین ارزش انواع خاصی از مالکیت معنوی  محدود است هاآن تعداد سهامدار که

 وابسته مشهودهای نادارایی بهسهام آنها عایدی فناوری که کوچک های به ویژه برای شرکت (تجاری

های هزینه ،تعهدیکامالً رویکرد  بنابراین، در. بسیار دشوار و با هزینه قابل توجهی همراه است است،

 مؤدیها را باید دولت و یا این هزینه. استها ها، بسیار باالتر از سایر دارایینگهداری برخی دارایی تمکین

های های موجود از قیمت سهام شرکتبا این وجود، برخی بر این باورند که با استفاده از داده. دنپرداخت ک

نظیر )گذاری  مراجع محلیی ارزشهاپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین استفاده از سیستم

پذیر است و لذا این مسئله ، مالیات تعهدی نه تنها برای سهام، بلکه حتی برای امالک نیز امکان(شهرداریها

 .شودامروز دیگر یک مشکل جدی محسوب نمی
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لحظه در هر  مالکیت معنوی دارایی ارزش تعیین و تشکیل دهنده آن، اجزای 7هزینه مبنای شناسایی همچنین .61

 درآمد، به کسب سالو تخصیص آن به مشمول مالیات  عایدی محاسبه  برای یمهم هایمولفهکه  )زمان از

 . باشدمی دشوار ،(روندشمار می

 کاری در ارزش سهامیدستبرای ایجاد فرصت  ذاری در پایان دوره مالیاتی،گارزشیکی از اشکاالت  .69

گذاری و با قیمتی از ارزش قبل ، درستسهام قابل توجهیاگر تعداد . شوندمیکه کمتر داد و ستد است 

، ارزش سهام کاهش یافته و در نتیجه مالک سهام بدهی مالیاتی کمتری فروخته شودتر از قیمت بازار پایین

  .داشتخواهد 

سهامی )بورسهای دولتی پذیرفته شده در شرکت ها نظیر سهامگذاری برخی از داراییبا وجود اینکه ارزش .62

و یا  وجود ندارد داده یا هاگیرد، اما برای برخی از داراییصورت می به طور منظمو راحتی به  (عام

تعهدی جامع  استفاده از یک روش، لذا ،ها دست یافتهای نسبتا باال به آن دادهتوان بدون صرف هزینهنمی

 . همراه است یادیاجرایی ز هایبرای تعیین مالیات بر عایدی سرمایه، با چالش

 جریان نقدینگی تامین وجوه یا مسائل مربوط به سیستم تعهدی و  (1-7-1-2

 جریان آنهاهای که داراییی دیانؤمبرای . تحقق نیافته است اخذ مالیات از عوایدمالیات تعهدی به معنای  .63

چنین در . ناسبی نیستم ، روشتعهدی روش، کندنمی ایجادپرداخت بدهی مالیاتی  برای نقد وجوه ثابتی از

از ، امر این .شود واگذاربدهی مالیاتی  کلیک دارایی برای پرداخت یک بخش و یا شرایطی ممکن است 

-می، جلوگیری دارند بلندمدت خوبی بازدهیاما  ،زیاد اولیه هایکه هزینه هاییگذاری در داراییسرمایه

 . 8دکن
                                                           
 
 Cost base 

کنند، باید هر ستال و در ازای افتزایش در ارزش ستهام ختود مالیتات      سهام دریافت میبه عنوان نمونه، کارکنانی که پاداش خود را در قالب  3

در بتا ایتن حتال ممکتن استت      . توانند بخشی از سهام خود را بفروشندبرای تامین وجوه پرداخت تعهدات مالیاتی خود، میآنان . پرداخت کنند

که در این صتورت توانتایی   ( ی نزدیک به زمان انتشار گزارش ساالنه شرکتابه عنوان نمونه، در دوره)نباشدسهام  امکان فروش، اییک دوره

 . آنها برای پرداخت مالیات محدودتر خواهد شد

، دولت کانادا به مودیان مالیاتی پیشنهاد داد تا مالیات سهام  شترکتهای عتام پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار را بتر مبنتای          9184در سال  .9

برای تشویق مودیان به استتفاده  . بندی می شد، عواید سهام بر اساس  باالترین سطح تورم شاخصبا پذیرش این پیشنهاد. تعهدی پرداخت نمایند
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 جایگزین،به عنوان  1مالیات معادل تعهدی از ،یینگنقد وجوه یا  جریان ارزشگذاری و لمشک حلبرای  .64

در پرداخت  تاخیر بابتبا یک مقدار بهره وش دارایی و در زمان فر مالیات معادل تعهدی. شودمی استفاده

پرداخت  به تاخیر انداختنحذف مزیت  موجبنظری، این نوع مالیات  به لحاظ. شودمالیات اعمال می

با این . کندمدیریت مینیز را  دیانؤم نقدینگیمی شود و همزمان مشکالت  تحقق عایدیبر مبنای مالیات 

 در برخی موارد پیچیدگی و در این ارتباط که خود را دارد خاصمالیات معادل تعهدی مشکالت  حال،

  .قابل اشاره هستند قفل شدن دارایی،افزایش تأثیرات امکان 

 تعهدی سیستمی معایب و مزایا (1-7-1-2

 : از عبارتند یمالیات بر مبنای تعهد عمدهمزایای  .65

 ؛(دیانؤتر درآمد مبه دلیل امکان محاسبه دقیق) ستانی از درآمد واقعیمالیات 

 ها اعمال شود، تاثیری بر چنانچه همانند سایر اشکال درآمد با یک نرخ یکسان بر تمام انواع دارایی

 ؛نخواهد داشتگذاری تصمیمات سرمایه

  ؛ایسرمایه عوایدبه تعویق انداختن یا و  انداختن زیانبرای به جلو انگیزه عدم ایجاد 

 ؛برای دولت بیشتر ظرفیت ایجاد درآمد 

  عبارتند از سیستم تعهدی نیزمعایب اصلی: 

  ؛و محدودیتهای مترتب بر آن هادارایی و مستمر ارزشگذاری منظملزوم 

 ؛مالیاتیدیان برای پرداخت تعهدات ساالنه ؤم محدودیت نقدینگی 

 ؛وجود تصویری ناعادالنه از این مالیات در جامعه 

 دولت نوسانات شدید درآمدی برای. 

                                                                                                                                                                                           

میتزان   بته دلیتل   .سایر درآمدها بتود  اززیان  امکان کسرو همچنین شد مشمول مالیات میدرصد ارزش دارایی آنها  51 تنهااز رویکرد تعهدی، 

 .این طرح پس از یک سال کنار گذاشته شد ،پذیرشپایین 

 
 
 An accrual-equivalent tax 
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 تحقق عایدیت بر عایدی سرمایه بر مبنای مالیا (1-7-2

در  مالیات راه حل جایگزین اخذ ،یتعهد سیستم در جریان نقدینگیو  گذاریارزش برای رفع مشکل  .66

حل مشکل جریان ) مالیات خود به پرداخت، مالیات دهنده قادر این صورتدر . دارایی است فروش زمان

اگر . خواهد شد تعیین بازاری داراییبر مبنای قیمت  خواهد بود و مالیات نیز ،محل عواید حاصلهاز  (نقدی

از سایر تواند آن را زیان تحقق یافته داشته و می مؤدیباشد، پایه  یا قیمت هزینهکمتر از  قیمت فروش

  .و یا به سنوات بعد منتقل نماید کسردرآمدها 

یکی دیگر . چند روش قابل اعمال است و به  ساده است( تحقق یافته عایدی )تحقق عایدیسازوکار روش  .67

 دارایی فروش با تنهامشکل جریان نقدینگی است، چرا که بدهی مالیاتی  ایجاد عدم از فواید این روش،

 (. باشد موجودپرداخت بدهی مالیاتی  تامین وجوه برای عایدی هرجا)شود پرداخت می

اخیر ت به ، ایجاد انگیزه برایآنها یکی از که دارد نیزی معایب تحقق عایدیبا این حال، مالیات بر مبنای  .68

که ارزش هایی دارایی) پذیراستهالک هایتعجیل در فروش دارایی و ارزشمند هایفروش دارایی انداختن

 :آیددر نتیجه این رفتار، دو مشکل پدید می. می باشد( استکاهش  آنها در حال

  ارزش  هتایی کته  دارایتی ) ارزشمندهای دارایی طوالنی مدت مودیان ممکن است با نگهداری ؛نخست

  .، مواجه شوند"دن داراییقفل ش "با پدیده  ، اصطالحاً(استافزایش  در حال آنها

 (بتوان از سایر درآمدها کسترکرد ) باشد جبران با سایر درآمدها قابل ها دارایی ناشی از زیاناگر  ؛دوم ،

را  (در حتال استتهالک  ) یابتد که ارزش آنها کاهش میهای ممکن است ترجیح دهند تا دارایی دیانؤم

هماننتد مالیتات هتر عایتدی      البتته  .کتاهش دهنتد   را بدهی مالیاتی ختود  از این طریق تا ندبفروش زودتر

 .اثرات متناسب با نوع دارایی متفاوت خواهد بودای، این سرمایه

 قفل شدن داراییسیستم تحقق عایدی و مسئله   (1-7-2-1

 : یابددر شرایط زیر افزایش می ،دارایی فروش در اخیرت اثرات قفل شدن دارایی یا انگیزه .61

 روددارایی نیز باالتر می انتقال نرخ مالیات باالتر باشد، هزینه قدر هر :نرخ مالیات . 
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  عایدی مشمول ، بعد از یک دوره طوالنی افزایش در ارزش دارایی :19افزایش ارزش دارایینرخ

 .در زمان فروش دارایی افزایش خواهد یافت مالیات

 را  مشابه هایجایگزینی دارایی انگیزه فروش، برمالیات  :دارایی دیگر بایک دارایی  درجه جایگزینی

 . کاهش خواهد داد

افزایش رفاه  است منجر به، ممکن عایدی سرمایه بر مالیاتاز  مسکن اصلی معافیت ،اشاره شدهمانطور که  .71

، منجر به قفل شدن مسکن اصلی وضع مالیات عایدی سرمایه بر با این حال،. شود( زیان مرده)از دست رفته

در خصوص  نگرانیمهمترین ، داردنیروی کار  و جابجایی تأثیری که این مسأله بر تحرک .شوددارایی می

 . باشدمی (تحقق یافتهعایدی ) تحقق عایدی مالیات بر مبنای

 برخالف نظر، قفل شدن داراییکه دهدمطالعات نشان می، 99(2113)بِرمان و وایت  به اعتقادالبته  .79

یک مسأله  قفل شدن دارایی، اگر مثال به عنوان. چندان بزرگی نیستمشکل اقتصاددانان و حسابداران، 

نسبت به نرخ  (فروش یا انتقال دارایی) هاعواید تحقق یافته دارایی حساسیت باید آنگاهبود، می یجدید

 ایعواید سرمایه، بر اساس نتایج مطالعات سری زمانی در آمریکا، حال آنکه. بودزیاد میمالیات خیلی 

بِرمان و راندولف  مطالعات. 92(9181آیرباخ، )اندهای مالیاتی حساسیت چندانی نداشتهنسبت به نرخ

، نشان بر دارایی نرخ های مالیات در واکنش افراد به تغییرات دائمی و موقتیدر خصوص نحوه  93(9114)

فروش یا انتقال )تحقق عوایدبر ناچیزی  سرمایه تأثیر عایدی بر های مالیاتکه تغییرات دائمی در نرخ داد

 . خواهد بود زیادتی بسیار دارد، در حالیکه واکنش آنها به تغییرات موق (دارایی

 مالیات  پرداختتعویق ( فرصت)امتیازسیستم تحقق عایدی و   (1-7-2-2

  تعویق امتیاز" یا به طور ساده «94عایدی سرمایه بر مالیاتپرداخت تعویق امتیاز »تعدادی از کشورها  .72

این اساس، بر  .دهندمیارایه های مشمول مالیات به مالکان دارایی یرا تحت شرایط خاص  "مالیاتپرداخت 

 های مشابه، مالیات بر عایدی سرمایهدر ازای خرید همان دارایی یا دارایی هنگام فروش دارایی خود،افراد 
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این امتیاز برای تعویض و  افتد، چراکه صرفاًاین مالیات به تعویق می به اصطالح موقتاً)کنندپرداخت نمی

به . (فروش بدون جایگزین، مالیات مربوط باید پرداخت شودشود و برای ها داده میجایگزینی دارایی

بین واحدهای مختلف واقع در یک  و یا برای مبادله سهام در داخل یک شرکتدر استرالیا عنوان مثال 

  .شودمیامتیازی داده ، چنین گذاریصندوق سرمایه

 .کندها، جلوگیری میشدن داراییهای ناشی از اثرات قفل عدم کاراییز ا "مالیات پرداخت تعویق امتیاز" .73

های مشابهی که از گذاری در داراییبه دلیل وجود انگیزه برای ادامه سرمایه با این حال، این نوع معافیت اما

  .برطرف نمایدرا  "قفل شدن"تواند به طور کامل مشکل نمی این معافیت برخوردارند،

در . شودمیاعمال تری های پاییننرخبه منظورکاهش اثرات قفل شدن دارایی،  کشورها در بعضی از .74

به . عایدی مشمول مالیات استاز  یو هم تنها بخش است پایینمالیات بر عایدی سرمایه  استرالیا هم نرخ

آنها درصد از ارزش  51، تنها شوندهایی که بیشتر از یک سال توسط افراد نگهداری عنوان نمونه، دارایی

 (. شود، نرخ مالیات نصف میثرؤمبه طور ) شودمی بر عایدی سرمایه مشمول مالیات

 شده اعمالای مناسب به شیوه در آنها کامالً "مالیات پرداخت تعویق امتیاز " موارد بسیاری وجود دارد که .75

پس از  مثال، یک سهامداربه عنوان )دارایی در اختیار مالک دارایی نباشد فروش اگربه عنوان نمونه،  ؛است

که هرگاه یک دارایی به  توان گفتبا این حال، به همین راحتی نمی(. منتشر نمایدسهام جدیدی  ادغام،

-به عنوان نمونه، یک کسب و کار به مکان)شود میو دارایی مشابه دیگری جایگزین آن  رسدمیفروش 

امتیاز  "مندی از شرایط بهره. برخوردار شود ،"مالیات تعویق فرصت"تواند ازمی، (های جدیدی انتقال یابد

 .می باشد زیادیهای نیازمند بررسی  ،"مالیات پرداخت تعویق

 ی سرمایه ایزیانهانحوه رفتار با سیستم تحقق عایدی و   (1-7-2-2

قفل )ها دارایی بلندمدت سمت نگهداری به را افراد ،(تحقق یافته عایدی )تحقق عایدی سیستم مبتنی بر .76

 ،بسیاری ازکشورهاسبب شده تا  این ویژگی .دهد، سوق میو همچنین به جلو انداختن زیان (شدن دارایی

 که به این مسأله)مجاز کنندانواع درآمدها، سایر  از و نه ایسرمایه عواید تنها از را ایسرمایههای زیانکسر 

با  (."حصر زیان "از این به بعد در این گزارش ) ویندگمی 95«زیان یا محدود کردن کسر رحص» اصطالحاً
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 .وجود دارد ،داراییآتی  هایدرآمد کسر آن ازهای بعد و یا به دوره هازیان اینقابلیت انتقال  این وجود،

دی ممکن است دارایی ؤم ،(یا اصطالحاً حصر زیان) از محل عایدی سرمایه زیان جبران در غیاب شرط

هایی جبران نمایدکه ارزش آنها افزایش سال فروخته و زیان آن را با مالیات دارایی زیان ده خود را در پایان

 . وجود ندارد یبر مبنای تعهد یمالیات سیستم این مشکل در .ی قابل فروش نیستندداما به این زو یافته

. وجود ندارد ایو زیان سرمایه در خصوص نحوه رفتار  با عواید واحدی الگویدر سطح بین المللی، البته  .77

بر  ، در زمان واگذاری یا انتقال دارایی(OECD)و توسعهاکثر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

های استفاده از زیاننحوه  در ارتباط بارا  ییهامحدودیت اما معموالً ،کنندمالیات وضع می ایعواید سرمایه

درآمد را از مازادِ  ایهای سرمایهزیان کسراز کشورهای عضو این سازمان، عضیب. نندکاعمال می ایسرمایه

درآمدهای  (با)ازرا مازاد  ایهای سرمایهزیان (جبران)کسرنیز اجازه  اندکیدانند و تعداد مجاز می بهره

همچنین در تعدادی از کشورهای عضو امکان  .دهندمی( درآمدها و دستمزدهای معمول)گذاری غیرسرمایه

  .وجود دارد تحت شرایط و قیود خاص( در برخی موارد به جلو انداختن زیان) انتقال زیان

سرمایه را  عایدیدرآمد خالص حاصل از  مکلفند هرگونهحقیقی  دیانؤمبه عنوان نمونه، در استرالیا،  .78

ظ درآمد ابرازی خود لحادر ( می باشد ایعواید سرمایه از ایهای سرمایهکسر زیان درآمد خالص به معنی)

مازاد ای های سرمایهبا این حال، از آنجاکه زیان. خواهد شد دی مشمول مالیاتؤبا نرخ نهایی مکنند،که 

مدهای آدر از سایر تواندای نمیهیچ زیان سرمایه لذا ممکن است به طور نامحدود به تعویق انداخته شود،

 .کسرگردد مؤدی

، اما است کسر آنها قابل ایسرمایه از عواید مودیان حقیقی ایهای سرمایهدر آمریکا، زیان همچنین .71

نظیر استرالیا، . قابل کسر خواهد بوددرآمدهای فرد  از سایر ،دالر 3111حداکثر تا  مازادای سرمایههای زیان

اکثر  ،به طورکلی. های بعد منتقل کرددورهتوان به استفاده نشده را میای های سرمایهدر آمریکا نیز زیان

اعمال محدودیت بر )« حصر زیان» اشکالی ازسرمایه،  عایدیجامع مالیات بر  مجری سیستم کشورهای

  .دهندقرار میاستفاده را مورد ( هازیان

 . سرمایه تحقق یافته است عایدی مالیات بر ، الزمهحصر زیانبرای جلوگیری از فرسایش پایه مالیاتی،  .81

با نرخ  سرمایه عایدی اگر درآمدهای حاصله از. بهرحال در اینجا، بحث طراحی مالیات بسیار مهم است
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ی تها چندان ضرور، اعمال محدودیت بر زیاننیز معافیت داده شود  هازیان بهو  باشدمعمول مشمول مالیات 

وجود  زیانحصر ، نیاز کمتری به ی اخذ شودر مبنای تعهدسرمایه ب عایدیهمچنین، اگر مالیات بر . داردن

دستکاری  یتوان در مالیات بر مبنای تعهدو درآمد را نمی زیانتشخیص  بندیچرا که زمان خواهد داشت،

 . کرد

های حاصله از زیان. ها چندان مسأله مهمی نیست، حصر زیانمتنوعی دارندهای که دارایی دیانیؤمبرای  .89

 سایر عوایدبا  ،داشته باشند بازدهی رود در بلندمدتو یا انتظار نمی ندارند (عایدی)عملکردیکه  هادارایی

 ایفایده گونههیچ ،دارند دارایی تعداد اندکیکه  دیانیؤم، حصر زیان برای اما. دگردمی ها جبراندارایی

به . های اولیه فعالیت خود، سود چندانی نداشته باشندنظیر کسب و کارهایی که ممکن است در سال ؛ندارد

کند،  پذیر جلوگیریگذاری در یک پروژه خاص و ریسک، حصر زیان ممکن است از سرمایهدلیلهمین 

با  ،در هر صورت. کسر نیست قابل شود، اما هیچ زیانیمشمول مالیات می عایدی چرا که در آن پروژه هر

عدم ( کاهش مالیات)پذیری از یک سو و اثرات درآمدیای بر ریسکیهتوجه به تاثیر حصر زیان سرما

با این حال همانطوری  .ضروری باشد مقرراتی در این زمینه حصر زیان  برای دولت، به نظر می رسد، وضع

 هب یهای عادی و بر مبنای تعهدی اعمال شود، نیازسرمایه به نرخ ایدیعمالیات بر اگر  که اشاره شد،

 96.وجود ندارد ،(حصر زیان)هامحدود کردن زیان

 فروش دارایینحوه رفتار با سیستم تحقق عایدی و  (1-7-2-4

ممکن است به این مفهوم باشد  ،ایسرمایه به تعویق انداختن عوایدو  های بعدبه دوره هاانتقال زیان انگیزه .82

 بندیِ تحققبرای پیشگیری از دستکاری زمان ای احتماالًهای سرمایهبه دارایی هاکه محدود نمودن زیان

 اگذاریونتوانند بالفاصله پس از  اشخاص از این رو، برای اینکه .کافی نباشد،(زمان فروش دارایی) عایدی

مثال فروش  )خریداری نمایند را های مشابهدارایی یا داراییهمان ، مجدداً خودده های زیاندارایی

دارایی یک اگر  ، بر طبق مقرراتکشورهااغلب در  .در این زمینه وضع شود، الزم است مقرراتی (ساختگی

 در صورت. پذیرفته نخواهد شد آن ایسرمایه زیان ،فروخته شودو خریداری  ،دوره زمانی مشخص ظرف

                                                           
  
تا سال  ایزیانهای سرمایهتجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و برخی کشورهای غیرعضو در خصوص نحوه برخورد با  

 .گزارش آورده شده است 9 در پیوست 2114
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اعمال  .دشو 97هکه دارایی جدید دوباره فروختپذیرفته خواهند شد زمانی ها صرفاًچنین معامالتی، زیان انجام

بنابراین، الزم . است "همان دارایی یا مشابه آن" به عنوانیک دارایی  تعریف دقیق به مفهوم مقرراتی چنین 

 .، وضع شودعایدی سرمایه بر پایه مالیات به منظور حفظقوانینی است 

 سیستم مبتنی بر تحقق عایدی طرفداران و مخالفان (1-7-2-5

 :باشدبه شرح ذیل می( تحقق عایدی) تحققیمزایای عمده مالیات ستانی به شیوه  .83

 عدم وجود مشکل نقدینگی برای مؤدی و امکان پرداخت بدهی مالیاتی توسط وی؛ 

 عدم نیاز به ارزشگذاری دارایی به دلیل وجود قیمت فروش برای تعیین عایدی یا زیان؛ 

 دیان در قیاس با روش تعهدی؛ؤسادگی این مفهوم برای م 

  برای دولت در این شیوه نسبت به روش تعهدی؛نوسانات اندک درآمدی 

 :باشدمعایب عمده  مالیات ستانی  به شیوه تحقق عایدی به شرح ذیل می .84

  قفل شدن )هایی که ارزش آنها در حال افزایش است انگیزه برای به تعویق انداختن فروش داراییایجاد

 تقلیل است؛ ی که ارزش آنها در حالهایو جلو انداختن فروش دارایی( دارایی

 ای؛پیچیدگی مرتبط با تعویق مالیات بر عواید سرمایه 

 ای برای عدم پرداخت مالیات سایر درآمدهای معمولابراز زیان سرمایه. 

