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مقدمه
.9

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از اجزای مالیات بر درآمد ،در بسیاری از کشورهای جهان ،بر درآمد
حاصل از سرمایهگذاری در تملک داراییهای سرمایهای وضع میشود .اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی
سرمایه در جهان بیش از یک قرن میگذرد ،اما سرعت گسترش خیرکننده این مالیات در  51سال اخیر ،آن را
بعد از ،VATدر جایگاه دوم قرار داده است .تا سال  2119تعداد کشورهای مجری این مالیات  994کشور
بود ،اما این تعداد در پایان سال  2197به  987کشور افزایش یافته است جدول( .)9نوسانات شدید درآمدی
این مالیات ،سبب شده تا کسب درآمد از عواید سرمایهای ،هدف اصلی دولتها از معرفی این مالیات نباشد و
سهم ناچیز این مالیات از کل مالیات بر درآمد( کمتر از  4درصد) در بسیاری ازکشورها ،گواه این مدعاست.
در تبیین دالیل وضع این مالیات به افزایش یکپارچگی ،انسجام و کارایی نظام مالیاتی ،بازتوزیع درآمد و
ثروت در جامعه و همچنین کاهش انگیزههای سوداگرانه در بازار برخی داراییها ،از طریق این مالیات اشاره
میشود .اگرچه نبایستی از اثرات درآمدی این مالیات بویژه در کشورهایی که تورم باالیی را تجربه میکنند،
غافل شد .اما با این حال ،اثرات درآمدی این مالیات در کشورهایی نظیر ایران به نحوه برخورد با عایدات
کوتاه مدت و بلندمدت ،تعدیالت تورمی ،نحوه بر خورد با مسکن اصلی و غیره بستگی دارد.
جدول  -1رژیم های مالیات بر عایدی سرمایه در جهان( )2917
منطقه

تعداد کشورهایی مجریCGT

کشورهایی که از کسب

کشورهایی که  CGTندارند

وکارها  CGTاخذ میکنند
آفریقا

48

4

9

آمریکا

33

2

95

آسیا

41

5

6

اروپا

38

5

4

اقیانوسیه

92

1

7

کل

171

11

22
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.2

یکی از مشکالت کنونی نظام مالیاتی ایران ،گستردگی معافیتها و به تبع آن محدود بودن پایههای مالیاتی
است .این موضوع نه تنها موجب تحمیل بار مالیاتی بودجه دولت بر قشر محدودی از اشخاص و فعاالن
اقتصادی شده ،بلکه تحریف تصمیمات سرمایهگذاری بخش خصوصی را نیز به دنبال داشته است .در حال
حاضر ،بخش قابل توجهی از درآمد اشخاص در قالب عایدات سرمایهای ،از پرداخت مالیات معاف است.
فقدان نظام مالیات بر عایدی سرمایه  ،عالوه بر تحریف تصمیمات سرمایهگذاری به نفع داراییهای غیرمولد،
بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع افراد ثروتمند و در نتیجه مخدودش شدن عدالت اجتماعی ،موجب
انباشت سرمایه در دست عدهای محدود و آن هم به شکل داراییهای غیرمولد و معاف از مالیات ،شده است.

.3

از این رو ،عدم وضع مالیات بر عایدی سرمایه درکشور ،از طریق اثرات تنازلی موجب بدتر شدن وضعیت
توزیع درآمد درکشور خواهد شد و لذا یکی از راههای بهبود مؤثر توزیع درآمد در جامعه ،وضع مالیات بر
عایدی سرمایه است .این مالیات قدرت تصاعدی بودن سیستم مالیاتی را افزایش میدهد ،چراکه از این طریق
میتوان از افراد ثروتمند جامعه مالیات بیشتری دریافت و در نتیجه به بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کرد.