 ترکیبی رویکرد (1-7-2

. اخذ مالیات از عایدی سرمایه است روشسیستم جامع مالیات بر مبنای تعهدی،کارآمدترین به لحاظ نظری  .85

، (امالک و سهام) های تشکیل دهنده این پایه مالیاتیبرای بخش بزرگی از دارایی، اگرچه ممکن است

ها تقریباً گذاری برخی از داراییاما همانگونه که ذکر شد، ارزش گذاری مسئله دشواری نباشد،ارزش

برخی دیگر ها بر مبنای تعهدی و استفاده از یک سیستم ترکیبی که در آن برخی داراییلذا . غیرممکن است

شود، اما بروز برخی تحریفات و مشکالت می موجب بر مبنای تحقق عایدی مشمول مالیات شوند، اگرچه

 . حلی برای برون رفت از مشکالت مذکور استراه
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هایی که از دارایی حقق عایدیت تعهدی و هایبرای حل مشکالت سیستمو  در رویکرد ترکیبی .86

، مالیات مربوط بر مبنای تحقق جدی استدر خصوص آن یک مشکل  یینگجریان نقدو  گذاریارزش

 . شودمیاخذ  مبنای تعهدیها که مشکالت مذکور را ندارند بر عایدی و مالیات سایر دارایی

دو مشکل  هر( امالک و مستغالت )حقیقیهای داراییبه دلیل اینکه غالباً در خصوص در این رویکرد  .87

زمان فروش یا ) تحقق درآمد مالیات مربوط در هنگام ،وجود دارد یینگگذاری و جریان نقدارزش

 .شوداخذ می (واگذاری

مشکل ارزشگذاری هرچند شوند، های بورسی که به طور منظم ارزشگذاری میشرکتسهام در مورد  .88

برای  ایانگیزهبر مبنای تعهدی ممکن است  های بورسیشرکتاخذ مالیات از سهام  ، اماوجود ندارد

 جهت خرید گذارانپدیدآورد و ترجیحی از سوی سرمایه ها، جهت ثبت عدم ورود به بازار بورسشرکت

های بزرگ بورسی احتماالً شرکت اخذ مالیات بر مبنای تعهدی همچنین .باشد های غیربورسیشرکتسهام 

برای  عاملیرا  تحقق عایدیهای کوچک بورسی ممکن است مالیات بر مبنای شرکت اما ،کندرا متاثر نمی

 .در نظر بگیرنداز بورس  خروج

 مالیات بر عایدی سرمایه هر دو سیستممسائل رایج در  (1-7-4

این . ضروری است توجه به برخی مالحظاتمالیات بر عایدی سرمایه، الزم است  نظامدر هنگام طراحی  .81

دارای کشورهای البته  .وجود دارد (عایدی محقق شده) تحقق عایدی و یتعهد سیستم در هر دو الحظاتم

نظر آنها، این مسائل نباید از . اندوضع نموده الحظات، قوانینی را برای مقابله با این ممالیات بر عایدی سرمایه

و مسائل مبتالبه در نظام  الحظاتدر ادامه م .قلمداد شوندمالیات بر عایدی سرمایه  عدم اعمال برایعاملی 

 :شوندمالیات بر عایدی سرمایه  تشریح می

 بر درآمد حاصل از سهام  مضاعفمالیات  (1-7-4-1

زیرا  .شودمنجر به مالیات مضاعف  تواندمی عایدی، تحقق برمبنایها شرکتمالیات بر عایدی سرمایه وضع  .11

سودهای توزیع  و دهنش توزیعبین سهامداران  درآمدی که در سطح شرکت از آن مالیات اخذ شده،اگر 
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مالیات ، سهامفروش  در زمانعواید سهام ، اخذ مالیات از منعکس شود سهام باالتر هایقیمت در نشده

 .هایی را در خصوص مالیات بر عایدی سهام ایجاد کرده استاین نگرانی مخالفت. خواهد بودمضاعف 

 (مالکین تحت سکونت مسکن) مسکن اصلیمعافیت  (1-7-4-2

یا شود، اما بسیاری از کشورها لحاظ سرمایه  عایدیمالیات بر  در پایهامالک  تمامبایستی  اصوالًاگرچه  .19

 . 98کننداعطا می به آن امتیازات مالیاتی یا کرده واصلی شخص را معاف سکونت  محل

همراه  به شرح زیر ، با مشکالتی(تحت سکونت مالک مسکن) اصلی به مسکن مالیاتی امتیازات اعطای .12

 : است

 احتمال سوق یافتن ،اصلیمسکن معافیت در خصوص ا هینگران یکی از :اصلی مسکنکامل  معافیت 

 زمان در و این موضوع استشخصی  مسکندر  گذاریسرمایه به گذاریسایر اشکال سرمایه از افراد

از   هم اکنون ایرانبا توجه به اینکه در  .شودمی نیز افزایش انتظارات قیمتی در بخش مسکن، حادتر

 ،هزار خانوار صاحب خانه نیستند 411میلیون و  9 تقریباًهزار خانوار  211میلیون و  24 حدود مجموع

کاهش شدید درآمد بالقوه مالیات بر عایدی سرمایه در این ، شاهدمعافیت مسکن اصلی در صورت

 مسکن تعیین، برای یک فرد ملک مسکونیوجود چندین  در موارد عالوه بر این، .خواهیم بودبخش 

 .خواهد بود بسیار دشوارشخص، اصلی  ملکی

 ،تر از آن مالیاتپایین و شودبرای مالیات مسکن اصلی تعیین می آستانهحد یک  در برخی کشورها 

هزار  251 اولین مریکا،آبه عنوان نمونه در. شوداخذ نمی ،محل سکونت اصلی فرد از عایدی سرمایه

معافیت تقریباً این . معاف استاز مالیات شخص،  فروش محل سکونت اصلی عایدی حاصل از دالر

  .شود، مگر اینکه  عایدی حاصل از فروش، قابل توجه باشدهای فروش رفته میشامل تمام خانه

ها، منجر به قفل شدن دارایی کاهش اثراتمالیات بر عایدی سرمایه، علیرغم  از پایه اصلیمسکن  حذف .13

برای  تریمناسباجازه تعویق مالیات رویکرد  رسد، لذا به نظر می. شودها میبروز برخی عدم کارایی

                                                           
 9
 2114تا سال  مسکن اصلید با تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و برخی کشورهای غیرعضو در خصوص نحوه برخور 

 .گزارش آورده شده است 2 در پیوست



 (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه

 

41 

 

شناسایی مسکن اصلی از  برایازمعیارهای زیر در برخی کشورها  .باشد دارایین کاهش اثرات قفل شد

 :شودمی استفادهمسکن غیراصلی، 

  به طوری که  است البته این معیار در کشورهای مختلف متفاوت. اصلیمدت زمان سکونت در مسکن

برای اثبات اصلی سکونت  مدتحداقل  محدودیتی در خصوص در برخی کشورها نظیر استرالیا، هیچ

 .وجود نداردسکونت  بودن محل

 فرد باشدخانواده  محل مذکور به عنوان محل زندگی. 

 داده باشدهای شخصی خود را به آن خانه انتقال دارایی فرد. 

  به آن فرستاده می شود فرد یپستهای بستهآدرسی که. 

 فرم انتخاباتی فرد در آدرس. 

 و( مانند تلفن، گاز یا برق) تصال خدمات ا 

  استفاده از مسکن ازهدف. 

 شاخص بندی (1-7-4-2

ی هاو هزینه وایددر ع ناشی از تورم افزایش الزم است هرگونهسرمایه،  بر عایدیمالیات  هنگام وضع .14

تر از تقریبی دقیق ستانی بر مبنای تحقق عایدی،مالیاتبندی در شاخص .شودخارج  یاز پایه مالیات ایسرمایه

با این حال، این روش  .شوددهد و منجر به کاهش اثر قفل شدن دارایی میدرآمد واقعی اقتصادی ارایه می

 : با معایبی نیز همراه است که در ذیل به آنها اشاره شده است

 مختلف مبناهای بربندی، بایستی شاخص فزایش یابد،ها ادارایی ارزشزمان،  طولدر  اگر :پیچیدگی 

توسط یک شخص  خرید و فروش سهام شود کهاین مشکل زمانی بیشتر می. شودمحاسبه  91ایهزینه

ی شده بندای شاخصهزینه مبناهایبرای هر سهم،  هموارهمجبور است ، در چنین حالتی وی. زیاد باشد

( شاخص بندی) بایستی قیمت خرید و قیمت فروش هر سهم پس از تعدیل تورم)نماید دنبالمختلفی را 

تا از این طریق بتوان عایدی واقعی هر سهم و به تبع آن مالیات بر عایدی سرمایه را  شوداستخراج 

  (.کردمحاسبه 

                                                           
  
 .همان قیمت خرید سهم است یاسهم  پایهقیمت  ،منظور از مبناهای هزینه ای  



 (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه

 

42 

 

 ها نسبت به سایر گذاری در داراییسرمایه تواند به تشویقمی بندیشاخص :آربیتراژهای فرصت

مگر اینگه بر  منجر شود، (است معافکه در آن بهره اسمی به طورکامل  درآمدهایی) اشکال درآمد

سود پس  زیان قبل از مالیات وتواند میبندی عدم شاخص .اعمال شود نیز مخارج و سایر اشکال درآمد

  .در پی داشته باشد گذارسرمایهاز مالیات را برای 

 بندی شاخص دبایسایر درآمدها نیز  ،ایعواید سرمایه بندیصورت شاخصدر  :عدالتو  ییکارآ

 . شود

بندی اجرا شاخص ،دارندکشورها، بویژه کشورهایی که نرخ تورم پایینی  به دلیل مشکالت مزبور، در برخی .15

بندی را شاخص ،وتمکین باال های اجراییبه دلیل هزینه 9111استرالیا در سال برای نمونه . شودنمی

به )معافیت اعطا شد تا جبرانی برای این امر باشد هابرای برخی دارایی بندی،با حذف شاخص. کنارگذاشت

در (. شوندمیماه توسط افراد نگهداری  92هایی که بیشتر از درصد تخفیف برای دارایی 51عنوان نمونه،

ندارد و  را بندیشاخص هایجبران تورم، پیچیدگی برای بخشی از عایدی سرمایه کردن عمل، معاف

 ضمن اینکه کندایجاد میپیچیدگی همواره ، بندیشاخص. کاهش دهدقفل شدن دارایی را ممکن است 

گیری در خصوص بنابراین، تصمیم. شوندنمی بندیشاخص ،مشمول مالیات انواع درآمدهای سایر

 .گیری کنندصمیمای از عوامل بستگی دارد و سیاستگذاران بایستی راجع به آن تبندی به مجموعهشاخص

 یرمرگ و م (1-7-4-2

رفتار با نحوه  باشد،میتحقق عایدی  مشکل اساسی رویکرد مبتنی بر قفل شدن دارایی با توجه به اینکه .16

 ترطوالنیقدر دوره نگهداری یک دارایی هر .بسیار حائز اهمیت استای در زمان مرگ، عواید سرمایه

 .قفل شدن دارایی نیز بیشتر خواهد بود ،باشد

 : در هنگام مرگ وجود دارد ایدو رویکرد برای برخورد با عواید سرمایه  .17

 مالیات آن از محل  و شده گذاریدارایی ارزشدر این رویکرد،  :فروش فرضی به هنگام مرگ

 وجود ندارد، چراکه دارایی فروخته قفل شدن دارایی اثردر اینجا . شودمیپرداخت  مایملک وارث

 ، لذا اینشود پرداختباید بدهی مالیاتی  از محل مایملک وارث با توجه به اینکه .شودمی شده تلقی

  .خواهد بود، دشوار سندشده و به فروش نر داریکه به مدت طوالنی نگههای برای دارایی مساله
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 مبنای هزینه اولیه یا ارزش  و ارزش دارایی بروارث منتقل  بهمالکیت دارایی  در این رویکرد، :انتقال

در صورتی که  هزینه اولیه مبنای .شودبه مالک جدید منتقل می نیز مربوطو تعهدات  تعیینبازاری 

مبنای ارزش  و کنداثر قفل شوندگی شدیدی ایجاد می ،دارایی به مدت طوالنی نگهداری شده باشد

 . شودبدهی مالیاتی می شدید موجب کاهش نیز یبازار

 مالیات بر عایدی سرمایهجدید انتقال به نظام  اجرا یا نحوه (1-7-4-5

با فرض اینکه مالیات . وجود دارددو راه  ،تحقق عایدیمبتنی بر سرمایه  ایدیمالیات بر عنظام برای انتقال به  .18

 شوندلیات ایجاد میپس از معرفی این ما است کههایی ای شامل کلیه عواید و زیانبر عواید و زیان سرمایه

اعمال قابل  ،این مالیاتبه یکی از طرق زیر  لذا ،قبل از معرفی این مالیات نمی شودعواید و زیان و شامل  

  :خواهد بود

  به )شوندمی تحصیل این مالیات پس از تاریخ معرفیکه یی هاهای حاصل از داراییو زیان عوایدبر

 ؛ یا(«21اندهایی که قبل از معرفی این مالیات کسب شدهعواید و زیان معافیت»عبارت دیگر، 

 تحصیل این مالیات نگهداری یا  تاریخ معرفی پس ازکه  ییهااز داراییانباشته  هایو زیان تنها برعواید

 ؛ (گذاریارزش روز)اندشده

 و گذاری هستند ارزش قابل هایی که به راحتیگذاری داراییرزشبرای ا مشخص یک روز تعیین 

  ها از این قاعده؛دارایی معاف کردن سایر 

تمام  شوند، اعمال شود،می تحصیل ی که پس از تاریخ معرفی این مالیاتهایمالیات تنها بر دارایی این اگر .11

این رویکرد ممکن  اگرچه، .معاف خواهند بود آن ، ازتا زمان فروشهای موجود حاصل از داراییعواید 

تر سازد، اما موارد زیر را نیز به آسان دیان و دستگاه مالیاتیؤمرا برای  هاو واگذاری دارایی نتقالاست ا

 : دنبال دارد

  ؛جودهای موممانعت از فروش دارایی به دلیل( حبس)قفل شدن اثر تشدید 

 ؛به نفع دارایی های موجود و داراییهای جدید است 

 موجب کاهش درآمد دولت می شود. 

                                                           
  
 Grandfathering 



 (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه

 

44 

 

پایه گذشته محاسبه و از  هایتمام عواید و زیان باید های موجود،مالیات بر دارایی نوع وضع این در صورت .911

قیمت  بیانگر این موضوع است که مالک یک دارایی با ارایه« گذاریارزش روز». گرددمالیات کسر این

آن دارایی در آینده  ای جدیدی برایمبنای هزینه شود تا این قیمت،، موجب میدارایی خودبرای بازاری 

با این استثنا ) است قانون این معرفیها در تاریخ تمام دارایی معنی فروش فرضیبه گذاری ارزش روز. باشد

 (. شودوصول نمیهیچ مالیاتی  که

برای  زیادی تمکینهای و هزینه سخت است های خصوصینظیر سهام شرکت هاارزشگذاری برخی دارایی .919

نها تا حد زیادی به مالکیت آ های کوچک فناوری که ارزشبه عنوان نمونه، شرکت) داردمودیان برخی 

ارزش  کردندهد تا با متورم می مودیان بهگذاری، این انگیزه را زمان ارزش(. متکی است آنها معنوی

 . آینده کاهش دهند عایدی مشمول مالیات را در ،های خوددارایی

فرض  گذاریو یا ارزش آن در روز ارزش (اصلی) اولیهاز هزینه  بیشتراتی مالی برای مقاصد اگر مبنای هزینه .912

دهد تا زیان اجازه می مودیانبا این حال، این مساله به . کندمالیات بیش از حد پرداخت نمیکسی  ،شود

 . ، کاهش دهنداجرایی شود جدید رژیم مالیاتی که قبل از آنای را های سرمایه

تمام  سیاستبا این ، چرا که ارجحیت داردگذاری ارزش یک روز مشخص برایتعیین کارآیی، به لحاظ  .913

 هایی کهاین رویکرد باید برای دارایی در با این حال،. شوندمیسرمایه  مالیات بر عایدی پایهوارد  هادارایی

معافیت قوانین جایگزینی در نظر گرفته شود و راه حل واقع بینانه نیز شاید ، دارندگذاری ارزش مشکل

 . ها باشداینگونه دارایی

 جراییامسائل  (1-7-4-1

پیامدهای دقیق این . به دنبال خواهد داشتمشکالت اداری سرمایه،  ایدیمالیات بر عاجرای بدیهی است  .914

 پیاده سازی نظام فوری پیامدهای ، برخی از کلیبه طور  .مالیات به نحوه طراحی این مالیات بستگی دارد

 : باشدبه شرح زیر میسرمایه  عایدیمالیات بر 

  ؛مالیاتی تکمیل کنند اظهارنامه که باید مودیان مالیاتی تعدادافزایش  

  و سایر ابزارهای خدمات به مودیان؛نیاز به دفترچه راهنما 

 های تنظیم اظهارنامه مالیاتیهای مالیاتی و سیستماعمال تغییر در انواع اظهارنامه. 
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، تحققی به روشسرمایه  ایدیمالیات بر ع اجرای تغییرات ضروری، به نظر می رسد که دامنهبا توجه به  .915

  .شودباعث افزایش پیچیدگی سیستم مالیاتی 

 یا یتعهد)سازی این مالیاتفارغ از شیوه پیاده داردکه وجودمسائل دیگری نیز  عالوه بر مسائل اجرایی، .916

مسائل برخی از این . مورد توجه قرارگیرندتی مربوط بایستی در هنگام طراحی نظام مالیا ،(تحقق عایدی

 : از ندعبارت

 در است، اما  روشندر بسیاری از موارد  مشمول مالیاتهای با وجود اینکه تعریف دارایی :تعریف دارایی

روشن  انچند برای آنها دارایی اطالق ،و مواردی شبیه آنمالکیت معنوی  ،29سرقفلی برخی موارد نظیر

 ایه، بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ع در صورت گسترده بودن پایه مالیات بر عایدی سرمواین موض .نیست

 یک دارایی؛ نتقال یا واگذاریا 

  ؛هامقیمنحوه برخورد با غیر 

 های اجتماعیکمکها یایارانه عواید سرمایه و ارتباط بین. 

 اشخاص حقیقی در برخی کشورها ایعواید سرمایه برمروری بر  سیستم مالیات ( 1-8

در این قسمت، نظام مالیات بر عایدی سرمایه در بخش اشخاص حقیقی در برخی ازکشورهای منتخب مرور  .917

یکپارچه با )سیستم مالیات بر عایدی سرمایه کشورها از چندین جنبه شامل نوع سیستم ،به طور کلی. شودمی

، تمایز (پایه مشمول)ییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، نوع دارا(مالیات بر درآمد، یا یک سیستم جدا

، میزان معافیت آستانه، نرخ (میزان عایدی مشمول مالیات)نرخ شمولکوتاه مدت و بلندمدت،  بین عواید

ای، دوره نگهداری، نرخ مالیاتی مودیان حقیقی، قابلیت کسر زیان از عواید سرمایهپایان صفر مالیاتی بعد از 

ه هایی که زیان قابل انتقال است، شاخص بندی هزینه یا قیمت پایه، معافیت خانه اصلی، معافیت تعداد دور

ها، تعویق پرداخت مالیات، نحوه رفتار با هایی که برای استفاده شخصی نگهداری می شوند، معافیتدارایی

و غیره قابل بررسی است که نتایج  اشخاص مقیم و غیرمقیم و سرانجام وصول تکلیفی مالیات اشخاص مقیم

 .آورده شده است( 4)آن به طور خالصه در جدول

 

                                                           
  
 Goodwill 
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معافیت  % 66/66

 یا عدم شمول

عدم )معافیت% 25

چنانچه سایر (شمول

ها بیش از یک دارایی

 نگهداری شوندسال 

هیچ گونه 

هیچ نوع )معافیت

وجود ( عدم شمول

 ندارد

 هیچ گونه معافیت

( هیچ نوع عدم شمول)

 وجود ندارد

یچ گونه ه

چ نوع هی)معافیت

( عدم شمول

 وجود ندارد

عدم  % 51

در  (معافیت)شمول

 صورت نگهداری

 بیش از یک سال 

یا  نرخ شمول

میزان 

عدم )معافیت

عایدی  (شمول

 سرمایه

دالر  9711اولین 

 عایدی خالص

 3611اولین 

دالر عایدی 

 خالص

دالر  2211اولین 

 خالص عایدی

/ آستانهمعافیت  وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد وجود ندارد

 مبلغ معافیت

 که یاوراق بهادار خیر سهام خیر

 سال 4بیش از 

فقط در خصوص  خیر

از ی که بیشتر سهام

اعمال نرخ صفر  خیر خیر

پس از اتمام 

 نگهداری دوره
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آفریقای  ترکیه انگلیس

 جنوبی

 کشور استرالیا بنگالدش هند اندونزی پاکستان

 مولفه

؛ دننگهداری شو

های غیرمنقول دارایی

 سال 2بیش از  که

 نگهداری شوند

نگهداری  یک سال

 شوندمی

 :های تصاعدینرخ

، بستگی 28یا  98

به سایر درآمدها 

 دارد

های نرخ

 :تصاعدی

(  35تا  1)

بستگی به سایر 

 درآمدها دارد

مالیات % 91)

تکلیفی مقطوع 

بر اوراق قرضه 

 (خاصی

های نرخ

 : تصاعدی

 ( 49تا  1)

 :اوراق بهادار

 :دارایی غیر منقول

 های تصاعدینرخ

به ( 31تا  5) 

استثنای عایدی 

 (5 )زمین

 :کوتاه مدت عواید

  های تصاعدینرخ 

 ( 31تا  1) 

 سهام عایدی بر  95 اما

  21: بلندمدت عواید

 (سهام معاف اما)

کوتاه  عواید

های نرخ: مدت

 تصاعدی

 ( 31تا  1) 

بلندمدت  عواید

 95تر با نرخ پایین

 های نهایییا نرخ

: کوتاه مدت وایدع

 های تصاعدینرخ

 ( 41تا  1) 

: بلندمدت عواید

 های تصاعدینرخ

 ( 5/24تا  1)

 

های مالیات نرخ

بر عایدی سرمایه 

 اشخاص حقیقی

 :خیر (در داخل طبقات)بله بله بله بله

زیانهای )

ای کسب و سرمایه

سایر  ازکار 

در  آندرآمدهای 

سال قابل کسر 

 (است

 بله

ای زیانهای سرمایه)

کوتاه مدت از هر 

ای قابل عایدی سرمایه

 ( کسر است

 بله بله

ای از هر زیان سرمایه

عایدی یا درآمدی 

 قابل کسر است

 

ای زیان سرمایه

از عایدی سرمایه 

 است؟مستقل 

دوره انتقال زیان  نا محدود سال 6 سال 8 سال 5 سال 6 نامحدود وجود ندارد نامحدود

 ای به آیندهسرمایه
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آفریقای  ترکیه انگلیس

 جنوبی

 کشور استرالیا بنگالدش هند اندونزی پاکستان

 مولفه

 بله خیر

چنانچه قیمت )

%  91بیش از 

داشته  افزایش

 (باشد

بله برای عواید  خیر خیر خیر

 بلندمدت

  خیر خیر

شاخص بندی 

هزینه یا قیمت 

 پایه دارایی؟

 وجود دارد وجود دارد

دارایی چنانچه )

سال  5 یش ازب

 (نگهداری شود

 وجود دارد

سقف عایدی )

دالر  221سرمایه 

 (آمریکا

عایدی امالک و  وجود ندارد

مستغالت اشخاص 

حقیقی که درآمد 

 دارند پایینی

 وجود ندارد

 مسکنعایدی در  اگر)

گذاری سرمایه اصلی

ارفاق تعویقی شود، 

 (قابل استفاده است

  وجود دارد وجود ندارد

مسکن  معافیت

 خانواده؟ اصلی

 وجود دارد

فقط برای )

برای  ی کهایدارایی

 استفاده شخصی

قیمت پایه  با است

دالر  1کمتر از  آنها

 (است

 وجود دارد  وجود ندارد

به استثنای اشیاء )

نفیس، قایقهای 

بزرگ، هواپیما، 

امالک و 

 (مستغالت

 وجود دارد وجود ندارد وجود ندارد

به استثنای اشیاء )

 (نفیس

به )وجود دارد وجود ندارد

 (استثنای اشیاء نفیس

معافیت 

ی که هایدارایی

استفاده  برای

تحصیل  شخصی

 اندشده

عایدی اوراق بهادار 

 دولتی

سهام دریافتی 

به طریق هدیه 

 یا ارث

، فروشسهام قابل  وجود ندارد

پذیرها، استهالک

فروش سهام شرکت 

دولتی تاسیس شده در 

 مناطق ویژه اقتصادی

 (ساله 5محدودیت )

با مقادیر  عوایدی

 کم

اراضی برخی 

کشاورزی، سهام ، 

اوراق قرضه طالی 

 یدولت

عایدی اوراق 

بهادار دولتی، 

 پایانسرقفلی و 

 قراردادها

مشمول مالیات )

 (بر درآمد هستند

، فروشسهام قابل 

پذیرها، استهالک

عایدی کسب و 

 کارهای کوچک

سایر معافیتهای 

 عمده
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آفریقای  ترکیه انگلیس

 جنوبی

 کشور استرالیا بنگالدش هند اندونزی پاکستان

 مولفه

نقل و انتقاالت 

 مابین زوجین

نقل و انتقاالت  محدود

 مابین زوجین

، ادغام، شغل تغییر

 تغییر ساختار شرکت

، تحصیل قهری وجود ندارد

گذاری مجدد سرمایه

عایدی بلندمدت در 

کسب و کارهای 

و متوسط  ککوچ

 آپیاستارت

 جایگزینی،

ثبت مشارکتهای 

 مدنی

 قهریتحصیل 

مربوط به ازدواج، 

جایگزینی، اتوبوس 

کوچک، تغییر 

 ساختار

 

امتیاز تعویق 

 پرداخت مالیات

 

 :اشخاص مقیم

عایدی داراییهای 

داخل و خارج 

 کشور
 :اشخاص غیرمقیم

عایدی امالک 

 داخلیمسکونی 

 :اشخاص مقیم

عایدی 

داراییهای داخل 

 و خارج کشور
 :اشخاص غیرمقیم

عایدی 

داراییهای 

 داخلی

: اشخاص مقیم

های عایدی دارایی

داخل و خارج 

 کشور

 :اشخاص غیرمقیم

های عایدی دارایی

غیرمنقول و 

 داراییهای مقر دائم

درصد  91تا  5)

کسر تکلیفی غیر 

 (قطعی

عایدی  :اشخاص مقیم

های داخل و دارایی

 خارج کشور
 :اشخاص غیرمقیم

عایدی زمین و سهام 

 داخلی

 :اشخاص مقیم

های عایدی دارایی

داخل و خارج 

 کشور
 :اشخاص غیرمقیم

فقط عایدی 

 سرمایه داخلی

کسر %  21)

 (تکلیفی غیر قطعی

عایدی  :اشخاص مقیم

های داخل و دارایی

 خارج کشور
 :اشخاص غیرمقیم

فقط عایدی سرمایه 

 داخلی

 : اشخاص مقیم

های عایدی دارایی

داخل و خارج 

 کشور

 :اشخاص غیرمقیم

عایدی امالک  و 

سهام عمومی در 

%  31)بنگالدش

کسر تکلیفی غیر 

 (قطعی

عایدی : اشخاص مقیم

های داخل و دارایی

 خارج کشور

 :اشخاص غیرمقیم

عایدی امالک مشمول 

 مالیات واقع در استرالیا

کسر تکلیفی %  5/92)

 (غیر قطعی

 

در  مقیم اشخاص

اشخاص برابر 

 غیرمقیم

اوراق بهادار  وجود ندارد

 صفر درصد

 :اوراق بهادار وجود ندارد

%  95صفر درصد  تا 

 (قطعی)

 : های غیرمنقولدارایی

غیر %  )9صفر تا 

 (قطعی

های دارایی

%  5: غیرمنقول

 (قطعی)

اوراق بهادار  وجود ندارد

%  91: دولتی

 (قطعی)

های دارایی

%  4: غیرمنقول

 (قطعی)

وصول تکلیفی  وجود ندارد

عایدی سرمایه 

 اشخاص مقیم



 

 

 

 

 

 

 دوم بخش

 

  مالیات بر عایدی سرمایه در ایرانمعرفی 
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 ضرروت معرفی نظام مالیات بر عایدی سرمایه در ایران (2-1

درآمد خانوارها، بر  انواعای همانند سایر همانطور که در بخش نخست اشاره شد، درآمد یا عواید سرمایه .918

در این راستا، در بسیاری از کشورهای مجری نظام  .طبق اصل عدالت مالیاتی بایستی مشمول مالیات باشد

در ایران، . شودمالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات در چارچوب نظام مالیات بر جمع درآمد اجرا می

هایی که ها بویژه داراییعدالت، انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی داراییعالوه بر مالحظات مربوط به 

، ضرورت معرفی این مالیات را اجتناب ناپذیر کرده (نظیر امالک و مسغالت) عرضه آنها بی کشش است

 . است

اع به عبارت دیگر هر یک از انو. ستانی از انواع درآمدها یکسان نیستکشور در مالیات رویکرد فعلی .911

اجاره و غیره تحت قواعد  درآمدها، درآمد مشاغل، درآمد حقوق و دستمزد، درآمدها، نظیر درآمد شرکت

های های مختلف و با نرخاز درآمدهای یکسان به شیوه در این ساختار،. هستند مختلف مشمول مالیات

برخی دیگر از درآمدها  ،ارتباطدر این . شودنمی از آنها اخذمتفاوت مالیات اخذ شده و یا هیچ نوع مالیاتی 

) های بانکیتوان به درآمد حاصل از سود سپردهنیز از مالیات بر درآمد معاف هستند که از آن جمله می

کشور،  در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در. ای و غیره اشاره کرد، عواید سرمایه(بهره بانکی

 64، 52موضوع  مواد )سرمایه در قالب مالیات نقل و انتقال امالکنوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی 

وجود های مستقیم ، مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات نقل و انتقال سرقفلی در قانون مالیات(م.م.ق 51و 

، با این وجود. کنندمالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل می یا نمایندهکه به عنوان جانشین  دارد

برخی اوراق بهادار و ابزارهای مالی، مالکیت معنوی مثل حق اختراع و حقوق  نظیرها داراییسایر معامالت 

در واقع مرز بین درآمدهای معمول و سایر درآمدهای غیرمشمول، در نظام . هستند از مالیات معافمعنوی 

 .مالیاتی ایران چندان شفاف و روشن نیست
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 کشورپیشنهادی برای  نظام مالیات بر عایدی سرمایه معرفی( 2-2

مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت، بازتوزیع درآمد و ثروت در بدون تردید،  .991

از این حیث، ایران جزو  .ها اعمال شودجامعه و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار برخی دارایی

در حالی که  ،شوداخذ نمی یمالیاتگونه هیچای که در آن از عواید سرمایه جهان استمعدود کشورهای 

جوالنگاه سفته به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره  های منقول و غیرمنقولداراییاغلب بازار 

حد امکان گسترده  الزم است، پایه مالیات بر عایدی سرمایه تا در این راستا، .است بوده بازان و سوداگران

های به شدت برای تامین اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری، استفاده از نرخ همچنین .باشد

های متفاوت بندی و همچنین اعمال نرختصاعدی، تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت، شاخص

نقدینگی در اقتصاد ایران،  باالی با توجه به حجم. ناپذیر استاجتناب مدت و بلندمدتبرای عواید کوتاه

مسکن، خودرو، ارز، طال و سهام و درجه جایگزینی باالی بازار مانند  هابرخی دارایی های بازارویژگی

و به یک یا تعدادی از بازارهای مذکور  های سرگردانآنها، الزم است برای جلوگیری از هجوم نقدینگی

بر عواید  مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان و در همه بازارها، ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه

سایر نسبت به  سهام نسبی مزیت به البته در این میان، با توجه. اعمال شود هاحاصل از نگهداری این دارایی

 (. مانند نرخ پایین تر)شود در نظر گرفته آنبرای  امتیازاتی است الزم، هادارایی انواع

آل بهترین سیستم اجرایی برای مالیات بر عایدی سرمایه نظام مالیات بر جمع در شرایط ایده با این حال، .999

در  در کشور مطالعات مربوط به امکانسجی پیاده سازی نظام مالیات بر جمع درآمداکنون هم. درآمد است

بدون شک برای بهبود کارایی نظام مالیات بر درآمد، انجام اصالحات اساسی در بخش . حال انجام است

ها و مالیات بر درآمد اشخاص ضروری است و مالیات بر عایدی سرمایه نیز بایستی مالیات بر درآمد شرکت

 .در چارچوب این سیستم مالیاتی تعریف شود

 تشکیل شده متعددی 22هایمؤلفهاجزا واز  همانند هر سیستمی عایدی سرمایه ساختار نظام مالیات بره یا ساز .992

نظام  هایمؤلفه ،به طور کلی .را تشکیل می دهند ، نظام مالیات بر عایدی سرمایهاجزااست و ارتباط بین این 

 .اجرایی تقسیم کرد هایمؤلفهسیاستی و  هایمؤلفهتوان به دو بخش شامل مالیات بر عایدی سرمایه را می

                                                           
  
 Components 
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نحوه رفتار با  ها، نحوه رفتار با مسکن اصلی،معافیت های مشمول، نرخ، شاخص بندی، امتیازات،دارایی

سیاستی و شیوه وصول مالیات، نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه، نحوه رفتار  هایمؤلفهاز .. ها وزیان دارایی

  .هستنداز مؤلفه های اجرایی نظام مالیات بر عایدی سرمایه ... مقیم و غیرمقیم و با اشخاص

 پایه پیشنهادی برای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور(2-2-1

جملگی بر لزوم گسترده بودن پایه مالیات بر عایدی سرمایه و نتایج مطالعات تجربی بررسی مبانی نظری  .993

کند، بلکه مالیاتی، نه تنها به دولت در دستیابی به اهداف مذکورکمکی نمیمحدود بودن پایه . اشاره دارند

ها در پایه این مالیات و معافیت برخی دیگر، منجر به اثرات اخاللی یا تحریفی در شمول برخی از دارایی

یجاد گذاری افراد، به اسرمایه تاثیر منفی و تحریف تصمیماتضمن  ،این مسئله. گرددها میبازار دارایی

  .ها منجر می شوددر بازار داراییبیشتر نابسامانی و نوسان 

  :های زیر باشددر این راستا، الزم است، پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کشور مشتمل بر دارایی .994

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

 سرقفلی 

 ارزهای خارجی 

  طال ، جواهر و زیورآالت 

 راق بهادارسهام و انواع او 

 معادن و یا حقوق استفاده از معادن 

 (مازاد بر نیاز شخصی) خودرو 

 هاییو همچنین دارایی شوندکه برای استفاده شخصی خریداری می یهایدارایی کلیه،به طورکلی .995

که در فرآیند تولید کاال و خدمات مورد استفاده قرار ( های ثابتآالت و داراییتجهیزات، ماشین)

ای هایی که با زیان سرمایهدارایی ،همچنین. گیرنددر پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی گیرند،می

دهد که طیف بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می .شوندمالیات معاف می ایناند از مواجه شده
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برای نمونه در استرالیا سهام قابل فروش، . از کشوری به کشور دیگر متفاوت است ،های معافدارایی

در . عواید کسب و کارهای کوچک از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند پذیر،های استهالکدارایی

هند برخی اراضی کشاورزی، سهام قابل فروش،  کشور در ،بنگالدش عواید اوراق بهادار دولتی، سرقفلی

های مستقر های استهالک پذیر، فروش شرکتراق قرضه دولتی، در پاکستان سهام قابل فروش، داراییاو

در مناطق ویژه، در ترکیه سهام دریافتی از طریق ارث و هبه و همچنین در انگلیس عواید اوراق بهادار 

 :شوندیر پیشنهاد میبه شرح ز  معافهای داراییسایر  بر این اساس،. دولتی از این مالیات معاف هستند

 ؛(مسکن ملکی تحت سکونت مالک) مسکن اصلی 

 ؛ برای استفاده شخصی خودرو و موتورسیکلت 

 شوند؛های مشمول مالیات بکار گرفته میبرای فعالیت پذیرکه صرفاًهای استهالکدارایی 

 مصرف شده در ملک اجاری؛/ لوازم استفاده 

 اند؛جدید مالیات بر عایدی سرمایه تحصیل شدههایی که قبل از معرفی نظام تمام دارایی 

 (غیرقابل پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول یا قابل کسر از پایه مالیاتی) ایهای سرمایهبرخی زیان 

 یک مبلغ مشخصشوند و ارزش آنها کمتر از می نگهداریهایی که برای استفاده شخصی دارایی 

 ؛است

 (هاکلکسیون)است یک مبلغ مشخصمتر از مجموعه اشیاء قیمتی که ارزش آنها ک. 

 نرخ پیشنهادی برای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور( 2-2-2

همانند سایر ای با عواید سرمایه ی مجری مالیات بر عایدی سرمایه،همانطورکه گفته شد، در همه کشورها .996

 مالیات دراین  دلیل نرخ شود و به همینمیرفتار  ،کنندکسب می از منابع مختلف افراد ی کهدرآمدهای

های در برخی کشورها که تورم. باشدمی اشخاص حقیقی (عادی)بر درآمد همان نرخ مالیات ،مدتکوتاه

-عواید کوتاهبر  ، سوداگری به منظور کنترل در کنار مالحظات مربوط به عدالت، ،کنندباالیی را تجربه می

  .شودمیاخذ مالیات  ،تربا یک نرخ پایین نیز عواید بلندمدتاز و  اعمالهای تصاعدی مدت نرخ
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ها نظیر برای بعضی دارایی در این راستا،. یستای مشمول مالیات نتمام عواید سرمایه ،در برخی کشورها .997

 (عایدی سرمایه که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است درصدی از) نرخ شمول امالک و مستغالت،

در استرالیا  ،به عنوان نمونه  .ای متغیر استدرصد کل عواید سرمایه 51تا  91این نرخ بین . شودتعیین می

درصد و در  25درصد، در پاکستان  51امالک و مستغالت مالیات عایدی بر سرمایه در بخش  نرخ شمول

معافیت به صورت ثابت باشد به این معنی که به  این گاهی ممکن است. درصد است 66.6آفریقای جنوبی 

ممکن است نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر  ،عالوه بر این  .ک رقم ثابتی معافیت داده شودهر شخص ی

برای نمونه در برخی کشورها، نرخ مالیات بر عایدی سهام از سایر عواید . اساس نوع دارایی متفاوت باشد

ت متفاوت دبلندممدت و نرخ مالیات بر عواید سهام در اغلب کشورها در کوتاه .سرمایه متفاوت است

در برخی کشورها نیز سهام از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف و در برخی دیگر نیز بخشی از  .است

مقطوع  وعایدی سهام عمدتاً ثابت  مالیات بر همچنین نرخ .عواید حاصله از مالیات معاف است

، با (دی مالیات بر درآمد هستندهای تصاعها که درکوتاه مدت مشمول نرخبرخالف سایر دارایی)باشدمی

های مالیات بر درآمد مشمول نرخدر کوتاه مدت نیز، عواید حاصله  ی معدوداین وجود در برخی کشورها

، میزان نرخ مالیات بر عایدی سهام ممکن است با توجه به مدت نگهداری سهام، تعلق آن به طورکلی. است

  .باشدیت دولت در سهام شرکت و غیره  متغیر های بورسی  یا غیربورسی، میزان مالکبه شرکت

در ارتباط با نرخ مالیات بر عایدی امالک و مستغالت نیز تجارب موجود حاکی از وجود رفتارهای متفاوت  .998

در  .مسکن اصلی تحت شرایطی از مالیات معاف است در برخی از کشورها،. در کشورهای مختلف است

 .این دارایی نرخ آن متغیر استبرخی دیگر نیز بسته به دوره نگهداری 

با عنایت به تجارب جهانی و وضعیت اقتصاد ایران و همچنین اهداف مدنظر، پیشنهادات کلی زیر در  .991

 .شودارایه می بر عایدی سرمایهخصوص نرخ مالیات 

  برای ) های مشمول به غیر از سهامانواع دارایی مدتبرای عواید کوتاه 939اعمال نرخ های ماده

 ؛(سال 3نگهداری دارایی تا 

 سال، نرخ مقطوع  3های مشمول به مدت بیشتر از برای عواید بلندمدت بابت نگهداری دارایی

 .درصد اعمال شود 91حداکثر به نرخ 
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 های شغلی که به عنوان موجودی تجاری محسوب نمی شوند، بسته به دوره نرخ مالیات بر دارایی

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

 :به شرح زیر خواهد بود سایر سهام نقل و انتقاالت نرخو  ،نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام عرضه اولی صفر .921

  درصد 95ماه  6کمتر از 

  ؛درصد91یکسال تا یک سال  6بین 

 درصد 5یک تا دو سال  بین. 