.4

عالوه بر نگرانیهای مربوط به توزیع درآمد در کشور ،نبود مالیات بر عایدی سرمایه به نفع سرمایهگذاری در
برخی داراییها نظیر امالک و مستعالت و سهام است .عدم اخذ این مالیات بویژه از بخش امالک و
مستغالت ،از طریق تحریک تقاضای سفته بازی در بازار مسکن ،خانه دار شدن افراد نیازمند را با مانع جدّی
روبرو کرده است .عالوه بر این ،به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و فروش داراییها در این بخش،
درآمد سرشاری نصیب برخی افراد میشود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

.9

با عنایت به تحوالت اقتصادی کشور در یک سال اخیر ،بسیاری از صاحبنظران و سیاستگذران اقتصادی بر این
باورندکه یکی از علل عمده آشفتگی بازار برخی داراییها نظیر بازار مسکن ،سکه ،ارز ،خودرو غیره در کشور،
فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه است .نبود این سیستم مالیاتی ،بازار داراییهای مزبور را به
جوالنگاه سفته بازان تبدیل کرده و سبب شده تا این افراد ،عالوه بر کسب درآمدهای سرشار ،به افزایش هرچه
بیشتر قیمت در این بخش و نوسانات آن دامن بزنند.

.2

با عنایت به مطالب فوق ،انجام اقدامات الزم برای طراحی و پیاده سازی یک سیستم کارآمد مالیات بر عایدی
سرمایه در کشور بر اساس الگوهای برتر جهانی ،شرایط اقتصادی کشور و اهداف مدنظر دولت بسیار ضرروی
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میباشد .تعیین پایه مالیات بر عایدی سرمایه ،تعیین نرخ یا نرخهای مالیاتی مربوط ،نحوه رفتار با عواید و زیان
سرمایهای ،نحوه رفتار با عایدات کوتاهمدت و بلندمدت ،نحوه رفتار با واگذاری داراییها در شرایط قهری و
غیرارادی ،نحوه رفتار با داراییهایی که برای استفاده شخصی خریداری شدهاند ،انتخاب نوع سیستم اجرایی
برای این مالیات و مسائلی نظیر آن از اهم مسائل مربوط به طراحی این مالیات میباشند.
درگزارش حاضر تالش شده است تا پس از مرور ادبیات موضوع ،تجارب و الگوهای برتر جهانی ،پیشنهادات

.3

الزم برای معرفی و پیاده سازی این مالیات در کشور ارایه شود.
 )1-1مفهوم عایدی سرمایه و مالیات بر عایدی سرمایه
.9

عایدی یا منفعت سرمایهای ،به تمام منافع یا سودی( حقیقی) اطالق میشود که اشخاص از تصرف یک
دارایی در طول زمان بدست میآورند .بر این اساس ،مالیات بر عایدی سرمایه ،به عنوان درصدی از عایدی
سالیانه سرمایه( که از اختالف بین قیمت خرید دارایی به اضافه برخی هزینههای بازسازی ،بهبود و غیره در
طول نگهداری دارایی و قیمت فروش آن دارایی بدست میآید) ،تعریف می شود.

.2

معموالً آن دسته از داراییها که از آنها صرفاً برای انجام فعالیت شغلی در فرآیند کسب و کارهای مشمول
مالیات استفاده میشود ،در پایه این نوع مالیات لحاظ نمیشوند.

 )2-1اهمیت و ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه
.3

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

 .1عدالت و انصاف
.4

اولین دلیلی در توجیه ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه ،ارایه میشود ،عدالت مالیاتی استت .از ایتن
منظر ،عایدات سرمایهای شبیه سایر درآمدهای اشخاص از منابع مختلتف استت و لتذا نبایستتی بتین درآمتد
حاصل از سرمایهگذاری در داراییها و درآمد حاصل از سایر فعالیتها تفاوتی وجود داشته باشد.

.5

عدالت در توزیع بار مالیاتی بین اشخاص مختلف تاثیر بسزائی در پذیرش مالیات بر عایدی سرمایه از ستوی
مردم ،تمکین مؤدیان نسبت به آن و همچنین پذیرش سیستم مالیاتی در جامعته ،دارد .ایتن مستئله ،بتویژه در
یک سیستم مالیاتی مبتنی بر خوداظهاری ،اهمیت بسیار زیادی دارد .زمانی که به موضوع عدالت بته عنتوان
0
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رفتاری که بار مالیاتی را کاهش می دهتد ،نگتاه شتود ،عتدالت مالیتاتی بصتورت عتدالت افقتی 9و عتدالت
ال ستازگاری دارد .رفتتار
عمودی 2تعریف میشود .عدالت افقی با اعمتال مالیتات بتر عایتدی سترمایه کتام ً
یکسان با همه کسانی که درآمدهای یکسانی دارند و رفتار متفاوت با تمام کسانی کته درآمتدهای متفتاوتی
دارند ،روح و فلسفه عدالت مالیاتی است .عدالت افقی ایجاب میکند که هیچگونه تبعیضی بین درآمدهای
افراد که از فعالیتهای مختلف کسب میکنند ،وجود نداشته باشد .هرگاه ،در یک نظام مالیتاتی ،برختی از
درآمدها نظیر درآمد حاصل از سرمایه از پرداخت مالیات معاف شود ،بتی عتدالتی افقتی در مالیتات اتفتاق
افتاده است.
.6

مفهوم عدالت عمودی نیاز به تبیین بیشتری دارد .عدالت عمودی بیتانگر ایتن استت کته بتار مالیتاتی کته در
شرایط متفاوت به اشخاص تحمیل میشود ،منصفانه باشد .هرچند شناسایی بار مالیاتی "منصفانه" در شرایط
متفاوت ،بسیار مشکل است .اما تفسیری که از عدالت عمودی یک سیستم مالیاتی میشود ،برقتراری یتک
ساختار تصاعدی از نرخهای مالیاتی است -ساختاری کته در آن نستبت بتار مالیتاتی بته درآمتد بتا افتزایش
درآمد ،افزایش مییابد .در این ساختار ،با افزایش درآمد مشمول مالیات ،نرخهای نهایی مالیات بر درآمتد
نیز افزایش مییابد.3

.7

جمعبندی مباحث فوق این است،که اوالً بایستی عایتدی سترمایه هماننتد تمتام انتواع درآمتدهای اشتخاص
مشمول مالیات باشد( عدالت افقی) و ثانیاً نرخ این مالیات نیز تصاعدی باشد( عدالت عمودی).

Horizontal equity
Vertical equity

 1به لحاظ نظری ،روشهای دیگری برای تعیین میزان عدالت افقی و عمودی در یک سیستم مالیاتی وجود دارد .به عنوان مثال ،در حتالی کته
دو فرد ،درآمد اقتصادی یکسانی دارند ،یکی از آنها ممکن است شغل جذاب و جامعه پسند(شغل دانشگاهی) و دیگری شغلی پرمخاطره(مانند
معدنچی ذغال سنگ) داشته باشد .این دوشخص ممکن است درآمد یکستانی داشتته باشتند .بتا ایتن وجتود ،در اصتل ،ممکتن استت اینگونته
استدالل شود که وضع مالی کلی فرد یا مطلوبیت معیار بهتری برای سنجش رفاه است ،و لذا عدالت مالیاتی حکم میکند که شخصی که شغل
پرمخاطرهتری دارد ،با یک نرخ پایینتری مشمول مالیات شود.چون در عمل اندازهگیری مطلوبیت تقریبا غیرممکن است ،اغلب عدالت افقتی
یا عمودی با توجه به درآمد اقتصادی( به عنوان بهترین تقریب عملی رفاه کلی) ،سنجیده می شود.
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 .2یکپارچگی نظام مالیاتی
.8