 در کشورسرمایه نوع سیستم مالیات بر عایدی  (2-2-2

. به لحاظ نظری سیستم جامع مالیات بر مبنای تعهدی،کارآمدترین روش اخذ مالیات از عایدی سرمایه است .929

و همچنین مشکل جریان نقدی، رویکرد  هادارایی به دلیل وجود مشکل ارزشگذاری برخی اما در عمل

 .غالب در همه کشورهای مجری، استفاده از شیوه تحقق عایدی است

واگذار یا فروخته /اساس، وقوع مالیات زمانی است که یک دارایی به یک مالک جدید انتقالبراین  .922

 .اختالف بین قیمت خرید و قیمت فروش، پایه مالیات بر عایدی سرمایه را تشکیل خواهد داد. شودمی

 پیشنهادی برای ایران نظام مالیات بر عایدی سرمایه یا اجزای ها مؤلفهسایر ( 2-2-4

که به آنها  در کشور عایدی سرمایه ایپیشنهادی بر (پایه، نرخ و موارد معاف) بر ارکان اصلی مالیاتعالوه  .923

مربوط بایستی مورد توجه قرار گرفته و راجع به آنها  اشاره شد، موارد زیر در هنگام طراحی نظام مالیاتی

 .گیری شودتصمیم

 (و جدا  مستقل نظامیا  بر عایدی سرمایهنظام جامع مالیات  )نوع سیستم مالیات بر عایدی سرمایه .1

 ای از مالحظات ، به مجموعهباشد باشد یا مستقل و جدا جامع اینکه سیستم مالیات بر عایدی سرمایه کشور

 "امعیتج "یا  "یکپارچگی"مفهوم  نگاهی به الزم است ،ن مسئلهبرای تبیی .اقتصادی و اجرایی بستگی دارد

هیچگونه تفاوتی بین درآمد  ،بر اساس این تعریف .بیاندازیم 23سیمونز-هایگبر اساس تعریف  درآمد

شغلی و درآمد ناشی از سرمایه وجود ندارد و لذا، درآمد جامع یا یکپارچه، به مجموع تغییر در خالص 

                                                           
 2
 Haig-simons 
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به نوعی بیانگر  این تعریف .شود، گفته مییصرف مخارج بعالوه میزان مدنظر، ثروت هر فرد در دوره

در چارچوب این تعریف، هر  .باشدافزایش در توانایی پرداخت مالیات توسط یک شخص می

نسبت به عوایدی ناشی از واگذاری دارایی مالی و حقیقی خود، صرفنظر از این که این ( خانواده)شخص

بنابراین،  .است ول مالیاتمشم، باشد درآمد سرمایه قالبو یا در  "سوداگرانه "درآمد شغلی  البقعواید در 

برخی دیگر، شمول آمیز بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت، معافیت برخی در مقابل هرگونه رفتار تبعیض

به دلیل این مالحظات، اجرای نظام جامع مالیات بر  .عدول از تعریف جامعیت مالیات بر عایدی است

از این رو،  .های زیادی مواجه استمحدودیتدر مراحل ابتدایی معرفی این مالیات با  عایدی سرمایه

، جامعیت مالیات بر عایدی دی سرمایه، یا معافیت برخی عوایدمدت از مالیات بر عایمعافیت عواید کوتاه

 .سرمایه را مخدوش می نماید

 دهد که این مالیات در اغلب کشورها در چارچوب نظام مالیات بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می

ری بهتر برخی اهداف، ممکن است با عواید حاصل از یدر عمل برای پیگ. گیرددرآمد قرار می بر جمع

رسد سیاست بهینه، اجرای مالیات بر به نظر میبا توجه به مالحظات مذکور . ، رفتارهای متفاوتی شودسرمایه

فقدان یک نظام  ا توجه بهالبته ب. ها باشدو برای اغلب دارایی PITعایدی سرمایه در قالب سیستم مالیاتی 

اجرای یک نظام جامع ممکن است جامع مالیات بر درآمد در ایران و همچنین، نوپا پودن این مالیات، 

در اینصورت گزینه بعدی که مشکالت سیاستی و و  اجرایی نباشدمالیات بر عایدی سرمایه در کشور، 

 .باشدمیاین مالیات به صورت مستقل و جدا و برای یکسری عواید محدود،  اجرایی زیادی نیز دارد، اجرای

 (میزان عایدی مشمول مالیات) نرخ شمول .2

 مثال ) ها رابرخی از دارایی ،برخی کشورها در اجرای برخی اهداف حمایتی، کاهش فرار مالیاتی و غیره

 "نرخ شمول "برای این منظور از . را به صورت محدود مشمول این مالیات می کنند( امالک و مستغالت

دارایی که بیانگر درصدی از دارایی یا عایدی است که در پایه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ 

 تشویق افراد به نگهداریجلوگیری از سوداگری و برای نمونه در برخی کشورها برای . شودمی

برای نمونه در صورت ) تنها درصدی از دارایی در پایه مالیاتی لحاظ می شود هاداراییمدت برخی طوالنی

به ترتیب  نرخ شمولنگهداری دارایی به مدت بیش از یکسال در استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی، 
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و  25، 51درصد خواهد بود به عبارت دیگر در این کشورها به ترتیب  33و  75،  51عبارت خواهد بود از 

در هر صورت اگر تمام دارایی یا (. درصد از ارزش دارایی از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود 67

  .تصریح شودمربوط در پایه این مالیات قرار گیرند، موضوع بایستی در قانون  وایدع

 عواید کوتاه مدت و بلندمدت نحوه رفتار با .2

  بازتوزیعی و گسترش عدالت، از  طریق معرفی و پیاده یکی از اهدافی که در حال حاضر در کنار اهداف

سازی مالیات بر عایدی سرمایه پیگیری و دنبال می شود، کنترل و کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار 

برای دستیابی به این هدف رفتار متفاوت با عواید کوتاه مدت و بلندمدت الزم و . برخی داراییها می باشد

نهاد می شود، به منظور کاهش انگیزه های سوداگرانه، متناسب با نوع دارایی، عواید لذا پیش. ضروری است

برای عواید بلندمدت نیز بعد از شاخص بندی . کوتاه با نرخهای به شدت تصاعدی مشمول مالیات شوند

 .توان نرخهای مقطوع پایین تری را اعمال کردمی

 (پایه) میزان معافیت آستانه .4

  ای وجود دارد، اعطای معافیت رفتارهایی که در برخی کشورها در خصوص عواید سرمایهیکی دیگر از

در این . شودها یا کمک به برخی اقشار داده میاین معافیت به منظور جبران برخی هزینه. پایه یا آستانه است

سرمایه خارج  رویکرد، معموالً خالص عایدی سرمایه تا یک مبلغ مشخصی از شمول پایه مالیات بر عایدی

آفریقای جنوبی، ترکیه و انگلستان میزان معافیت پایه به  به عنوان نمونه در کشورهای. شودیا معاف می

در هر صورت، این موضع بایستی در هنگام طراحی نظام مالیات بر . دالر است 9711و  3611، 2211ترتیب 

 .عایدی سرمایه مشخص شود

 (اعمال نرخ صفر) دارایی دوره نگهداری بعد از اتمام مالیاتی نحوه رفتار  .5

 داراییها پس از اتمام  ، نحوه رفتار باشودهای که در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مطرح مییکی از بحث

 آن نگهداری به شرط؟ به عبارت دیگر آیا یک دارایی مشخص، که قانون گذار آنها استدوره نگهداری 

مهلت، مشمول این  فتارهای ترجیحی قرار داده، پس از پایانآن را مشمول ر ،برای یک دوره مشخص

تنها سهام و  نشان می دهد که در بعضی کشورها، بررسی نظام مالیاتی کشورهای منتخب. مالیات است یا نه؟

در این ارتباط می توان از کشورهای هند، پاکستان و ترکیه نام . اوراق بهادار از این امتیاز برخوردار هستند 
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به نظر . ارایه نمی دهند( نرخ صفر) بقیه کشورها، پس از پایان دوره نگهداری دارایی، هیچگونه معافیتی. برد

می رسد، به استثنای چند کشور معدود، بقیه کشورها برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی، کاهش 

 .یاز را حذف کرده انداز پیچیدگی و مشکالت اداری و تمکین، این امت جلوگیری درآمدهای دولت و نیز

با توجه به شرایط کشور و جلوگیری از برخی مشکالت اداری، همانند سایر کشور از دادن این  بنابراین،

 .امتیاز پرهیز شود

 ایقابلیت کسر زیان از عواید سرمایه   .1

 ای از سرمایههای کسر زیان یا عدم قابلیت ، قابلیترمایههای مالیات بر عایدی سیکی از مهمترین مولفه

قفل )ها افراد را به سمت نگهداری بلندمدت دارایی ،سیستم مبتنی بر تحقق عایدی. ای استعواید سرمایه

بسیاری از  ،برای جلوگیری از این مشکالت. کندمی تشویقو همچنین به جلو انداختن زیان، ( شدن دارایی

ها دهند، این زیاندانند و اجازه نمیمجاز می، ایعواید سرمایه را تنها  با ایهای سرمایهزیان، جبران کشورها

های بعد و یا جبران آن با ها به دورهانتقال این زیان با این حال، اجازه .با سایر درآمدها چبران شود

ممکن  اشخاص، ایاید سرمایهودر غیاب شرط جبران زیان از ع. ، وجود داردهادرآمدهای آتی دارایی

که  هایی جبران نمایدیی زیان ده خود را در پایان سال فروخته و زیان آن را با مالیات داراییاست دارا

 . ارزش آنها افزایش یافته اما به این زودی قابل فروش نیستند

 کشور  91 .، الگوی واحدی وجود ندارددهد که در این ارتباطبررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می

کشور  98بالغ بر . ای را از سایر عواید یا درآمدها نمی دهندعضو این سازمان اجازه کسر زیانهای سرمایه

بعضی از . اندای برقرار کردهای از عواید سرمایهعضو نیز، محدودیتهایی را برای کسر زیان سرمایه

دانند و تعداد اندکی نیز اجازه مجاز میای مازاد را از درآمد بهره های سرمایهکشورهای عضو،کسر زیان

( درآمدها و دستمزدهای معمول)گذاری درآمدهای غیرسرمایه ازای مازاد را های سرمایهزیان کسر

( در برخی موارد به جلو انداختن زیان) همچنین در تعدادی از کشورهای عضو امکان انتقال زیان. دهندمی

 . تحت شرایط و قیود خاص وجود دارد

  ،بهرحال . است بسیار ضروریزیان،  اعمال محدودیت برای کسربرای جلوگیری از فرسایش پایه مالیاتی

ها  نیز معافیت داده اگر عایدی سرمایه با نرخ معمول مشمول مالیات باشد و به زیانباید توجه داشت که 
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 ضروری است که برایهمچنین ذکر این نکته . ها چندان ضرورتی نداردشود، اعمال محدودیت بر زیان

 های زیان چراکه .اهمیت ندارد ،زیان محدودیت کسر اعمال دارند، های زیادیدارایی کهاشخاصی 

 . استجبران قابل ها عواید سایر دارایی ای باسرمایه

 ،پذیر گذاری در یک پروژه خاص و ریسکزیان ممکن است از سرمایه محدودیت کسر در هر صورت

. شود، اما هیچ زیانی قابل کسر نیستکه در آن پروژه هر عایدی مشمول مالیات میجلوگیری کند، چرا 

عدم  پذیری از یک سو و اثرات درآمدیای بر ریسکزیان سرمایه محدودیت کسربا توجه به تاثیر  بنابراین

 .برای دولت، وضع مقرراتی در این زمینه ضروری باشد محدودیت کسر زیان

 ایسرمایهزیان  رای انتقالمجاز ب هایتعداد دوره  .7

 مورد توجه قرارگیرد، تعداد  در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه بایستی مولفه دیگری که

مقررات مربوط . دهنهای آتی انتقال درا به دوره ای خودسرمایه زیان اشخاص می توانند سالهایی است که 

کشورهای مختلف متفاوت است و در این رابطه الگوی واحدی های آتی در به اجازه انتقال زیان به دوره

نظیر ترکیه و ) دهندهای آتی نمیای را به دورههای سرمایهبرخی از کشورها اجازه انتقال زیان. وجود ندارد

استرالیا و آفریقای  برخی از آنها نظیر .دهندو در مقابل کشورهایی که چنین اجازه ای را می (انگلستان

 5جنوبی تعداد این سالها نامحدود و در برخی دیگر نظیر هند، پاکستان، بنگالدش و اندونزی این سالها بین 

ای از سایر در هر صورت ارتباط تنگاتنگی بین محدودیت کسر زیان سرمایه. سال در نوسان است 8تا 

رت اعمال محدودیت کسر زیان از عواید در صو. درآمد و انتقال زیان به سنوات آتی وجود دارد

های مجاز برای تعداد سال ادر ارتباط ب. های بعد نیز داده شودای، الزم است اجازه انتقال زیان به سالسرمایه

در این خصوص  39/4/9314قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه ، الزم است مقررات ایسرمایه انتقال زیان

 .نظر باشدملحوظ 

 ؛دارایی قیمت پایه شاخص بندی .8

 از این رو، . است که تورم زدایی شده باشد "واقعی "مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت مالیات بر عایدی

های هنگام وضع مالیات بر عایدی سرمایه، الزم است هرگونه افزایش ناشی از تورم در عواید و هزینه

ستانی بر مبنای تحقق عایدی، تقریبی در مالیات بندیشاخصاگرچه . ای از پایه مالیاتی خارج شودسرمایه



 (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه

 

11 

 

شود، اما معایبی دهد و منجر به کاهش اثر قفل شدن دارایی میتر از درآمد واقعی اقتصادی ارایه میدقیق

های آربیتراژ و مشکالت کارایی و های تمکین مودیان، افزایش فرصتچون افزایش پیچیدگی و هزینه

بندی در برخی کشورها، بویژه کشورهایی که نرخ تورم پایینی دارند، شاخص به همین دلیل. شودعدالت می

، در این ارتباط می توان به کشورهای آلمان، جمهوری چک، هلند، ایسلند و نیوزیلند اشاره شوداجرا نمی

 اقدام به اعطای معافیت بندی،برخی کشورها نظیر استرالیا برای اجتناب از مسائل و مشکالت شاخص .کرد

و برخی دیگر نظیر دانمارک، ( درصد از عایدی سرمایه مشمول مالیات شود 51به عنوان مثال ) اندکرده

گیری در خصوص بنابراین، تصمیم .کنندها را شاخص بندی میلوکزامبورگ و اسپانیا برخی از انواع دارایی

 .گیری کنندع به آن تصمیمای از عوامل بستگی دارد و سیاستگذاران بایستی راجبندی به مجموعهشاخص

 اصلی مسکن با( معافیت یا عدم معافیت) نحوه رفتار .0

 تحت  یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه رفتار با مسکن اصلی

از  .دنمعافیت یا عدم معافیت این بخش مشکالت و تبعات خاص خود را به دنبال دار. است سکونت مالک

ها، منجر به بروز برخی عدم ، علیرغم کاهش اثرات قفل شدن دارایییک طرف معافیت مسکن اصلی

یکی از در مقابل . باید تمام امالک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشند بر این اساسو  شودها میکارایی

گذاری به کال سرمایهسوق یافتن افراد از سایر اشها در خصوص معافیت مسکن اصلی، احتمال نگرانی

بخش، این مسکن شخصی است و این موضوع در زمان افزایش انتظارات قیمتی در  گذاری درسرمایه سمت

مشکالت اجرایی در تعیین مسکن اصلی یک شخص در زمانی که وی صاحب چندین  .شودحادتر نیز می

با این وجود بررسی تجارب کشورها نشان  .ملک است، مسئله دیگری است که بایستی به آن اشاره کرد

دهد که بسیاری از کشورها یا محل سکونت اصلی از این مالیات معاف کرده و یا امتیازاتی به آن اعطا می

تری برای کاهش اثرات قفل شدن مالیات رویکرد مناسبپرداخت اجازه تعویق  در این راستا،. کنندمی

 . باشدمی در این بخش دارایی

 مسکن اصلی موارد زیر قابل ارایه  کلی در بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان در خصوص به طور

کشورهایی که هیچگونه معافیتی به مسکن اصلی ارایه نمی دهند و با آن همانند سایر داراییها و ( 9: است

توان به کشورهای تعداد این کشورها اندک است در این خصوص می. سایر امالک رفتار می شود
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کشورهایی که بخشی از عواید حاصل از مسکن اصلی را از مالیات ( 2. بنگالدش، پاکستان اشاره کرد

تحت شرایط خاص امتیاز تعویق ) ، اسلواکیدر این ارتباط می توان به کشورهای استرالیا. معاف کرده اند

کشورهایی ( 3(. ر دالریهزا 251معافیت پایه ) ، آمریکا(بخشی از عایدی و امتیاز تعویقی) ، سوئد(مالیات

، در این (مشروط به اقامت در مسکن اصلی برای حداقل یک دوره مشخص) معافیت مشروط می دهند

سال،  2سال، فنالند حداقل  3سال، جمهوری چک حداقل  3توان به کشورهای اتریش حداقل ارتباط می

کره جنوبی  سال، 91ن حداقل سال، ژاپ 2سال، ایسلند حداقل  5آلمان حداقل یکسال،مجارستان حداقل 

 4سال و ترکیه حداقل  2سال، اسکواکی حداقل  5سال، نروژه حداقل یک سال، لهستان حداقل  3حداقل 

فرانسه، یونان، ایتالیا، لوکزامبورگ، ) اندکشورهایی که به طور کامل مسکن اصلی را معاف کرده( 4( . سال

مشروط بر اینکه قصد ) ، بلژیک(نواده یکبار در طول عمربرای هر خا) انیوزلند، سوئیس، انگستان، کاناد

 (.خرید و فروش نگهداری نکند

 انگیزه باالی سوداگری و سفته بازی در این بخش و  با توجه به مشکالت کشور در بخش مسکن از یک سو

 .باشداز سوی دیگر، به نظر می رسد طراحی یک سیاست مالیاتی کارآمد در این بخش بسیار ضروری می

مسکن شخصی بدون اعمال به معافیت کامل  اعطای از این رو با توجه به تجارب موجود و وضعیت ایران،

ها و پیش شرطها نتواند به دولت در تامین اهداف مدنظر بویژه افزایش عرضه مسکن و برخی محدودیت

از مالیات  یبنابراین الزم است مسکن شخصی در صورت .جلوگیری از سوداگری در این بخش کمک نماید

ساله تحت مالکیت و سکونت شخص باشد،  5بر عایدی سرمایه معاف باشد که اوالً برای حداقل یک دوره 

سال، مشمول نرخهای تنازلی باشد به طوری که باالترین  5ثانیاً هرگونه واگذاری به قصد انتفاع در فاصله 

های توان به خانهلثاً، از سال پنجم به بعد میثا. نرخ در سال اول اعمال و به تدریج تا سال پنجم کاهش یابد

معافیت کامل یا معافیت پایه اعطا و برای متراژهای باالتر از یک حد  واقع در شهرها و مناطق مختلف شهری

درصورت رسیدن به ) پس از لحاظ معافیت مزبور و همچنی شاخص بندی. معین، این معافیت اعطا نشود

، از خالص عایدی مسکن شخصی برخی اقشار ، مناطق یا متراژها، به نرخ (یک جمع بندی در این زمینه

 .خذ شودتصاعدی مالیات ا
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 ؛هایی که برای استفاده شخصی نگهداری می شونددارایی نحوه رفتار با .19

 هایی است که افراد برای استفاده شخصی مولفه دیگر مالیات بر عایدی سرمایه، نحوه رفتار با دارایی

این حال در با . ها از پرداخت مالیات معاف باشندقاعده کلی این است که اینگونه دارایی. کنندنگهداری می

برای نمونه در کشورهای استرالیا، . شودانجام میها دارایی گونهکشورهای مختلف رفتارهای متفاوتی با این

که . ..اشیاء نفیس و با برخی استثنائات نظیر شخصی اشخاصهای دارایی هند، آفریقای جنوبی و انگلستان

در برخی . خت اینگونه مالیات معاف هستندفهرست آنها از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است، از پردا

بهرحال با توجه . شوداز کشورها نیز نظیر بنگالدش، اندونزی، پاکستان و ترکیه هیچگونه معافیتی ارایه نمی

هایی که به عنوان پایه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پیشنهاد شده به فهرست محدود دارایی

چنانچه اینگونه  .ر هنگام طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شوداین موضوع د الزم استاست، 

 .های زمانی کوتاه، خرید و فروش شوند، الزم است با آنها رفتار متفاوتی شودها در بازهدارایی

 امتیاز تعویق پرداخت مالیات؛ .11

 بر عایدی  مشمول مالیات هایمالکان دارایی ،امتیاز تعویق پرداخت مالیات، فرصتی است که بر اساس آن

توانند از در چندین حالت می افراد. پرداخت مالیات را به تعویق اندازند توانندمیدر شرایط خاص، سرمایه 