دومین دلیلی که در تبیین ضرروت وضع مالیات بر عایدی سرمایه ارایه می شود ،لزوم حفظ یکپتارچگی و
انسجام سیستم مالیاتی است .گفته میشود مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل اینکه منجر بته کتاهش فرصتت-
های تقلب ،برنامهریزی و اجتناب مالیاتی میشود ،عاملی برای افتزایش یکپتارچگی سیستتم مالیتاتی استت.
اگرچه ،رابطه دقیقی بین این مالیات و افزایش انسجام و یکپارچگی نظام مالیاتی وجود نتدارد ،امتا در یتک
سیستم مالیاتی ،چنانچه همه اشخاص و همه انواع درآمدها مشمول مالیات باشند ،دیگر انگیزهای برای افتراد
جهت انتقال سود یا منافع حاصل از فعالیتهای خود بین پایههای مختلف( پایههتای مالیتاتی مشتمول و غیتر
مشمول) جهت کاهش بار یا تعهدات مالیاتی وجود نخواهد داشت.

 .2مالحظات کارایی وضع مالیات عایدی بر برخی داراییها
.1

به لحاظ نظری ،مالیات بر جمع درآمد ابزار بسیار مناسبی برای اعمال مالیات بر عایدی سرمایه میباشتد .بته
همین شکل ،این جذابیت در خصوص اجازه کسور زیانهای سرمایهای از داراییهای استهالک پتذیر نیتز
وجود دارد .این بدان معنی است که مالیات موجب تحریف تصمیمات سرمایهگذاری نخواهد شد .سرمایه-
گذاریهایی که انجام آنها برای غیرمودیان کارا میباشد برای مودیان نیز کارا خواهد بتود .معافیتت برختی
درآمدها ،موجب انحراف سرمایهگذاری در داراییهای مولد میشود و در مقابل به ضرر داراییهایی است
که درآمد آنها علیرغم کارایی بیشتر ،به طور کامل مشمول مالیات است .مالحظات کتارایی ایجتاب متی-
کندکه تنها بر داراییهایی که به طور منظم عایدی ایجاد میکنند ،مالیات وضع شود و از این منظر ،عواید یا
زیانهایی تصادفی اهمیتی برای مالیاتستانی ندارند.

 .4ساماندهی و کنترل سوداگری
.91

یکی دیگر از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه ،کنترل ستوداگری و کتاهش تقاضتای ستفته بتازی در
بازار داراییها میباشد .این موضوع را به راحتی میتوان با بررسی نحوه رفتار کشورها با عواید کوتاهمتدت
و بلندمدت سرمایهای تشخیص داد .به عبارت دیگر ،یکی از ابزارهای کنترل سوداگری از طریق مالیات بتر
عایدی سرمایه ،ایجاد تفاوت بین عواید کوتتاهمتدت و بلندمتدت و شتاخصبنتدی عوایتد استت .در ایتران
سوداگری و تقاضای سفته بازی در بازار برخی از داراییها مانند بازار مسکن از سالیان دور بته عنتوان یتک
11
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چالش جدی در ایتن بختش مطترح بتوده و یکتی از علتل نابستامانی ادواری در ایتن بختش بته تقاضتاهای
سوداگرانه در این بخش نسبت داده میشود که عتالوه بتر افتزایش شتدید قیمتت امتالک موجتب شتده تتا
مصرفکنندگان واقعی نتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند .بدون شک این ابزار مالیتاتی چنانچته بته
درستی طراحی شود ،میتواند بخشی از التهابات قیمتی در بازار مسکن را کنترل نماید.
 .5ایجاد درآمد برای دولت
.99

اگرچه وضع مالیات بر عایدی سرمایه منجر به گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمد دولت میشود ،اما ایتن
مالیات تنها با هدف کسب درآمد برای دولت ،وضع نمیگردد ،بلکه ایتن مالیتات در بیشتتر اوقتات جلتوی
نشت بسیاری از درآمدهای مالیاتی را در سایر منابع میگیرد .لذا سهم این مالیات در کل درآمدهای دولتت
در بسیاری از کشورها نسبتاً پایین و پرنوسان و اغلب غیرقابل پیشبینی است .بته همتین دلیتل بترآورد دقیتق
اثرات درآمدی مالیات بر عایدی سرمایه کار چندان سادهای نیست ،اما بدون شتک اعمتال ایتن مالیتات در
کنار اثرات مورد اشاره ،میتواند برای دولت درآمد ایجاد نماید.