در ازای خرید همان دارایی یا  خود، هایدارایی یا واگذاری هنگام فروش :مند شونداین امتیاز بهره

، مبادله سهام در داخل یک شرکت یا (طالق)هنگام معاوضه دارایی، هنگام انتقال قهری های مشابه،دارایی

در چارچوب این امتیاز،  در واقع . گذاری و مواردی از این قبیلبین واحدهای مختلف یک صندوق سرمایه

شود و ا داده میهافتد، چراکه صرفاً این امتیاز برای تعویض و جایگزینی داراییمالیات به تعویق می پرداخت

داده  مواردیاین امتیاز در  به طور کلی .برای فروش بدون جایگزین، مالیات مربوط باید پرداخت شود

برای جایگزینی و خرید دارایی  شود که فروش یا انتقال دارایی در اختیار مالک نبوده و یا دارایی صرفاًمی

اگرچه در عمل تشخیص این موارد قدری با مشکل همراه است اما توجه به آن در . مشابه فروخته شود

 . هنگام طراحی بسیار اهمیت دارد

 اما با این حال، مواردی که در آن این امتیاز  ،رفتار کشورها با امتیاز تعویق پرداخت مالیات یکسان نیست

برای نمونه در استرالیا برای تحصیل قهری، ازدواج، . است یکساندر همه کشورها  تقریباً است ارایه قابل
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در بنگالدش هنگام جایگزینی این امتیاز  .شودطالق، جایگزینی، معاوضه و تغییر ساختار این امتیاز ارایه می

م تغییر شغل یا کسب و گذاری مجدد، در پاکستان هنگاها، در هند هنگام تحصیل قهری، سرمایهدارایی

نقل و انتقال بین زوجین در نتیجه ازدواج یا طالق، در  کار، ادغام و تغییر ساختار در آفریقای جنوبی

 . در ترکیه نیز این امتیاز به صورت محدود وجود دارد. داده می شود  ،انگلیس برای نقل و انتقال بین زوجین

 نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم   .12

  هایی که بایستی در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه راجع به آن دیگر از مؤلفهیکی

های اشخاص اینکه کدامیک از دارایی. گیری شود، نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم استتصمیم

به . باشدشوند، محور مباحث این قسمت میمقیم و غیرمقیم مشمول مقررات مالیات بر عایدی سرمایه می

های خود واقع در داخل یا خارج از کشور، عنوان یک قاعده کلی، اشخاص مقیم نسبت به تمام  دارایی

استرالیا، پاکستان، هند،  بررسی تجارب برخی از کشورها نظیر. مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند

دکه در تمامی این کشورها دهن، ترکیه و بنگالدش جملگی نشان میآفریقای جنوبی، اندونزی، انگلیس

 . تمام داراییهای اشخاص مقیم مشمول مقررات مالیات بر عایدی سرمایه است

 های خود واقع در داخل یک کشور اما اشخاص غیرمقیم بر اساس یک قاعده کلی تنها نسبت به دارایی

. گواه این مدعاستبررسی تجربه کشورها نیز . بویژه نسبت به امالک خود واقع مشمول این مالیات هستند

 .شیوه پرداخت این مالیات نیز به صورت تکلیفی می باشد

  قانون مالیاتهای مستقیم،  9بر اساس تجارب موجود و قوانین داخلی ایران، بویژه با عنایت به مقررات ماده

های خود واقع در داخل یا خارج از ایران مشمول مقررات اشخاص مقیم نسبت به کلیه اموال و دارایی

واقع در ( بویژه امالک) های خوداما اشخاص غیرمقیم تنها نسبت به دارایی ،مالیات بر درآمد خواهند بود

 . ایران مشمول مالیات بر درآمد می باشند

 وصول تکلیفی مالیات اشخاص مقیم .12

 ،که بایستی در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه راجع به آن مهم  آخرین مورد سرانجام

دهدکه در اغلب کشورهای بررسیهای نشان می. ، نحوه وصول مالیات اشخاص مقیم استگیری شودتصمیم

شود مجری، مالیات اوراق بهادار دولتی و سهام به صورت تکلیفی و بعضا قطعی در منبع کسر و پرداخت می
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وان، مالیات سهام و تبر این اساس، می. ها به صورت غیرتکلیفی دریافت می شودو مالیات سایر دارایی

 .های دیگر نظیر خودرو و امالک را به صورت تکلیفی غیرقطعی دریافت کردبرخی دارایی

 سایر مولفه های مالیات بر عایدی سرمایه .14

  های اصلی راجع به آنها بایستی مولفه اصلی، موارد دیگری نیز وجود دارد که در البه الی مولفه 95عالوه بر

ترتیبات رسیدگی، تکالیف مؤدیان، تکالیف اشخاص ثالث، تسلیم مسائلی نظیر  .گیری شودتصمیم

مقررات  زا بخش دیگری اظهارنامه، پرداخت مالیات، جرایم و تشویقات و سرانجام حل اختالفات مالیاتی

 .های مستقیم در خصوص آنها بهره گرفتتوان از قانون مالیاتعمومی هستند که می

 در کشور یات بر عایدی سرمایهاثرات درآمدی وضع مال (2-5

متاده   های جارینرخ فرض پایه های پیشنهادی و اعمال ، مالیات بر عایدی سرمایه بااصلیبا کنارگذاشتن مسکن  .4

نرخ رشد اقتصتادی   با فرض ، ظرفیت مالیاتی این بخش(بلندمدت) و حداکثر نرخ پیشنهادی در کوتاه مدت 939

که مالیتات  رودمی البته انتظار. شودمی برآورددر سال  تومان میلیاردهزار  1در حدود  و نرخ تورم با ثبات باثبات

کته ایتن تخمتین شتامل     مضاف بتر ایتن   ،وصول شودکمتر از رقم تخمینی  یبر عایدی سرمایه تحقق یافته به میزان

ممکتن استت در    و اخذ می شودشود که هم اکنون از آنها مالیات هایی میبرآوردی است زیرا شامل داراییبیش

همچنین درآمد تخمینی . در واقع اطالعات کافی برای انجام این تعدیالت وجود ندارد. آینده وجود نداشته باشند

 . به نرخ فرضی ارزیابی دارایی نیز شدیداً حساسیت دارد

هتای   ن دارایتی اگتر مالیتات تنهتا بته عایتدی و زیتا      . البته توجه به مسائل انتقال مالیات نیز بسیار حائز اهمیت است .5

اصابت کند، زمان زیادی طول می کشد تا پایه مالیات بر عایدی سرمایه  تحصیل شده پس از تاریخ اجرای قانون 

سال برای تحقق تمام  95حدود  تجارب سایر کشورها نشان می دهد که. ها مشمول مالیات شوندبزرگی از دارایی

همچنین نوسانات زیتادی در درآمتد عایتدی سترمایه     . زم استدرآمدهای بالقوه مالیات بر عایدی سرمایه زمان ال

 .وجود دارد به خصوص زمانی که سهام و بازارهای دارایی روند افزایشی و کاهشی دارند
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 (2994)تجاریهای سرمایه داراییو عایدی ( CL)تجاریهای غیرای داراییهای سرمایهکسر زیانمربوط به مقررات -1 پیوست

های انتقال به آینده یا گذشته زیان

 ؟(CL)ایسرمایه

زیانهایی به غیر از زیان 

قابلیت کسر ( CL)ایسرمایه

 از عایدی سرمایه دارد؟

در ( CL)ایقابلیت کسر زیانهای سرمایه

 های یا درآمدها؟برابر سایر عایدی

-سرمایهمحدودیت بر روی اعمال کسورات زیانهای 

 در برابر عایدی سرمایه؟( CL)ای

 کشور

ای به آینده بدون انتقال زیان سرمایه .بله

به گذشته اما شود، محدودیت انجام می

 .  پذیر نیستامکان

 اززیانهای مالیات عادی  .بله

هر درآمدی از جمله عایدی 

سرمایه مشمول مالیات، قابل 

  . کسر است

عایدی  ازفقط  (CL)ایزیان سرمایه  .خیر

سایر درآمدها و  از بوده وسرمایه قابل کسر 

 .   قابل کسر نیست عواید

از عایدی  به کلکسیونهامربوط ( CL)ایزیان سرمایه  .بله

-داراییبرای  .سرمایه مربوط به همان اموال قابل کسر است

-محاسبه نمی( CL)ایزیان سرمایه ،های با استفاده شخصی

 .     تی وجود ندارددر سایر موارد محدودی. شود

 استرالیا

 ایهای غیر سرمایهزیان .بله خیر

 ازدر ابتدا ( تجاریزیانهای )

 ازدرآمد همان طبقه و سپس 

 .سایر طبقات قابل کسر است

عایدی سرمایه همان طبقه قابلیت  ازفقط  ایزیان سرمایه .بله خیر

 معامالت سوداگرانه"ای زیان سرمایه . کسر دارد

 ازفقط ( نگهداری اوراق بهادار برای کمتر از یکسال)"

  . عایدی سرمایه همان طبقه قابلیت کسر دارد

 اتریش

در خصوص اموال غیرمنقول انتقال . بله

 . سال آینده مجاز است 5زیان به 

ای هیچ قابلیت انتقال به آینده یا گذشته

 . سهامداری عمده وجود ندارد CL برای 

 ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه .خیر خیر .خیر

(CL )تلفیق مجزای عایدی. )شوندقابل قبول  تجمیع می /

وجود  "سایر درآمدها"زیان سرمایه در چارچوب طبقه 

 (.   ندارد

 بلژیک

ای به آینده بدون انتقال زیان سرمایه  .بله

شود و انتقال زیان به محدودیت انجام می

 .   گذشته تا سه سال مجاز است

زیانهای کسب و کار . بله

عادی  قابل کسر از درآمد 

از جمله ) ناشی از هر منبعی

عایدی سرمایه مشمول 

 .   است( مالیات

سهام و یا بدهی شرکتهای  CL %  51 .بله

 ازکسب و کاری کوچک قابل کسر 

 عایدی سرمایه و درآمد مشمول مالیات

تحقق  CL %  51. است ناشی از هر منبعی

انتقال داده شده به  CLیافته در سال فوت یا 

سال فوت  از درآمد مشمول مالیات ناشی 

 ، قابلاز هر منبعی در سال مرگ یا سال قبل

     .استکسر 

برای مثال هنری، ) اموال شخصی لیست شده. بله

شخصی فقط در مقابل عایدی سرمایه اموال ( جواهرآالت

در سایر موارد  عایدی سرمایه . لیست شده قابل کسر است

قابل کسر تجمیع  ( CL )ایمشمول مالیات و زیانهای سرمایه

 .   شوندمی

 کانادا
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برای مثال ) ای اوراق بهاداربا عایدی یا زیان سرمایه .بله خیر خیر خیر

ای  منافع و عایدی یا زیان سرمایه( سهام و اوراق قرضه

شرکتهای با مسئولیت محدود، مشارکتهای مدنی یا  مالکیت

عایدی سرمایه اوراق  ازها تعاونی CL برای مثال ) هاتعاونی

  .شودرفتار می متفاوت( بهادار قابل کسر نیست 

جمهوری 

 چک

ای به آینده بدون انتقال زیان سرمایه. بله

سایر / در برابر عایدی سرمایه)محدودیت

لفیق پایه انجام درآمدها مطابق قواعد ت

 (. شودمی

ای سهام تحت تملک بیش زیان سرمایه .بله خیر

  "درآمد ناشی از سهام "از سه سال از 

. سود توزیعی سهام، قابل کسر است شامل

تواند زیانهای استفاده نشده به همسر  می

 . انتقال یابد

عایدی سرمایه سهام پذیرفته شده در بورس و / با زیان .بله

زیان سرمایه فقط از اموال مشابه قابلیت )اموال غیرمنقول

عایدی سرمایه سهام غیر . رفتار می شود متفاوت( کسر دارد

 . بورسی از درآمد شخصی قابل کسر است

 . ای اوراق قرضه مجاز نیستهیچ کسری برای زیان سرمایه

 دانمارک

 3ای به آینده تا انتقال زیان سرمایه  .بله

 . پذیر استسال امکان

عایدی سرمایه قابل کسر  فقط از CL خیر، 

 . است

 )ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه  خیر،

CL ) شوندقابل کسر تجمیع می     . 

 فنالند

ای ناشی از انتقال زیان سرمایه  .بله

 سال  91فروش موردی سهام به آینده تا 

با زیان سرمایه یا عایدی سرمایه اوراق بهادار و اموال  بله، خیر خیر

ای فقط از زیان سرمایه)شودجداگانه رفتار میغیرمنقول 

 (.  عایدی سرمایه اموال مشابه قابل کسر است

 فرانسه

 تجاریهای غیر داراییای قابل قبول های سرمایهزیان خیر، خیر  

های ای مشمول مالیات داراییقابل کسر از عایدی سرمایه

 . است تجاریغیر 

 . شودزیان یا عایدی سرمایه اوراق بهادار لحاظ می% 51

 آلمان

های ناشی از توانند زیانها میتک مالکی  

فروش سهام شرکتهای ثبت شده در یونان یا 

 .  بازار سهام خارجی را از عایدی کسر کنند

مختلف، رفتار های پایه مشمولزیان یا عایدی سرمایه  با، بله

 . شودمتفاوتی می

 یونان

های با زیان یا عایدی سرمایه مشمول مالیات پایه بله، خیر خیر خیر

 .می شودمختلف، رفتار متفاوتی 

 مجارستان
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اوراق بهادار از ( CL)زیان سرمایه خیر، خیر خیر

عایدی سرمایه دارایی مشابه در همان سال 

اموال ( CL)زیان سرمایه. قابل کسر است

غیرمنقول از عایدی سرمایه دارایی مشابه در 

 .  شودهمان سال کسر می

با زیان یا عایدی سرمایه اموال غیر منقول از جمله سهام  بله،

  .شودرفتار متفاوتی میو اموال غیرمنقول 

 ایسلند

انتقال زیان به آینده محدودیت  .بله

ای در سال چنانچه زیان سرمایه. ندارد

مالی فوت مودی ایجاد شود، تا سه سال 

بر مبنای ) استانتقال  قابل به گذشته

LIFO ) 

 قابل ای  از سایر درآمدها، زیان سرمایهخیر خیر

یعنی زیان سرمایه فقط از  )نیست کسر

 (عایدی سرمایه قابل کسر است

های اراضی حاصل از برخی واگذاریعایدی سرمایه  خیر،

از سایر ( است%   41نرخ  با که مشمول مالیات)ایتوسعه

عایدی  غیراینصورتدر . شودای منفک میزیانهای سرمایه

 .شوندای با هم تلفیق میو زیان سرمایه

 ایرلند

ای زیان سرمایه( 9در دو مورد  .بله

زیان ( 2سهامداری واجد شرایط و  

ای سهامداری غیرواجد شرایط  سرمایه

 .قابل انتقال استتا چهار سال به آینده 

گذاری های سرمایهزیان .بله

از عایدی خالص سرمایه 

رایط سهامداری غیرواجد ش

  . استکسر قابل 

) سهامداران ایعایدی سرمایه/ زیان جداگانهتلفیق بله،  خیر

مواردی )عایدی سرمایه / واجد شرایط ؛ و سایر  زیان( عمده

 به صورت دیگر ترکیب می شوند ( که واجد شرایط نیستند

 ایتالیا

برای زیان . در موارد خاص بله،

های شرکتهای پذیرفته ای سهامسرمایه

شده در بورس تا سه سال به آینده قابل 

و قابل کسر از عایدی )انتقال است

های پذیرفته شده در بورس سرمایه سهام

 (. است

امکان انتقال زیان سرمایه به گذشته برای 

اوراق بهادار، زمین یا ساختمان وجود 

 . ندارد

ای  های غیرسرمایهزیان بله،

از عایدی خالص سرمایه 

ها به غیر از مربوط به دارایی

اوراق بهادار، امالک و 

که هر دو مشمول ) مستغالت

 قابل (مالیات جداگانه هستند

   .استکسر 

 خیر، 

زیان سرمایه فروش امالک مسکونی : استثنا

مختص ) از کل درآمد سه سال بعدی 

میلیون  31سالهایی که در آن کل درآمد از 

 قابل تحت شرایط خاص( ین کمتر است

  .استکسر 

که ) عایدی سرمایه اوراق بهادار/ زیان  جداگانهتلفیق  بله،

، امالک و (استبا نرخ مقطوع مشمول مالیات  جدادر پایه 

تحت تملک کوتاه مدت و ( عرصه و عیان)مستغالت

 .هاداراییبلندمدت و سایر 

 ژاپن

زیان سرمایه )عایدی سرمایه سهام/زیان تلفیق جداگانه بله،   خیر خیر خیر  جنوبی کره
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و ( عایدی سرمایه سهام همان سال قابل کسر است فقط از

ای فقط از عایدی سرمایه عرصه زیان سرمایه)عرصه و اعیان

    .( و اعیان در همان سال قابل کسر است

 خیر
  

ای  از های غیرسرمایهبله، زیان

 قابل عایدی خالص سرمایه

   .استکسر 

ای زیان سرمایه/ عادی ( 9 جداگانهتلفیق م خیر،  خیر

عادی (  2( ماه 6نگهداری اوراق بهادار کمتر از ) سوداگرانه

زیان / عادی (  3ای امالک و مستغالت زیان سرمایه/ 

های مالیاتی برای تعیین نرخ .ای مشارکتهای عمده سرمایه

 .      شوندهای فوق به ترتیب خاصی خالص میقابل اعمال مانده

 زامبورککلو

تواند به آینده انتقال تا سه سال می. بله

 . بیابد

 خیر
 
 

ای  از سایر درآمدهای زیان سرمایه ،بله

  . استکسر قابل  مشمول 

 )ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه خیر،

CL ) شوندقابل قبول تجمیع می      . 

 مکزیک

سال به گذشته قابل انتقال است  3تا  .بله

و برای انتقال به آینده هیچ محدودیتی 

ای سهامداری زیان سرمایه) وجود ندارد

 (. عمده 

ای بله، زیانهای سرمایه

واید از عمشخص شده 

مشخص شده قابل  ای سرمایه

 .  کسر است

از ( سهامداری عمده ) ایزیان سرمایه .بله

 سود )سایر درآمدهای سهامداری عمده

 . قابل کسر است( توزیعیسهام 

( CL)مازاد زیان سرمایه% 25همچنین 

مربوط به سهامداری عمده برای لحاظ در 

سایر درآمدها در مواردی که سهامدار 

 به دهد،منافع عمده خود را از دست می

   .قابل انتقال استآینده 

 )ایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهعای ،خیر

CL ) شوندتجمیع می ،سهامداری عمده مجاز      . 