.92

بررسیها نشان میدهد ،سهم مالیات بر امالک در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصتادی و توستعه بته
طور متوسط حدود  5.6درصد است .این در حالی است که سهم مالیات نقل و انتقال امالک از درآمتدهای
مالیاتی در ایران کمتر از یک درصد( 1.6درصد) میباشد.

)2-1آثار اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه
.93

قبل از اعمال هر نوع مالیات جدیدی ،الزم است آثار اقتصادی آن به دقت بررسی شود .به طور کلی،
برخی اثرات ناشی از وضع مالیات بر عایدی سرمایه را میتوان به شرح زیر برشمرد :

 )1-2-1اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر رشد اقتصادی
.94

مالیات بر عایدی سرمایه با تغییر رفتار سرمایهگذاری و پس انداز افراد ،بر رشد اقتصادی تاثیر میگذارد .به
طورکلی مالیات بر عایدی سرمایه از دو کانال عمده ،سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد:
 تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر هزینه سرمایه :مالیات برعایدی سرمایه باکاهش نرخ بازده سرمایه
گذاری ،موجب افزایش هزینه سرمایه میشود و در این صورت اگر بازدهی سرمایهگذاری کم
12
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باشد ،سرمایهگذاری و حجم سرمایه در اقتصاد کاهش مییابد .با این حال ،اگر کشش سرمایه
نسبت به هزینه سرمایه اندک باشد ،تحلیل فوق چندان قابل پذیرش نخواهد بود.
 تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر قفل شدن دارایی :کانال دوم تاثیرگذاری این مالیات بر
سرمایهگذاری و در نتیجه رشد اقتصادی ،قفل شدن داراییها است .قفل شدن داراییها،
سرمایهگذاری در داراییهای پر ریسک جدید را از طریق تحریک سرمایهگذاران به تعویق فروش
داراییهای مشمول مالیات ،کند میکند( مشروط بر اینکه نرخ بازدهی سرمایهگذاریهای مذکور
جهت جبران هزینه مالیات پرداختی ،بزرگ نباشد).
.95

همچنین ،مالیات بر عایدی سرمایه ،بازدهی سرمایهگذاری در داراییها را تغییر میدهد .تغییر در نرخ
بازدهی ،بر روی پسانداز دو اثر جبرانی دارد :نخست ،کاهش نرخ بازدهی داراییها ،تمایل خانوارها را به
پسانداز و سرمایهگذاری کاهش میدهد( اثر جانشینی) .دوم کاهش نرخ بازدهی ،به طور همزمان،
خانوارها را متمایل میکند تا سطح بیشتری ازثروت خود را سرمایهگذاری نمایند ( اثر درآمدی) .بنابراین،
اثر نهایی مالیات عایدی سرمایه بر پسانداز به برآیند این دو اثر بستگی دارد.

.96

شایان ذکر است در غیاب مالیات بر عایدی سرمایه ،قیمت زمین افزایش یافته و این امر متیتوانتد منجتر بته
انباشت پسانداز در بخش امالک در مقایسه با سایر اشکال پسانداز شود .البته با وضع مالیتات بتر امتالک،
ارزش آن کاهش یافته و این امر میتواند پس اندازهای موجتود را بته منظتور سترمایهگتذاری در کستب و
کارهای مولد ،افزایش دهد.

 )2-2-1اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر توزیع درآمد
.97

تقریباً در تمام کشورها ،بخش قابل توجهی از داراییهای جامعه ،بویژه امالک و مستغالت ،سهام و سایر
انواع داراییها در اختیار افراد ثروتمند جامعه است و با عنایت به پایین بودن میل نهایی به مصرف
ثروتمندان ،چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه با نرخهای تصاعدی اعمال شود ،میتواند توزیع درآمد را به

نفع خانوارهای کم درآمد تغییر دهد .لذا موفقیت این سیاست در بازتوزیع درآمد در جامعه ،در گرو
تصاعدی بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه است.
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.98

بنابراین ،با توجه به این که ،عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور نسبی به نفع افراد ثروتمند جامعه است
لذا برای رسیدن به اهداف بازتوزیعی درآمد ،توجه به ساختار نرخهای این مالیات که باید به شدت
تصاعدی باشد ،بسیار ضرروی میباشد .در این ساختار ،نحوه تعیین نرخهای بهینه مالیاتی ،بسیار حائز
اهمیت است ،زیرا باال یا پایین بودن نرخهای مزبور ،اثرات توزیعی متفاوت و عدم وضع این مالیات نیز
اثرات تنازلی بر سیستم مالیاتی(به نفع ثروتمندان است) دارد .با این حال ،به دلیل اینکه افراد ثروتمند تمام
عواید حاصل از داراییهای خود را مصرف نکرده و بخشی از آن را پس انداز و یا سرمایهگذاری میکنند،
لذا نحوه تعیین نرخ بهینه این مالیات به گونهای که کمترین اثرات منفی را بر پسانداز و سرمایهگذاری
داشته باشد ،بسیار حائز اهمیت است.

 )2-2-1اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری
.91

همانطور که اشاره شد ،مالیات بر عایدی سرمایه ،تصمیمات سرمایهگذاری افراد و بنگاهها را تحت یک
سری شرایط ،متاثر میسازد .تصمیمات سرمایهگذاری زمانی تحریف میشود که نرخ مؤثر مالیاتی سرمایه-

گذاری در انواع مختلف پساندازها ،یکسان نباشد .میزان این تحریف به تفاوت بین نرخهای مالیات
برعایدی سرمایه  ،مالیات بر سود توزیع شده و مالیات بر درآمد شرکتها ،بستگی دارد .اگر نرخ مالیات بر
عایدی سرمایه از نرخ مالیات بر سود توزیع شده،کمتر باشد ،بنگاهها افزایش ارزش سهام(ایجاد عایدی
سرمایه) را بر توزیع سود ،ترجیح خواهند داد .با این حال ،بنگاهها به دالیل زیر ،ممکن است اقدام به این
کار نکنند:


نخست؛ سود سهام توزیع شده ،نشانگر ارزش واقعی بنگاه است و لذا کاهش توزیع سود( سود
توزیع شده) برای خریداران بالقوه سهام ،عالمت خوبی از وضعیت بنگاه نخواهد بود ؛



دوم اینکه؛ محدودیتهای قانونی در افزایش ارزش سهام،که بر اساس آن شرکتها معادل سود
سهام توزیع شده ،مشمول مالیات می شوند .در صورت یکسان بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
و نرخ مالیات بر سود ،بنگاه بین افزایش ارزش سهام (ایجاد عایدی سرمایه) و توزیع سود سهام(
سود سهام توزیع شده) ،بیتفاوت خواهند بود .یکی از رویکردهای کاهش اثرات اخاللی این
مالیات ،کاهش نرخها و پوشش تمام انواع درآمد سرمایه با حداقل امتیازات است.
14
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 )4-2-1اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر ترکیب دارایی خانوارها
.21

بازدهی خالص عایدی سرمایه ،بعد از وضع مالیات به مدت زمان نگهداری دارایی بستگی دارد .در روش
تحققی( تحقق عایدی) ،بازدهی خالص دارایی با افزایش مدت زمان نگهداری دارایی افزایش مییابد .به
همین دلیل ،این مالیات بر ترکیب سبد دارایی افراد تاثیر میگذارد ،به طوری که افراد برای سرمایهگذاری
کوتاهمدت اوراق قرضه و برای سرمایهگذاری بلندمدت ،سهام نگهداری خواهند کرد.