 هلند

برای انتقال به آینده هیچ محدودیتی  .بله

 . وجود ندارد

عایدی سرمایه خالص به  .بله

عنوان جزئی از درآمد شخص 

-ستانی میحقیقی مالیات

تواند از سایر و لذا می)شود

 (. زیانها کسر شود

 

زیان اوراق بهادار کامالً از درآمد  بله،

 .جاری قابل کسر است

با کلیه اوراق قرضه تحت قواعد اصل تعهدی به  خیر،

هیچ تلفیق مجزای عایدی یا ) شودصورت مشابه برخورد می

 (.  زیان سرمایه وجود ندارد

 نیوزلند
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انتقال قابل  سال به آینده  91زیان  تا . بله

 موارد تعطیلی کسب و کار،در  .است

 دو سال به گذشته قابل ای زیان سرمایه

   .استانتقال 

ای از زیانهای غیرسرمایه .بله

عایدی سرمایه قابل کسر 

 . است

زیان سرمایه از جمع . وجود دارد بله،

 .قابل کسر است( عادی)درآمد

 )ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه خیر،

CL ) لحاظ  "جمع درآمد"در )شوندقابل قبول تجمیع می

شود که کلیه درآمدهای مشمول مالیات ناشی از حقوق می

 (.       گیردو دستمزد، کسب و کار و سرمایه را در بر می

 نروژ

) عایدی سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار/ با زیان  بله، خیر خیر خیر

درآمد "و  شودجدا رفتار می%(  91مشمول نرخهای مقطوع 

ناشی از فروش اموال غیرمنقول، حق انتفاع امالک و اموال 

های قیمت فروش منهای هزینه)بر پایه ناخالص" منقول

  .استمشمول مالیات ( فروش

 لهستان

های غیرمنقول  زیان سرمایه دارایی .بله

 . سال به آینده قابل انتقال است 5تا 

زیان سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار تا 

 . سال به آینده قابل انتقال است 2

های کسب و ای داراییزیان سرمایه) خیر، خیر

کار از سایر درآمدهای کسب و کار قابل 

 (.کسر است

عایدی سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار   و / با زیان  بله،

-رفتار جداگانه میعایدی سرمایه اموال غیرمنقول / زیان 

زیان خالص سرمایه سهام و سایر حقوق مالی فقط از  .شود

سال آتی  2عایدی  خالص سرمایه همان نوع تحقق یافته در 

قط زیان خالص سرمایه اموال غیرمنقول ف.  قابل کسر است

سال آتی  5یافته در از عایدی خالص سرمایه همان نوع تحقق

 .  قابل کسر است

 پرتقال

های منقول عایدی سرمایه اوراق بهادار، دارایی/ با زیان  بله، خیر خیر خیر

  .شودجداگانه رفتار میو اموال غیرمنقول 

 اسلواکی
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سال برای  4انتقال زیان به آینده تا  .بله

استفاده نشده از عایدی ای زیان سرمایه

سایر %  91مدت یا سرمایه کوتاه

به استثنای عایدی )درآمدهای خالص

زیان . استقابل کسر(  سرمایه بلندمدت

بلندمدت از عایدی سرمایه بلندمدت تا 

 .  چهار سال آینده قابل کسر است

سایر % 91از  مازاد زیان سرمایه بله، 

به غیر از عایدی )  درآمدهای خالص

 .   استکسر  قابل (یه بلندمدتسرما

مالکیت کمتر از )مدتعایدی سرمایه کوتاه/ با زیان بله،

متفاوت رفتار عایدی سرمایه بلندمدت / و با زیان( یک سال

-از  عایدی سرمایه کوتاه مدتزیان سرمایه کوتاه. شودمی

از عایدی سرمایه بلندمدت ) استکسر  قابل مدت همان سال

مدت فقط از عایدی زیان سرمایه بلند(.  نیستکسر  قابل

   .استکسر  قابل سرمایه بلندمدت همان سال

 اسپانیا

 خیر
 

گذاری از زیان سرمایه .بله

 عایدی سرمایه قابل کسر است

برای محاسبه درآمد ناشی از )

 (.     سرمایه

از سایر  مازاد زیان سرمایه%  71 .بله

 از جمله بهره و سود ) درآمدهای سرمایه

چنانچه . استکسرقابل ( توزیعیسهام 

زیان سرمایه % 31درآمد سرمایه منفی باشد، 

زیان %  29واحد پولی و  911،111تا 

است از  911،111سرمایه که بیشتر از 

حقوق و دستمزد )مالیات درآمد اکتسابی

    .استکسرقابل ( بعالوه درآمد کسب و کار

های مشترک که عایدی سرمایه سهام صندوق/ با زیان. بله

دارند برخورد  اختیاررا در  هابدهی سوئدی اوراق فقط

در غیر این . گیردصورت می( جدایعنی برخورد )  مجزایی

مشمول مالیات و زیانهای  ایعایدی سرمایه صورت،

 .      شوندتجمیع می مجاز، ( CL ) ایسرمایه

های مختلف وجود متفاوتی برای دارایی شمولهای نرخ

به استثنای اوراق ) هابرای ادعای بدهی سوئدی% 911: دارد

 اوراقهای مشترک  که و سهام صندوق( قرضه پاداش 

اقامت شخصی؛ %  51دارند؛  اختیارها را در بدهی سوئدی

 .    برای سایر زیانهای سرمایه% 71

 سوئد

NA NA 
در برخی از استانها  زیانهای 

کسب و کار از عایدی سرمایه 

اموال غیرمنقول شخصی قابل 

 . کسر است

NA NA . اموال منقول بر مالیات بر عایدی سرمایه فدرال

مالیات فدرال فقط بر )شودشخصی یا غیرمنقول اعمال نمی

 (.    شوداعمال می تجاریهای زیان سرمایه دارایی/عایدی

عایدی سرمایه اموال غیرمنقول شخصی در سطح مالیات بر 

 .   شوداستانی اعمال می

 سوئیس

سال  5انتقال زیان به آینده تا  .بله

 . پذیر استامکان

 )ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه ،خیر خیر خیر

CL ) شوندقابل قبول تجمیع می      . 

 ترکیه
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محدودیتی انتقال زیان به آینده . بله

ندارد ولی امکان انتقال به گذشته وجود 

ندارد به استثنای زیانهایی که در سال 

فوت مودی یا در سالی که اجاره معدن 

 .   یابد، ایجاد شودپایان می

 تجاریزیان درآمد  .بله

 مشروط به شرایطی از هر

کسر قابل  ایعایدی سرمایه

    .است

 خیر

زیان سرمایه سهام شرکتهای غیر  :استثنا

بورسی واجد شرایط از درآمد جاری سال 

  . مالیاتی یا سال مالیاتی قبل قابل کسر است

 )ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه .خیر

CL ) ،شوندتجمیع می مجاز . 

فقط از  "اشخاص مرتبط "ای واگذاری زیان سرمایه: استثنا

 .       عایدی سرمایه واگذاری همان شخص قابل کسر است

 بریتانیا

انتقال زیان به آینده محدودیتی  .بله

 .  ندارد

دالر از  3111مازاد زیان سرمایه تا  .بله خیر

 قابل (یا همان درآمد عادی) جمع درآمد

  .استکسر 

 )ایعایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایه .خیر

CL) اوراق بهادار  مازاد زیان سرمایه. شوندتجمیع می مجاز

از خالص عایدی سرمایه  نگهداری شوند کمتر از یکسال که

 نگهداری شوند، قابل سال 9بیش از ی که اوراق بهادار 

بیش از  ی کهاوراق بهادار ؛  مازاد زیان سرمایهاست کسر

از خالص عایدی سرمایه اوراق  نگهداری شوندیکسال 

 .         نگهداری شوند قابل کسر است سال 9کمتر از  ی کهبهادار

 آمریکا
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 (سهام، مسکن اصلی و داراییهای تجاری)CGTبرخی از جنبه های  با  OECDنحوه رفتار کشورهای عضو  -2پیوست 
مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

مالیات بر درآمد  استرالیا

 واحد اشخاص حقیقی،

  استی فرد مالیات

داری شدده کمتدر   سهام نگه خیر

عایدی سرمایه جتزء   :از یکسال

درآمتتد مشتتمول مالیتتات  لحتتاظ  

 . شودمی

سهام نگهداری شده بیش از 

درصتتدی از عایتتدی   :یکسددال

در درآمد مشمول %( 51)سرمایه 

شتود و بتا نترخ    مالیات  لحاظ می

نهایی جمع درآمد، مالیات از آن 

 .شوداخذ می

شتتمول بخشتتی از  )معتتاف  مرفتار مشابه با سها

عایتتدی تتتا جتتایی کتته از    

انجام کسب و  دارایی برای 

 (کار یا اجاره استفاده شود

های غیرقابل اسدتهالک کده   دارایی

کمتر از یکسال نگهدداره شدده اندد    

درصد تخفیف عایدی  51 (:مانند زمین)

نترخ   و بهسرمایه در درآمد مشمول مالیات 

  .نهایی جمع درآمد 

درصدد تخفیدف رکدر     59عالوه بدر  

شده، در مشاغل کوچک امتیدازات  

معافیت کامل عایدی  :شودزیر اعطا می

سال  95های نگهداری شده بیش از دارایی

سال بتوده و    55چنانچه سن مودی بیش از 

بازنشسته شده باشد یا اینکه مودی بته طتور   

%  51کتتاهش . کامتتل از کتتار افتتتاده باشتتد

در % 51دارایی های فعال منجر بته کتاهش   

معافیتتتت . شتتتودعایتتتدی ستتترمایه متتتی  

هتتتزار دالر در طتتتول   511)بازنشستتتتگی 

بتتر عایتتدی دارایتتی هتتا در  ( زنتتدگی فتترد

چنتان چته   . مشاغل کوچتک برقترار استت   

دارایی جتایگزینی کستب شتود، امتیتازات     

تعویقی در بازپرداخت مالیتات بتر عایتدی    

 .شودسرمایه ارائه می

مانندد  )های قابل اسدتهالک  دارایی
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

ایتتن نتتوع عایتتدی جتتزء  (:ن آالتماشددی

عایتدی یتا   . شودمحسوب می شغلیدرآمد 

زیتتان نیتتز بتتا در نظتتر گتترفتن بازگشتتت      

شود و  با نرخ نهتایی  استهالک محاسبه می

-مالیات بر جمع درآمتد مالیتات اختذ متی    

 .شود

 اتریش

 

مالیات بر درآمد 

واحد اشخاص حقیقی، 

 .مالیاتی فرد است

سهام نگه داری شده کمتدر   خیر

مشتمول مالیتات بتر     :از یکسدال 

عایدی سرمایه خالص به صورت 

مالیات ستانی با نترخ  . کامل است

 .شودنهایی جمع درآمد انجام می

سهام نگه داری شده بیشدتر  

 :معاف:از یکسال

از عایتتدی ستترمایه ستتهامداران    

 9دارنتتتدگان بتتتیش از  )اصتتتلی 

 5درصد سترمایه ستهام در طتول    

بتتا نصتتف نتترخ   ( ستتال گذشتتته 

جمع درآمتد، مالیتات   بلر  مالیات

 .شوداخذ می

 

اوراق قرضددددددده 

نگهددداری شددده  

از  :کمتر از یکسال

خالص عایدی سرمایه 

مشتتمول مالیتتات، بتته   

طتتور کامتتل مالیتتات   

بتتا . شتتوددریافتتت متتی

نتتترخ عتتتادی جمتتتع   

درآمتتد مالیتتات اختتذ  

 .شودمی

اوراق قرضدده نگدده 

داری شدده بیشدتر   

 .معاف :از یکسال

معافیتتتتتت عایتتتتتدی  

سرمایه اوراق قرضه از 

چنتتان چتته محتتل  . معدداف

اقامت اصلی مودی طتی دو  

ستتال قبتتل از فتتروش بتتوده  

باشتتتد یتتتا اینکتتته متتتودی   

ختتتتتودش، ستتتتتاختمان را  

 .ساخته باشد

دارایددی هددای غیرقابددل اسددتهالک 

عایدی سرمایه ختالص بتا    (:مانند زمین)

نرخ نهایی مالیات بر جمع درآمد، مشتمول  

 . مالیات است

مانندد  ) پدذیر های استهالکدارایی

ستود یتا    ...(:آالت، ساختمان و ماشین

عوایتد حاصتل از   به استتثنا   ایزیان سرمایه

، مشتتمول مالیتتات بتتر 24فتتروش آن دارایتتی

عایدی سرمایه خالص با نرخ نهایی مالیتات  

 .شودجمع درآمد می

جز درآمتد   از فروش داراییعواید حاصل 

محسوب شده و با نرخ نهتایی   شغلیعادی 

 .شودمی مشمول مالیاتجمع درآمد 

( یک دوم نرخ جمتع درآمتد  )رفتار خاص 

کستتب و  (الددفبتتا زیتتان یتتا عایتتدی در  

                                                           
  
 Depreciation recapture 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

مالیتتتات کتتته توستتتط 

بتتتتتدهکاران مقتتتتتیم  

 .شوداتریش منتشر می

 

 

ستهام  (بسال  7کارهای با قدمت بیش از 

شرکت مقیم اتریش که بته عنتوان دارایتی    

اری شغلی توسط کارآفرین یا شرکا  نگهد

 .شده است

مالیات بر درآمد  بلژیک

اشخاص حقیقی، واحد 

 (زوجین)مالیاتی خانواده

سهامی که با انگیزه سفته بازی *  خیر

شتتوند بتته صتتورت   خریتتد متتی 

نترخ   هجداگانه مشمول مالیات بت 

  .درصد 33

 .سهام غیرسفته بازی معافیت *

مالیات جداگانته بتا نترخ    وضع * 

 25بتتتر فتتتروش بتتتیش از % 96.5

درصد سرمایه سهام شرکت مقیم 

 .به شرکت غیر مقیم 

عایتدی یتا زیتان     آپشن به عنتوان 

بازی جتز ستایر درآمتدهای    سفته

و  شتده،  محسوب مشمول مالیات

چنانچتته بتتدهی مالیتتاتی کمتتتری  

ایجتتاد کنتتد مشتتمول نتترخ نهتتایی 

PIT خواهد بود. 

 اوراق قرضتته کتته بتتا  

بتتتازی انگیتتتزه ستتتفته

شوند بته  می اریخرید

به نرخ ثابتت  جداگانه 

مشتتتمول درصتتتد  33

 .استمالیات 

اوراق قرضه غیرستفته  

 .باشندبازی معاف می

آپشن به عنوان عایدی 

بازی جتز  یا زیان سفته

ستتتتایر درآمتتتتدهای  

مشتتتتتمول مالیتتتتتات  

محستتتتوب شتتتتده، و 

چنانچه بدهی مالیتاتی  

کمتتتری ایجتتاد کنتتد   

مشتتمول نتترخ نهتتایی   

PIT خواهد بود. 

چنانچه عایدی جز  .معاف

فعالیتهای سفته بازی فرض 

شود، با نرخ جداگانه 

-مالیات میمشمول % 96.5

 .شود

عایتتدی یتتا زیتتان ستترمایه محقتتق شتتده در  

، بته  (منقول و غیر منقول)های شغلیدارایی

عنوان درآمد شغلی، مشمول مالیات با نرخ 

 .باشندجمع درآمد می

هتای دور  زیتان زمتین  عایتدی یتا    :استثنا 

عایدی یا زیان . یستافتاده مشمول مالیات ن

عایدی های قابل استهالک با لحاظ دارایی

-محاستبه متی   حاصل فتروش ایتن دارایتی   

 .شوند
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

 

 کانادا

مالیات بر درآمد 

واحد اشخاص حقیقی، 

 .مالیاتی فرد است

ارفاق مالیاتی 

هزار دالری 511

در طول 

 :زندگی برای
سهام مشاغل (الف

کوچک  واجد 

 شرایط

اموال مزارع (ب

 واجد شرایط 

خالص عایدی سرمایه % 51

 مشمول مالیات با نرخ نهایی

 .استجمع درآمد  مالیات بر

اصلی به سکونتگاه .معاف رفتار مشابه با سهام

یکبار در  دهازای هر خانوا

از پرداخت  طول زندگی

.مالیات معاف است  

دارایددی هددای غیرقابددل اسددتهالک 

آن مشتتتمول  % 51 (:ینمانندددد زمددد  )

استتت  مالیتتات بتتر عایتتدی ستترمایه ختتالص

مشتتمول و بتتا نتترخ نهتتایی جمتتع درآمتتد    

 .مالیات است

ماننددد )امددوال قابددل اسددتهالک   

% 51 (:سددداختمان و ماشدددین آالت 

بتتته )ستتترمایه ختتتالص مشتتتمول عایتتتدی 

( عایتتدی حاصتتل از فتتروش دارایتتیاستتتثنا 

جمتتع درآمتتد  بتتر مالیتتات نتترخ نهتتایی  هبتت

عایتتدی فتتروش  . ستتتمشتتمول مالیتتات ا 

، بتته نتترخ نهتتایی مطالبتته نشتتدهدارایتتی کتته 

PIT مشمول مالیات است. 

جمهوری 

 چک

مالیات بر درآمد 

واحد اشخاص حقیقی، 

 .مالیاتی فرد است

شده کمتر از سهام نگهداری خیر

خالص عایدی سترمایه بتا    :ماه 1

مشتمول  نرخ نهایی جمع درآمتد  

 .مالیات است

 شده بیشتر ازسهام نگه داری

 دراگتتر ستتهام )معتتاف  :مدداه 1

 لحتتتاظ شتتتود، شتتتغلی دارایتتتی 

 (معافیتی وجود نخواهد داشت

فروش منافع در شترکتهای  واید ع

-اوراق قرضه نگده 

داری شده کمتدر  

ختتتالص  :مددداه 1از 

عایتتتتتدی ستتتتترمایه  

مشمول مالیات با نترخ  

نهتتایی جمتتع درآمتتد   

 .شودمی

-اوراق قرضه نگده 

داری شدده بیشدتر   

چنانچه محل اقامت  .معاف

اصلی متودی طتی دو ستال    

. قبتتل از فتتروش بتتوده باشتتد

اقامت جتزء  چنان چه محل 

باشد، معافیتی  شغلیدارایی 

 .داشتوجود نخواهد

 PITنرخ نهایی بهسرمایه ،خالص عایدی 

 .شمول مالیات استم

پذیر دارایی استهالکعایدی یا زیان 

عایدی حاصل  در نظرگرفتن بدون ،شغلی

 .محاسبه می شود ،از فروش آن دارایی
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

با مستئولیت محتدود، تضتامنی و    

 5چنتان چته کمتتر از     هتا، تعاونی

ستتال نگهتتداری شتتوند، مشتتمول  

 .مالیات خواهد بود

اگر )معاف  :ماه 1از 

اوراق قرضتتته شتتتامل  

 دارایی کستب و کتار  

باشد، معتافیتی وجتود   

 (نخواهد داشت

مالیات بر درآمد  دانمارک

واحد اشخاص حقیقی، 

 .مالیاتی فرد است

 به عنتوان بخشتی از   عایدی سهام خیر

مشتتمول مالیتتات عایتتدی ستترمایه 

چنان چه عایتدی کمتتر از   . است

و % 28واحد باشد بتانرخ   44311

از عایدی بیشتتر از ایتن میتزان بتا     

 .شودمالیات اخذ می% 43نرخ 

بتترای اوراق  معافیتتت 

 25غیررسمیقرضه 

در غیتتر ایتتن صتتورت  

درآمد سرمایه مشمول 

مالیات بتا نترخ نهتایی    

. شتود جمع درآمد می

در  -%51.7تا % 33.3)

واقع به همتراه مالیتات   

بتتر درآمتتد اشتتخاص   

حقیقتی، مالیتتات اختتذ  

 .(شودمی

توستط مالتک استتفاده     اگر

شده و مساحت آن کمتر از 

متر مربع باشد، معاف  9411

بتتوده در غیتتر ایتتن صتتورت 

عایتدی   بتر  مشمول مالیتات 

 .سرمایه خواهد بود

ی حاصتل از فتروش امتوال منقتول و     عایتد 

نترخ   همشتمول مالیتات بت    شتغلی غیرمنقول 

 .هستند PITنهایی 

مالیات بر درآمد  فنالند

واحد اشخاص حقیقی، 

 .مالیاتی فرد است

معافیتتتتت )خیتتتتر 

مالیتتتتتاتی بتتتتترای 

عایتتتدی ستتترمایه  

  5111کمتتتتتتتتر از

 ( یورو

جتتزء درآمتتد ستترمایه محستتوب  

شده و به طتور جداگانته بتا نترخ     

 .شودآن مالیات اخذ میاز % 21

تواند حتداکثر  چنین مودی میهم

قیمت    %21هزینه تحصیل فرضی

مالتک، متودی باشتد و     اگر رفتار مشابه با سهام

حتتتداقل  دو ستتتال قبتتتل از 

در آن ستتتتکونت  فتتتتروش

باشتد، معتاف    هداشتت  دایمی

 .است

هتتای شتتغلی جتتزء درآمتتد عایتتدی دارایتتی

از آن مالیتات  % 21و بتا نترخ    بتوده سرمایه 

 .شوداخذ می

 :های قابدل اسدتهالک  دارایی :نکته
جزء درآمد ناشی از عایدی یا زیان سرمایه 

                                                           
  

 .unrecognized bond 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

-دارایتی )فروش را در نظر بگیرد 

سال  91داری شده برای های نگه

 (باشدمی% 51یا بیشتر این نرخ 

در غیر این صورت بتا نترخ   

مالیتتتات بتتتر درآمتتتد، % 21

 .مشمول مالیات است

حاصتل از  عایتدی  محسوب شده و شتامل  

 % 21شود بتا نترخ   نیز می فروش این دارایی

 .مشمول مالیات است

چنین عایدی سرمایه به همراه قسمتی از هم

شتود درآمتد   که فترض متی  ) شغلیدرآمد 

سترمایه  % 98با نترخ  ( ناشی از سرمایه است

خالص به کار رفته مشاغل در سال گذشتته  

در . شتود ارزیابی شتده و مالیتات اختذ متی    

تم مالیاتی دوگانته، عایتدی   سیس چارچوب

های حقیقی و اوراق سرمایه از محل دارایی

-بهادار که بتا اهتداف شتغلی استتفاده متی     

. شتتوند، قستتمتی از درآمتتد مشتتاغل هستتتند

ستترمایه ختتالص کمتتتر از  % 98چنتتان چتته 

میزان اشاره شده در باال باشد، این بخش از 

درآمد سترمایه معتادل عایتدی سترمایه در     

 .دشونظر گرفته می

مالیات بر درآمد  فرانسه

 واحد اشخاص حقیقی،

 .است خانواده تیمالیا

چتته جمتتع عوایتتد ستتاالنه   چنتتان خیر

ستتتهام و )فتتتروش اوراق بهتتتادار

کمتتتتتتتتتر از ( اوراق قرضتتتتتتتته

یورور به ازاء هتر ختانوار   95.111

باشد از پرداختت مالیتات معتاف    

 . است

چه جمتع عوایتد   چنان

ستتاالنه فتتروش اوراق  

ستتهام و اوراق )بهتتادار

کمتتتتتتر از (  قرضتتتتته

یورور به ازاء  95.111

هتتر ختتانوار باشتتد از   

برای کمتر  شغلینگهداری دارایی  معاف

و با نرخ ی شغلشامل درآمد   :سال 2از 

 تصاعدی جمع درآمد، مشمول مالیات 

 .است

دارایی غیرقابل استهالک که برای 

 :اندبیش از دو سال نگهداری شده
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