 )5-2-1تخصیص مجدد سرمایه و اثر قفل شدن داراییها
.29

یکی از اثرات اقتصادی مالیات برعایدی سرمایه بر مبنای تحققی( تحقق عایدی) ایجاد انگیزه برای
نگهداری داراییهای موجود و یا به تعبیر دیگر به تعویق انداختن فروش یا واگذاری داراییهای موجود
است که به آن اصطالحاً اثر قفل شدن داراییها گفته میشود .این ویژگی به شیوه اجرای مالیات بر عایدی
سرمایه بستگی دارد و ویژگی ذاتی این نوع مالیات محسوب نمی شود .چنانچه مالیات بر عایدی سرمایه بر
مبنای تعهدی اخذ شود ،این اثر دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

.22

در حالی که اندازه اثر قفل شدن دارایی به عوامل مختلفی بستگی دارد (نرخ بازده سرمایهگذاری اولیه و
جدید و افق زمانی سرمایهگذاری) ،هزینههای مالی مالیات عایدی سرمایه از تخصیص مجدد سرمایه از
دارایهای کمبازده به داراییهای پربازده جلوگیری میکند .سرمایهای که در سرمایهگذاریهای جاری
قفل شده و برای فرصتهای سودآورتر مجدداً تخصیص نمییابد ،عملکرد اقتصادی را کاهش میدهد .اثر
قفل شدن دارایی مانع رشد اقتصادی میشود .باتوجه به این که سرمایهگذاریهای جدید به عنوان موتور
رشد بهرهوری ،اشتغال و ثروت عمل میکنند ،لذا مالیات عایدی سرمایه ،رفاه اقتصادی را کاهش میدهد.

 )4-1طراحی سیستم مالیات بر عایدی سرمایه
.23

کارایی کلی نظام مالیات بر عایدی سرمایه ،به نحوه طراحی آن بستگی دارد .شیوه اجرای این مالیات (بر
مبنای تعهدی در مقابل روش تحققی) ،ترکیب داراییهای مشمول این مالیات ،نرخ مالیاتی( اینکه نرخ آن
جداگانه و مستقل از مالیات بر درآمد باشد ،نرخ یکسان و مقطوع باشد یا تصاعدی) ،نحوه رفتار با زیان
سرمایهای ،امتیازات مربوط به تعویق مالیات ،نحوه رفتار با اقامتگاه اصلی شخص( مسکن اصلی) ،نحوه
15
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رفتار با تورم و عواید حاصل از تورم ،نحوه رفتار با عواید کوتاهمدت و بلندمدت و غیره از اهم مسائلی
هستند که در هنگام طراحی یک نظام مالیات بر عایدی سرمایه بایستی مورد توجه قرار گیرند.
 )1-4-1مالحظات کلی طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه
.24

قبل از ورود به جزئیات طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه ،الزم است به برخی نکات کلی که بایستی
در طول طراحی این سیستم مورد توجه قرار گیرند ،اشاره شود .در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه،
انجام نوعی بده-بستان بین اهداف مختلف اجتنابناپذیر است .دراین راستا ،توجه به برخی مالحظات زیر
ضرورت دارد :
 لزوم وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس عدالت افقی و عمودی؛
 بده-بستان بین کارایی اولیه و منافع حاصل ازکاهش تفاوت نرخهای مؤثر مالیاتی سترمایهگتذاریهتای
رقیب و هزینههای کارایی نظیر قفل شدن دارایی؛
 وضع مالیات بدون کاهش قدرت کلی تصاعدی بودن سیستم مالیاتی؛
 مسائل و مشکالت اداری و تمکین مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه ،منافع ناشی از کتارایی و عتدالت
در این نوع مالیات را کاهش می دهد.