ستتانی  در غیر این صورت مالیات

بترای  ) 26.3%ای با نترخ  جداگانه

بترای  % )27و ( 2114درآمد سال 

-صورت متی ( 2115درآمد سال 

شرایط خاصتی، عوایتد    در. گیرد

کلتتتی ستتتالیانه میتتتانگین عوایتتتد 

شتده در ستال جتاری و دو    محقق

. شتود متی سال قبل در نظر گرفتته 

عایتتدی  بتترایمعافیتتت خاصتتی  

منافع در شرکتهای نوآور وجتود  

بتته ایتتن صتتورت کتته اگتتر  . دارد

% 25ر از عایتتتدی ستتتهام کمتتتت   

باشد و بیش از سرمایه منتشر شده

باشتتد از ستتال نگهتتداری شتتده  3

 .پرداخت مالیات معاف است

پرداختتتتت مالیتتتتتات  

در غیتتر . معتتاف استتت

-این صتورت مالیتات  

ای بتتا گانتتهستتتانی جدا

بتتترای ) 26.3%نتتترخ 

و ( 2114درآمد ستال  

بتتترای درآمتتتد  % )27

صتتورت ( 2115ستتال 

تحتتتت . متتتی گیتتترد 

شرایط خاصی، عواید 

کلتتی ستتالیانه  عنتتوان  

میتتتتتانگین  عوایتتتتتد  

شتتده در ستتال  محقتتق

جاری و دو ستال قبتل   

 .شوددر نظر گرفته می

 .استمشمول مالیات % 96با نرخ 

قابل استهالک که  شغلیدارایی 

برای بیش از دو سال نگهداری 

عایدی عایدی یا زیان به استثنا  :اندشده

مشمول مالیات با  حاصل از فروش دارایی،

 .شوندمی% 96نرخ 

عایدی حاصل از فروش دارایی 

شغلی مشمول جز درآمد  پذیراستهالک

 .استنرخ تصاعدی جمع درآمد مالیات به 

مدت های بلندچنین معافیت عایدیهم

( سال 2نگهداری شده به مدت بیش از )

سال یا بیشتر  5برای مشاغلی که به مدت 

مالی آنها از حد ادامه دارند و گردش 

برای . )کند، وجود داردآستانه تجاوز نمی

هزار یورو و برای خدمات  351کاالها 

 (هزار یورو 926

چنین معافیت بخشی برای مواردی که هم

هزار یورو برای کاال و  251عایدی بیش از 

هزار یورور برای خدمات باشد اما  11

هزار یورو و  351گردش مالی کمتر از 

 .ورو باشد، وجود داردهزار ی 926

مالیات بر عایدی سرمایه در دارایی های 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

ارائه ( خدمات)مشاغل کوچک که کاال 

چه گردش مالی آنها کمتر کنند، چنانمی

باشد، (هزار یورو 11)هزار یورو 251از 

 .معاف است

مالیات بر درآمد  آلمان

 واحد ،اشخاص حقیقی

یا مشترک  ی فردمالیات

 برای زوجین

نگهدداری  سهام 

شدددده بدددرای  

کمتددر از یددک  

چتته چنتتان :سددال

عایتتتدی ختتتالص  

مشتتتمول مالیتتتات، 

یتورو   592بیش از 

نباشتتتتد، عایتتتتدی 

ناشتتی از معتتامالت 

خصوصی در پایته  

مالیتتتتاتی لحتتتتاظ  

 .شودنمی

سددددهام نگدددده 

شددده بدده داری

مدددت بددیش از 

یکسددال و بددیش 

از یددک درصددد 

داری شدده کمتدر   سهام نگه

نیمتتتی از ستتتود از  :از یکسدددال

معتتاف استتت و متتابقی مشتتمول   

مالیتتات جمتتع درآمتتد بتتا نتترخ    

 . شودتصاعدی می

سهام نگه داری شدده بدیش   

% 1از یکسددال کدده کمتددر از 

 معاف :ی استسرمایه اسم

سددهام نگدده داری شددده بدده 

مدت بیش از یکسال و بیش 

از یک درصد سرمایه اسمی 

نیمی از  :در پنج سال گذشته

ستود از پرداختت مالیتات معتاف     

استتت و متتابقی مشتتمول ختتالص  

عایتتدی ستترمایه شتتده و بتتا نتترخ  

تصتتتاعدی جمتتتع درآمتتتد از آن 

 .شودمالیات اخذ می

-اوراق قرضه نگده 

داری شده کمتدر  

شتتتامل  :سدددالاز یک

عایدی سرمایه خالص 

مشمول مالیتات استت   

ومطتتتابق نتتترخ جمتتتع 

درآمتتد بتتته صتتتورت  

تصتتتتتتتتتاعدی از آن 

-مالیات دریافتت متی  

 . شود

 

چنان چه توسط مالک برای 

ای استتتتفاده حتتتداقل دوره

شتتود از پرداختتت مالیتتات   

معتتاف استتت امتتا اگتتر بتته   

منظور استفاده شغلی باشتد،  

شتامل حتال متودی     یمعافیت

 .شودنمی

عایدی مل درآمد مشاغل با لحاظ شا

و با نرخ جمع  حاصل از فروش آن دارایی

درآمد به صورت تصاعدی مشمول مالیات 

 .شودمی

سال و افرادی که توانایی  55افراد باالی 

کار ندارند، در طول زندگی خود یکبار از 

تصفیه پرداخت مالیات بر عایدی ناشی از 

تا )خود معاف هستند  26کسب و کار

 (شخصیسقف م

                                                           
  
 Liquidation of business 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

سددرمایه اسددمی 

در پددنج سددال  

اعطتتای : گذشددته

 1161معافیتتت تتتا  

بستتتته بتتته  )یتتتورو

درصتتد نگتته داری 

کتتته بتتته  ( ستتتهام

تتتدریج بتتا کستتب  

یورو  36.911سود 

و بیشتتتتر متوقتتتف 

 .شودمی

مالیتتتتات بتتتتر درآمتتتتد    یونان

، تکمیتل  اشخاص حقیقی

اظهارنامه مشترک توسط 

زوجتتتتتین همتتتتتراه بتتتتتا 

بترای  ستانی مجتزا  مالیات

 هر فرد

 :سدهام شدرکتهای بوررسددی   خیر
 معاف

 :سهام شرکتهای غیربورسدی 
مالیات ستانی مجزا برای هتر فترد   

 %5با نرخ 

بهره اوراق قرضته کته   

-متی ها منتشر شرکت

% 91کننتتتد بتتتا نتتترخ  

. استت  مشمول مالیات

-ای که به سرمایهبهره

گذاران مقیم خارج از 

شود از کشور اعطا می

 .مالیات معاف است

بتتر عایتتدی % 21نتترخ  همالیتتات تکلیفتتی بتت معاف

 .فروش شغلی

برای فروش نام % 31نرخ  همالیات تکلیفی ب

 ...تجاری، سرقفلی و 

واحتتتد جمتتتع درآمتتتد،   مجارستان

 .مالیاتی فرد است

هتتزار  21معافیتتت  

واحد برای عایدی 

ختتتتالص امتتتتوال  

مالیات ستانی مجزا برای هتر فترد   

 %21با نرخ 

اوراق قرضددده ای 

کدده بدده صددورت   

عمدددومی منتشدددر 

 ستتتکونتدر محتتتل  اگتتتر

ستتال بعتتد از   5جدیتتد تتتا  

گتتتذاری فتتتروش ستتترمایه 

-دارایی ناشی از فروش اموال منقول و غیتر 

 % 21مشمول مالیتات بتا نترخ     شغلی منقول 

عایتتدی حاصتتل از فتتروش امتتوال   . استتت
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

منقتتتتول بختتتتتش  

 خصوصی

 معاف :باشدشده

ای اوراق قرضدددده

کدده اخیددرات منتشددر 

چته  چنان :استشده

عایتتدی اوراق قرضتته  

نتتترخ % 915از ( التتتف

اصلی بانتک مرکتزی   

مجارستان تجاوز نکند 

واحتتد  91.111از ( ب

 تجاوز نکند

در غیتر  . معاف استت  

ایتتن صتتورت مشتتمول 

 % 21مالیتتات بتتا نتترخ   

 .است

.) مجدد شود، معتاف استت  

اگر محل اقامت جدید طتی  

ستتتتال فروختتتتته شتتتتود،  5

معافیت اعطا شده لغو شتده  

 (شودمالیات میو مشمول 

در غیر این صورت مالیتات  

اختذ  % 21جداگانه بتا نترخ   

 .شودمی

درآمتتد عتتادی  استتتهالک پتتذیر بتته عنتتوان

نرخ جمع درآمتد از آن   همحسوب شده و ب

 .شودمالیات اخذ می

مالیات بر درآمد  ایسلند

واحد ، اشخاص حقیقی

یا مشترک  فرد مالیاتی

 (زوجین)

عایدی سرمایه خالص بته عنتوان    خیر

گتذاری، مشتمول   درآمد سترمایه 

 شودمی% 91مالیات با نرخ 

تملک محدل سدکونت    رفتار مشابه با سهام

بددیش از دو  بدده مدددت

 معاف :سال

نگهداری محل سکونت 

امتیتاز   :کمتر از دو سال

در محتتتل  اگتتتر تعتتتویقی 

اقامت جدیتد طتی دو ستال    

 . گذاری مجدد کنندسرمایه

زیان یا عایدی اموال منقتول و غیتر منقتول    

مانند درآمد عادی مشتاغل مشتمول    شغلی

 .استت  مالیات با نترخ نهتایی جمتع درآمتد    

در نظتر   ی حاصل از فروش این اموالعاید

نرخ ابتتدایی جمتع درآمتد    . شودنمیگرفته

و % 27یکتتی نتترخ اصتتلی  . دو گانتته استتت

بتترای درآمتتد  % 5دیگتتری نتترخ اضتتافی   

 مشمول مالیات بیش از آستانه
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

اگر شود، معافیتی اعطا نمی

اهداف  از محل اقامت برای

 .شغلی بهره برداری شود

مالیات بر عایدی سرمایه،  ایرلند

واحتتد مالیتتاتی فتترد یتتا    

 .است( زوجین) خانواده

 9.271معافیتتتتتتت 

 یتتتورویی عایتتتدی

 سرمایه

عایتدی ستترمایه ختتالص مشتتمول  

 .است% 21مالیات با نرخ 

عایدی سرمایه خالص 

مشمول مالیات با نترخ  

 .است% 21

 9معافیت برای زمینهتای تتا   

 ظرفیتتت چتتهچنتتان. جریتتب

-توسعه محل وجتود داشتته  

مشتمول  % 21باشد، بتا نترخ   

 .شودمالیات می

 هعایدی سرمایه خالص مشتمول مالیتات بت   

 .است% 21نرخ 

هزار یورو مشتاغل و ستهام    511معافیت تا 

چتته بتته محتتض ختتانگی، چنتتان مشتتاغلدر 

چته  چنتان . بازنشستگی فرد فروختته شتوند  

زاده و بترادرزاده  فروش به فرزندان، خواهر

. نیز صورت بگیرد محدودیتی وجود ندارد

آالت در فتتروش زمتتین، دستتتگاه و ماشتتین

مشاغل مشارکتی به دارنتده ستهام مشتاغل    

 .               خانگی نیز معاف هستند

مالیات بر درآمد  ایتالیا

واحد ، اشخاص حقیقی

 .مالیاتی فرد است

مالیتات   :واحد مالیداتی فدرد   خیر

 %92.5 جایگزین به نرخ مقطوع

اساسدی  /سهامداری محدود

بدیش  )در شرکتهای بورسی 

% 5حددددق رای یددددا % 2از 

آن مشمول ستایر  % 41 (:سرمایه

درآمتتدها شتتده و بتتا نتترخ نهتتایی 

جمع درآمتد از آن مالیتات اختذ    

 .شودمی

مالیتتتتتتات ستتتتتتتانی  

جتتایگزینی : جداگانتته

 92.5با مالیاتی با نترخ  

 درصد

شده در اموال منقتول  عایدی یا زیان محقق معاف

و غیتتر منقتتول مشتتاغل بتته عنتتوان درآمتتد   

یات شده و مشمول مالمشاغل در نظر گرفته

 .شودبا نرخ نهایی جمع درآمد می

پتذیر  های استتهالک عایدی یا زیان دارایی

-با لحاظ بازگشت استهالک مشخص متی 

 . شود

عایدی سترمایه حاصتل از واگتذاری یتک     

کسب و کتار، در درآمتد مشتمول مالیتات     
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

اساسدی  /سهامداری محدود

هددددددای در شددددددرکت

% 29بدددیش از )غیربورسدددی

 (:سدرمایه % 25حق رای یدا  
آن مشتتمول ستتایر درآمتتدها % 41

شده و با نرخ نهایی جمع درآمتد  

. شتتتوداز آن مالیتتتات اختتتذ متتتی

مشتتارکت ذینفعتتان % 61معافیتتت 

اصلی با ادغام جزئی اخذ مالیتات  

از ستتود توزیتتع نشتتده در ستتطح   

 شرکت و اشخاص 

. شتود سال مالی تحقتق عایتدی لحتاظ متی    

توانتد  شرایط خاص متی درهمچنین مودی 

عایدی سترمایه واگتذاری   انتخاب کند که 

مشتتاغل در ستته ستتال اخیتتر، جتتزء درآمتتد  

-مشمول در سال مالی تحقق عایدی و سال

ستتال  4کمتتتر از )هتتای آتتتی لحتتاظ شتتود 

 ( آینده

ساله، مودی  5در واگذاری مشاغل حداقل 

تواند با نصف میانگین نترخ مالیتات بتر    می

 .جمع درآمد مشمول مالیات شود

مالیات بر درآمد  ژاپن

واحد ، اشخاص حقیقی

 .مالیاتی فرد است

بستتتتته بتتتته نتتتتوع 

دارایی، کستورات  

-مختلفی داده متی 

 .شود

از ستتهام ختتارج بتتورس مالیتتات  

اختذ  % 21جداگانه به نترخ ثابتت   

 .می شود

در مورد سدهام بورسدی دو   

اختتذ  :گزیندده وجددود دارد 

مالیتتات جداگانتته بتته نتترخ ثابتتت  

تتا  % 7نرخ مالیتاتی ختاص   % ) 21

% 15/9؛ یا نرخ ثابتت  (2117سال 

تکلیفتتی کتته در متتورد عایتتدی    

 .ناخالص اعمال می شود

مالیات مجزا برای هتر  

% 21فرد به نرخ ثابت  

 اخذ می شود

ستتال در   91اگتتر بتتیش از  

 61مالکیتتت فتترد باشتتد، از  

میلیون ین نخستت عایتدی،   

% 91ات بتته نتترخ ثابتتت مالیتت

اخذ می شتود؛ از متازاد بتر    

% 95آن بتتته نتتترخ ثابتتتت   

 .مالیات اخذ می شود

امتتا )ستتال  5اگتتر بتتیش از  

در (  ستتتتتال 91کمتتتتتتر از 

مالکیت فرد باشتد، مالیتات   

% 21جداگانه به نترخ ثابتت   
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

میلیتون   41نسبت به عایدی 

ینی یا کمتر اخذ می شتود،  

میلیون ین  41برای مازاد بر 

 .مال می شوداع% 25نرخ 

 کره

 جنوبی

مالیات بر درآمد 

واحد ، اشخاص حقیقی

 .مالیاتی فرد است

نسبت به هتر دستته   

از عوایتتد ختتالص  

ای حاصتتل ستترمایه

از ستتهام، زمتتین و  

ستتاختمان معافیتتت 

میلیتتتون  5/2پایتتته 

 .داده می شود ونو

مالیات مجزا برای هر فرد به نترخ  

 اعمال می شود%. 21ثابت 

واجدد  در مورد سهام شغلی 

مالیات جداگانه به نترخ   :شرایط

 .اعمال می شود% 91ثابت 

ستتتهام بتتتازار ستتتهامی عمتتتومی  

سترمایه ستهمی   %  3چنانچه برابر 

میلیتارد   91یا بیش از آن باشد یتا  

ن مجمتتوع ارزش بتتازاری یتتا   وو

 .بیش از آن باشد،  معاف است

اگر سهام یک ستال یتا بیشتتر در    

جداگانته مشتمول    مالکیت باشتد 

 .% 21نرخ ثابت  به مالیات

 نگهتتتتداری بتتتتیش از یکستتتتال 

بته نترخ    جداگانه مشمول مالیات

 .است % 31ثابت 

ستتال یتتا بیشتتتر در    3اگتتر  معاف

مالکیت مودی مالیاتی باشد 

 .معاف است

اگتتتر در بختتتش پایتختتتت  

نشتتین باشتتد معتتاف استتت،  

شتتترط اضتتتافی ستتتکونت   

توسط متودی بته متدت دو    

ستتال یتتا بیشتتتر اعمتتال متتی  

 .شود

هتتای زمتتین و ستتاختمان نتترخصتترفاً بتترای  

اعمتال متی   % 36تتا  % 1مالیات جداگانته از  

شود اگر دو سال یا بیشتر در مالکیتت فترد   

ستال و یتک ستال یتا      2باشد؛ اگر کمتر از 

% 41بیشتر در مالکیت فرد باشد نرخ ثابتت  

شود، اگر کمتر از یتک ستال در   اعمال می

اعمال می % 51مالکیت فرد باشد نرخ ثابت 

 شود

استثناء در مدورد مشداغل سداخت و    

تتا  % 8اخذ مالیات مشتترک بته نترخ     :ساز

 .است% 35

لوکزامبور

 گ

مالیات بر درآمد 

واحد ، اشخاص حقیقی

نستتبت بتته عوایتتد   

غیتتتر ستتتوداگرانه  

مداه   1سهامی کده کمتدر از   

در عوایتتد  :نگهددداری شددده 
ای اوراق قرضدددده

مداه   1که کمتر از 

با عواید حاصل از امتوال شتغلی منقتول یتا      معاف

غیتتر منقتتول ماننتتد درآمتتد شتتغلی عتتادی    
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

یا مشترک مالیاتی فرد 

 (زوجین)

حاصتتل از ستتهام  )

ماه یتا بیشتتر    6که 

 (نگهتتتداری شتتتود

 51111معافیتتتتت  

برای هر فرد   ویور

 911111و معافیت 

یورویی به زوجتین  

 .داده می شود

ای خالص مشمول مالیات سرمایه

 PIT نهتایی  و به نترخ  لحاظ شده

 .مشمول مالیات خواهد بود

ماه یا بیشتر نگه  1سهامی که 

 معاف  :داری شده

درصدد   19)مشارکت عمده 

سهامی یا بیش از آن سرمایه 

 5در هر مقطع زمانی ظرف 

مداه نگده    1کده  ( سال قبدل 

ستتود یتتا زیتتان    :داری شددده

نسبت  PITمشمول یک دوم نرخ

 .به مجموع درآمد می شود

در  :نگه داری شده

خالص عواید سترمایه  

ای مشتتتمول مالیتتتات  

 لحاظ شتده و بته نترخ   

عتتتتادی  PIT نهتتتتایی

 .استالیات مشمول م

اوراق قرضددده ای 

ماه  یا بدیش   1که 

از آن نگددده داری 

 معاف :شده

مشمول مالیات رفتار متی شتود و در متورد    

متوستط نستبت بته     PITآن یک دوم نترخ  

عوایتد حاصتل از   . درآمد اعمال متی شتود  

از ستتتهلک شتتده واجتتد  فتتروش دارایتتی م

 .برخوردار نیستمعافیت 

مالیات بر درآمد  مکزیک

واحد ، اشخاص حقیقی

 .مالیاتی فرد است

عواید حاصل از  :سهام بورسی ندارد

از  شرکتهای بورسیفروش سهام 

 .مالیات معاف است

سهام بورسدی و فرابورسدی   

که در بدازار بدورم مجداز    

 PITمشتتمول  :مبادلدده نشددده 

به نرخ نهایی ستال جتاری   )است 

که نسبت به مبلغ مشمول مالیتاتی  

که کسور مجاز از آن کسر شتده  

کته نستبت    PITمتوسط  نرخ و به

 مشمول مالیات به نرخ 

 .است  PITنهایی

نتترخ مالیتتات تکلیفتتی 

قابتتل قبتتول یتتا   % 5/1

 (موقتی

 

 

 

 

 

خانتته در ایتتن  اگتتر صتتاحب

محل سکونت داشته باشتد،  

 معاف از مالیات است

به همان شیوه ای که از عوایتد سترمایه ای   

حاصل از سهام فرابورسی مالیات اخذ متی  

 .شود عمل می شود
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

به مبلغ غیر کتاهش یافتته اعمتال    

 (می شود اضافه می شود

 

 

مالیات بر درآمد  هلند

واحد ، اشخاص حقیقی

 .مالیاتی فرد است

معتاف استت ولتی از ستهامداران      ندارد

نتترخ عمتتده مالیتتات جداگانتته بتته 

مالکیت )اخذ می شود % 25ثابت 

یا بیشتتر  % 5مستقیم و غیر مستقیم 

% 5سرمایه سهامی منتشر شده، یتا  

یا بیشتر از سرمایه طبقه ختاص از  

 (سهام

هیچ مالیاتی اخذ نمتی  

شود بته جتز در متورد    

عوایتتتتد حاصتتتتل از  

ای که در اوراق قرضه

قالتتتتب ستتتتهامداری  

 .عمده نگه داری شده

از معاف است به شرطی که 

محتتل ستتکونت بتته عنتتوان   

 .دارایی شغلی استفاده نشود

از عوایتتد حاصتتل از فتتروش امتتوال شتتغلی  

منقول و غیر منقول در قالب درآمد شتغلی  

عتادی اختذ متی     PIT نهایی مالیات به نرخ

 .شود

 

مالیات بر درآمد  نیوزلند

واحد ، اشخاص حقیقی

 .مالیاتی فرد است

 هیچ مالیاتی اخذ نمی شود ندارد

دارایی به قصد فروش مجدد اگر 

نگهتتتتداری شتتتتود، عوایتتتتد آن 

 .مشمول مالیات خواهد بود

مالیات تعهدی به نرخ 

 .عادی PITنرخ نهایی 

از عوایتتد انتظتتاری بتتر 

مبنای تعهتدی مالیتات   

از  امتا . اخذ می شتود  

عواید یتا زیانهتا پتیش    

بینتتی نشتتده بتته هنگتتام 

مالیتتات اختتذ   ،تحقتتق

 .می شود

 .شودهیچ مالیاتی اخذ نمی 

 

اخذ مالیتات از عوایتد اگتر    

بتتا هتتدف فتتروش دوبتتاره    

 .نگهداری شود

 هیچ مالیاتی وضع نمی شود

 

اخذ مالیات از دارایی های شغلی معین کته  

ماننتد  )برای فروش دوباره نگه داری شتود  

زمین، اموال شخصی که بتا هتدف فتروش    

 (.دوباره

-عواید حاصل از فروش دارایی استتهالک 

کته   داراییهتایی استت   پذیر، برای آدسته از

 .اندمستهلک شده

مالیات بر درآمد  نروژ

واحد ، اشخاص حقیقی

 زوجینمالیاتی فرد یا 

عواید حاصله به صورت محتدود   ندارد

و متغیر در درآمد مشمول مالیات 

% 28لحاظ شده و به نترخ ثابتت    

ودر قالب سیستتم مبتنتی ریستک    

در درآمتتتد مشتتتمول  

مالیات لحتاظ شتده و   

از % 28بتته نتترخ ثابتتت 

متتی  اختتذآن مالیتتات 

معاف است بته شترطی کته    

فروشنده یک سال یتا بتیش   

از آن مالک محل ستکونت  

باشتتد، و از ایتتن محتتل بتته   

از ای تحقتق یافتته   عواید و زیانهای سرمایه

در ( منقول یا غیر منقول)های شغلی دارایی

درآمد مشمول مالیات لحاظ شده و به نرخ 

 .مشمول مالیات می شود% 28ثابت 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

 .مشمول مالیات است

 

 

 .شود

در مورد اوراق قرضته  

-ای که فاقتد تضتمین  

انتتد، جتتزء بهتتره بتتر    

جتتزء  ومبنتتای جتتاری 

 تعهتدی سود بر مبنای 

 .استمشمول مالیات 

عنوان محل سکونت اصتلی  

دست کم یکتی از دو ستال   

قبل استفاده نموده باشد و به 

شرطی کته محتل ستکونت    

به عنوان دارایی شغلی مورد 

 .استفاده قرار نگیرد

 

مالیات بر درآمد  لهستان

واحد ، اشخاص حقیقی

 مالیاتی فرد یا خانوار

مالیات جداگانه به نرخ ثابت  ندارد

 .اخذ می شود% 91

سهام با آن  همانند

 .شودرفتار می

ستتتتال  5اگتتتتر بتتتتیش از  

نگهداری شود یا اگر عواید 

خریتد   صترف سال  2ظرف 

محل سکونت دیگتر شتود،   

در غیتتر ایتتن . معتتاف استتت

عوایتتتد ختتتالص  ،صتتتورت

قیمت فروش منهتای  )سهام 

بته نترخ   ( هزینه های فروش

مشتمول  مالیتات   % 91ثابت 

 .است

عواید و زیانهای سرمایه ای تحقق یافتته از  

( منقول یتا غیتر منقتول   )دارایی های شغلی 

در درآمد شتغلی عتادی لحتاظ شتده و بته      

مشمول مالیتات متی    PITنرخ عادی نهایی 

مودی مالیاتی ممکن است نرخ ثابت . شود

هیچ قوانین بازگشت . را انتخاب نماید% 91

 .استهالکی وجود ندارد

بر درآمد مالیات  پرتغال

واحد ، اشخاص حقیقی

 مالیاتی فرد 

 .ندارد

 

سددهامی کدده یددک سددال یددا 

 معاف  :نگهداری شود تربیش

سددهامی کدده کمتددر از یددک 

مشتمول   :سال نگهداری شده

 استت  %  91مالیات به نرخ ثابتت  

گرچتته )معتتاف استتت 

عنوان درآمتد   به ،بهره

، مشتتتمول ایستتترمایه

PIT است) 

 2ظرف  حاصله، اگر عواید

خریتتد، تغییتتر  صتترفستتال 

وسایل منزل، بزرگ کتردن  

محل سکونت دائمی دیگتر  

یا خرید زمین برای ستاخت  

ای تحقتتق یافتتته عوایتتد و زیانهتتای ستترمایه

منقول یا غیتر  )های شغلی حاصل از دارایی

در درآمد شغلی عادی لحاظ شتده  ( منقول

مشمول مالیتات  عادی  PITو به نرخ نهایی 

 .می شود
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

اگتتتر مالیتتتات قابتتتل پرداختتتت  )

درآمتد   جتزو  آپشتن کاهش یابد 

 شتده و  محستوب  مشمول مالیات

عتادی از آن   PITنترخ نهتایی   به 

 .مالیات اخذ می شود

دائمی دیگتر   سکونتمحل 

ا امتیتتتتاز تعویتتتتق  ، شتتتتود

اعطتتتا پرداختتتت مالیتتتات  

 میشود

مالیات بر درآمد  اسلواکی

واحد ، اشخاص حقیقی

 مالیاتی فرد

در درآمد خالص مشمول مالیات  ندارد

% 91لحاظ شده و بته نترخ ثابتت    

 .مشمول مالیات است

با آن سهام  همانند

 .رفتار می شود

 ترسال یا بیشت  2به مدتاگر 

از آن بتتتته عنتتتتوان محتتتتل 

 وداستفاده شسکونت اصلی 

اگتتر بتترای . ، معتتاف استتت

کسب و کار مورد استتفاده  

قتترار گیتترد یتتا اجتتاره داده  

 .شود، معاف است

ای تحقتق یافتته از   اید و زیانهای سرمایهعو

بته  ( منقول یا غیر منقول)های شغلی دارایی

و  محسوب شدهدرآمد شغلی عادی عنوان 

از آن مالیتات اختذ متی    % 91به نرخ ثابتت  

 .شود

مالیات بر درآمد  اسپانیا

، واحد اشخاص حقیقی

 یا زوجینمالیاتی فرد و 

سددهامی کدده کمتددر از یددک  ندارد

در  :می شدود  سال نگهداری

ای مشتمول مالیتات   عواید سرمایه

 PITلحاظ شده و به نترخ نهتایی   

متتی  اختتذاز آن مالیتتات عتتادی 

 .شود

سددهامی کدده یددک سددال یددا 

 :شدود از نگهداری می تربیش
بتته صتتورت جداگانتته و بتته نتترخ  

 .استمشمول مالیات % 95ثابت 

عوایتتتتد ستتتترمایه ای 

تحقق یافته حاصتل از  

اوراق قرضتته شتترکتی 

درآمتتتتد  پورتفتتتتو در

ستتتترمایه ای عتتتتادی 

لحاظ شتده و بته نترخ    

PIT  عتتتتادی نهتتتتایی

 .است مشمول مالیات

یا سال  65اگر صاحب خانه 

 .باشد بیشتر سن داشته

اگر عواید برای خانه جدید 

گتذاری شتود   سرمایه صلیا

از امتیتتاز تعویتتق پرداختتت   

مالیتتتات برختتتوردار استتتت 

گذاری مجدد برای سرمایه)

 جزئی این امتیاز نیتز جزئتی  

 .(خواهد بود

عواید حاصتل   .می شود رفتارسهام  همانند

از فتتروش دارایتتی بتتا توجتته بتته کستتورات  

واقعتتی استتتتهالک یتتتا حتتتداقل ارفاقتتتات  

 .شوداستهالک، در نظر گرفته می
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

مالیات بر درآمد  سوئد

، واحد اشخاص حقیقی

 مالیاتی فرد

ای لحاظ در خالص عواید سرمایه ندارد

نتترخ شتتده، مالیتتات جداگانتته بتته 

نستتتبت بتتته درآمتتتد % 31ثابتتتت 

 .شودمی وضع ای سرمایه

ای بته طتور کامتل    عواید سترمایه 

-های سرمایهزیان. شودلحاظ می

% 71ای ناشی از ستهام بته میتزان    

قابل کسر است، به جتز زیانهتای   

ای هتای دو جانبته  ستهام صتندوق  

را  ستوئد  اوراق بتدهی که صترفا  

کننتد کته بته طتور     نگهداری متی 

 .کسر استکامل قابل 

سهام از نوع مشتابه بته    اگر :نکته

قیمتهای متفاوت خریداری شود، 

متوستتط  ) روش متوستتط هزینتته 

 .ودشمی  استفاده( قیمت خرید

در ) در مورد سهام فهرست شده 

بتتازار اوراق بهتتادار ختتارجی یتتا   

، قیمتتت خریتتد ممکتتن  (داخلتتی

ارزش فتتروش فتترض % 21استتت 

 .شود

ای در عوایتتد ستترمایه 

ود، شمی لحاظخالص 

مالیتتات جداگانتته بتته   

نستبت   PITنرخ ثابت 

ای بتته درآمتتد ستترمایه

 .شودمی وضع

ای زیانهتتتای ستتترمایه 

 اوراق بدهیحاصل از 

بتته )ستتوئدی فهرستتت 

استتتثنای اوراق قرضتته 

بته طتور کامتل    ( بهینه

 .قابل کسر است

مطالبتات از   اگر :نکته

نتتوع مشتتابه بتته قیمتتت 

متفتتتاوت خریتتتداری  

شتتود، روش متوستتط  

متوستط   قیمتت )هزینه

متورد استتفاده   ( خرید

 .قرار می گیرد

 ایعایتتتتدی ستتتترمایه 3/2 

خالص مشتمول مالیتات در   

به نرخ  شود ونظر گرفته می

ستتی درصتتدی   PITثابتتت 

نستتتبت بتتته درآمتتتد %( 31)

( نرخ متوثر % 21)ای سرمایه

 .مالیات اخذ می شود

-زیان سرمایه%( 51) شمول

 به عنوان درآمد مشمول ای

قابل کستر  % 51یعنی صرفا )

 (.است

امتیتتتاز تعویتتتق پرداختتتت   

شود زمانی داده می مالیات،

عواید ظرف یتک ستال    که

محتتتل )مستتتکن اصتتتلی در

گتتذاری ستترمایه( ستتکونت

 .شود

ماننددد )امددوال شددغلی غیددر منقددول 

عایتدی ایتن     از% 11  (:زمین، ساختمان

 ایختالص عوایتد سترمایه   اموال بته عنتوان   

 مشمول مالیات در نظتر گرفتته شتده  و بته    

درآمتتتتد  ، از( PIT) ن% 31نتتتترخ ثابتتتتت 

، مالیتات اختذ متی    (مالیات ملی)ای سرمایه

 .شود

مانندد ماشدین   )اموال شغلی منقول 

و بته  در درآمد شغلی عادی لحتاظ   :آالت

عادی مشمول مالیتات متی    PIT نهایی نرخ

 (. شهرداری+ مالیات ملی )شود 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

بر درآمد مالیات  سوییس

، واحد اشخاص حقیقی

 زوجینمالیاتی 

مانندد ماشدین   )اموال شغلی منقول  معاف معاف معاف ندارد

درآمد شغلی عادی لحاظ شده  در (:آالت

عتادی   PIT نهاییو مشمول مالیات به نرخ 

 .می شود

ماننددد )امددوال شددغلی غیددر منقددول 

اختذ مالیتات توستط     (:زمین، ساختمان

درآمتد شتغلی    های معین بته عنتوان  کانتون

کتانتونی   PITنهتایی  های العاده به نرخفوق

 .شودمشمول مالیات می

مالیات بر درآمد  ترکیه

، واحد اشخاص حقیقی

 مالیاتی فرد

بستتتتته بتتتته نتتتتوع 

دارایی، معافیتهتای  

-مختلفی داده متی 

 .شود

 و 2سهام بورسی بیش از اگر

سهام فدرا بورسدی بدیش از    

 :یک سال نگهدداری شدده  
 .معاف

ماه یا کمتدر   2سهام بورسی 

سهام فرا بورسی یک سال  و

بته   :وندیا کمتر نگهداری شد 

نتترخ  بتتاستتایر درآمتتدها   عنتتوان

مشمول مالیتات  عادی  PITنهایی 

 .می شود

هددای سددهام صددندوق :نکتدده

گذاری که پورتفوی سرمایه

سددهام % 25  حددداقلآنهددا 

 معاف :ترکیه باشد

در ستتتتایر درآمتتتتدها 

 لحاظ شتده و بته نترخ   

عتتتتادی  PIT نهتتتتایی

-مشتتمول مالیتتات متتی

 .شود

ستتال یتتا   4اگتتر بتته متتدت  

بیشتر قبل از فتروش توستط   

متتودی مالیتتاتی بتته عنتتوان   

محل سکونت اولیه استتفاده  

 .شود معاف است

عوایتد و زیانهتتای سترمایه ای تحقتتق یافتتته   

غیتر  /منقتول )هتای شتغلی   حاصل از دارایی

درآمد شغلی عادی به حستاب متی   ( منقول

عتادی نهتایی مالیتات از     PITرخ آید و به ن

 .آن کسر می شود
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

مالیات بر درآمد  انگلیس

واحد ، اشخاص حقیقی

 فرد مالیاتی

 برای سالهای

معادل   2115 -16 

پونتتد استتت  8511

کتتته نستتتبت بتتته  )

مجمتتتوع عوایتتتد   

ای ستترمایهختتالص 

مشتتتمول مالیتتتات  

ایتتن رقتتم  (. استتت

بته متوازات   ساالنه 

ختتتتترده تتتتتتورم 

افتتتزایش  فروشتتتی

 .می یابد

ایتتن عوایتتد در مجمتتوع عوایتتد   

ای گنجانتده شتده   سرمایهخالص 

مشتتتمول  CGیعنتتتی مجمتتتوع  )

قابتل تخفیتف    CLمالیات منهتای  

که به باالترین نرخ نهایی درآمتد  

مشتمول  %( 41%21%91پس انداز 

 .مالیات می شود

مشتتتمول  CGمجمتتتوع  :نکتددده

هتتای غیتتر مالیتتات بتترای دارایتتی 

 CGمجمتوع   برابر است بتا  شغلی

-مشمول مالیات ناشتی از دارایتی  

، تخفیتف  های غیرشتغلی منهتای  

بترای  %( 41)حداکثری  27مالیاتی

های غیر شغلی که بیش از دارایی

بتتته ) ودستتتال نگهتتتداری شتتت 91

 نترخ قتانونی   اشخاص حقیقی که

%  41 آنهتتتاپتتتس انتتتداز درآمتتتد 

، نرخ موثر مالیات بر عوایتد  است

 (.دارند% 24ای سرمایه

د بتتا ایتتن عوایتتد ماننتت  

 رفتتتارستتهام متعتتارف 

 .می شود

ایتتن عوایتتد در مجمتتوع ختتالص عوایتتد      .معافند( تحت شرایطی)

از ای مشمول مالیات لحتاظ شتده و   سرمایه

بته بتاالترین نترخ نهتایی     درآمد پس انتداز  

PIT (91%21%41)%مالیات اخذ می شود ،. 

هتای  مشتمول مالیتات دارایتی    CGمجموع 

هتتای دارایتتی CGشتتغلی برابتتر بتتا مجمتتوع 

شغلی منهای معافیت کاهشی برای دارایتی  

 .های شغلی است

 % 75 ، شتتتامل حتتتداکثریتخفیتتتف مالیتتتات

های شتغلی استت کته    برای داراییمعافیت 

متتتثال )ستتتال نگهتتتداری شتتتده 2بتتتیش از 

اشخاص حقیقی نسبت به درآمد پتس انتدا   

نرخ  ،مشمول مالیات می شوند% 41به نرخ 

%  91آنهتا   موثر مالیات بر عواید سرمایه ای

 (خواهد بود

                                                           
  
 Taper relief کنندمیگهداری تخفیف مالیات است که در انگلستان و در چارچوب مالیات بر عایدی سرمایه به اشخاصی داده می شود که دارایی های خود را به مدت طوالنی ن یا،  نوعی مشوق . 
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مالیات بر درآمد  نام کشور

عایدی /حقیقیاشخاص 

 سرمایه

تخفیف عایدی 

 سرمایه

سبد رفتار با عایدی  سهام سبدرفتار با عایدی 

 اوراق قرضه

مسکن رفتار با عایدی 

 اصلی

به ) تجاریرفتار با عایدی دارایی های 

عنوان  بخشی از موجودی تجاری 

 (نگهداری نمی شوند

مالیات بر درآمد  آمریکا

، واحد اشخاص حقیقی

) مالیاتی فرد یا مشترک 

 (زوجین

مبلتتتتتغ معافیتتتتتت 

دالری  251111

عوایتتتد ناشتتتی از  

محتتتتل ستتتتکونت 

دالر  511111)

بتتتترای اشتتتتخاص 

متتتتتتتاهلی کتتتتتته 

اظهارنامه مشتترک  

 (تنظیم کنند

سددهام نگهددداری شددده بدده 

 :مدت یک سدال یدا کمتدر   
ای ختتالص جتتزو عوایتتد ستترمایه 

متدت محستوب و بته نترخ     کوتاه

 .مشمول مالیات است PITنهایی

سهام نگهداری شده بیش از 

در ختتالص عوایتتد  :یددک سددال

ای بلند مدت لحتاظ شتده   سرمایه

% 95و جداگانتته بتته نتترخ ثابتتت   

بتتترای )مشتتمول مالیتتتات استتتت  

آنهتا   PITمودیانی که نرخ نهایی 

ب استت، ایتن نترخ    % 95یا % 91

 (.دکاهش می یاب% 5تا 

نترخ هتای ترجیحتی طبتق      :نکته

 2118دستتتتامبر  39جتتتتدول در 

% 95منقضتتی و نتترخ هتتای ثابتتت 

جتتتایگزین %( 91% )21بتتتا %( 5)

بته عتالوه نترخ ترجیحتتی    . شتدند 

بتتر عوایتتد حاصتتل از   %( %8 )98

ستال   3دارایی هایی کته حتداقل   

 .شودنگهداری شده، اعمال می

بتتا عایتتدی حاصتتل از  

فتتروش ستتند قرضتتته   

ه تخیفتتی بتتازار کتته بتت 

قیمتتتتت زیتتتتر ارزش  

اسمی خریداری شتده  

مانند درآمتد عتادی و   

تا حدی کته تخفیتف   

تعهتتتد شتتتده بتتتازاری 

ناشتتی از اوراق قرضتته 

است، رفتار متی شتود   

یعنتتی بهتتره تضتتمینی )

کسب شده بته هنگتام   

نگتتتتتتتته داری اوراق 

بتا بتا بتا ستایر     (. قرضه

عایدی ها یا زیتان هتا    

مانند عایتدی یتا زیتان    

ای ستتتتتهام ستتتتترمایه

فتتتتار متتتی متعتتتارف ر

 .شود

این عوایددر خالص عایدی 

ستترمایه لحتتاظ و بتته نتترخ   

پتتایین تتتر عایتتدی ستترمایه   

. مشتتمول مالیتتات متتی شتتود

( مبلتغ معافیتت  )مورد استثنا 

 .دالر 251111

بتترای اشتتخاص   511111) 

متتتتتاهلی کتتتته اظهارنامتتتته 

اگتر  ( مشترک تنظتیم کننتد  

این محل سکونت  به مدت 

ستال   5سال یا بیشتر طتی   2

لکیتتتت متتتودی قبتتتل در ما

مالیاتی بوده باشتد و وی در  

زیان ناشتی  . آن ساکن باشد

از فتتروش محتتل ستتکونت   

 .اصلی قابل کسر نیست

امددوال شخصددی مسددتهلک شدددنی  

زیتان بته   /بخشی از عایتدی  (:مانند اثاثه)

قیمت فروش )استثنای عواید فروش دارایی

ای جزء عواید سترمایه (  منهای قیمت اولیه

تر مالیتات  یینخالص  محسوب و به نرخ پا

 .بر عایدی سرمایه مشمول مالیات است

طلب عواید حاصل از کسور استهالک در 

 درآمد عادی شغلی لحاظ و به نرخ نهتایی 

PIT مشمول مالیات خواهد بود. 

مانند )اموال واقعی مستهلک شدنی 

زیتان بته   / بخشتی از عایتدی   (:ساختمان

قیمتتت )استتتثنای عوایتتد فتتروش دارایتتی    

در عوایتتد ( ت اولیتتهفتتروش منهتتای قیمتت  

تتر  ای خالص لحاظ و به نترخ پتایین  سرمایه

عایدی سرمایه مشتمول مالیتات متی شتود،     

 .اگر حداقل یک سال نگهداری شده باشد

عوایددد حاصددل از فددروش دارایددی 

اگتر   :پدذیر و سدایر عوایدد   استهالک

دارایی کمتر از یک سال نگهتداری شتود،   

تمتتام استتتهالک مشتتمول مالیتتات بتته نتترخ  

  می شود PITعادی 

  