.25

شواهد بینالمللی در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نشان میدهد که:
 مالیات بر عایدی سرمایه باید به شدت تصاعدی باشد ،به گونه ای که نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه
متناسب با افزایش عایدی افزایش یابد و لذا از یک نرخ واحد و مقطوع برای مالیات بر عایدی سترمایه
استفاده نمیشود.
 بسیاری از کشورهای عضو نظیر استرالیا،آمریکا و ...معافیتهایی برای مستکن ملکتی( تحتت ستکونت
مالک) ارایه میدهند .به همین دلیل ،پایه مالیات بر عایدی سرمایه در این کشورها کامل نیست.

.26

با توجه به اینکه بخش عمدهای از ثروت افراد درکشورهایی نظیر ایران به صورت داراییهای حقیقی ،بویژه
مسکن ملکی( تحت سکونت مالک) نگهداری میشود ،نحوه رفتار مالیاتی با آن تاثیر بسزائی بر
سرمایهگذاری و همچنین توزیع درآمد در جامعه دارد .لحاظ کردن مسکن ملکی(تحت سکونت مالک) در
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پایه مالیات بر عایدی سرمایه ،ماهیت تصاعدی این نوع مالیات را کاهش میدهد .این مورد در ایران بسیار
حائز اهمیت است چراکه مسکن در کشور به طور یکنواخت و برابر بین افراد توزیع نشده است.
.27

در هنگام طراحی این مالیات ،توجه به ابعاد اجتماعی و توزیعی آن بسیار ضروری میباشد و لذا این مالیات
باید با هدف کمک به بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی ،طراحی شود.

.28

عالوه بر موارد فوق ،پرداختن به سؤاالت زیر در هنگام طراحی این نظام مالیاتی ،الزم و ضروری میباشد :
 وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تحققی بتر درآمتد شترکتهتا ،ممکتن استت منجتر بته مالیتات
مضاعف شود .مگر اینکه سیستم پذیرش اعتبار مالیاتی در کنار آن وجود داشته باشد.
 اقامتگاه یا محل سکونت اصلی افراد معموالً از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است واگر مشمول باشد
باید نرخ آن کم باشد(این امر میتواند سبب تحریف تصمیمات سرمایهگذاری و کاهش درآمد شتود،
اما در عین حال از نگرانیهای مربوط به قفل شدن دارایی میکاهد).
 زیان سرمایهای تنها با عایدی سرمایهای جبران شود و نه با سایر درآمدها؛
 در خصوص نحوه رفتار با عایدی ناشی از تورم ،امکان تورمزدایتی از مالیتات از طریتق شتاخصبنتدی
وجود دارد ،اما به بهای افزایش هزینههای پیچیدگی و تمکین.
 رفتار متفاوت با عایدی سرمایه کته از انتقتال قهتری( فتوت) یتا مهتاجرت ناشتی شتده استت ضتروری
میباشد؛

.21

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

 )2-4-1تعیین پایه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه( داراییهای مشمول و داراییهای معاف)
.31

همانطورکه در بخش قبلی گفته شد ،مالیات بر عایدی سرمایه بر تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش دارایی
وضع میشود و لذا قبل از هرچیزی باید فهرست داراییهای مشمول یا پایه این مالیات ،تعیین شود.
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.39

به لحاظ نظری ،هرگونه تالش برای محدود کردن یا حذف برخی از اقالم دارایی اشخاص از تور مالیاتی،
منجر به تحریف تصمیمات سرمایهگذاری افراد میشود و لذا بهترین گزینه این است که تمام انواع دارایی-
ها در پایه مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شوند.

.32

اگرچه دامنه انواع داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به اهداف مدنظرکشورها متفاوت
است ،اما بررسی نظامهای مالیاتی برخی ازکشورها نشان میدهد که طیف وسیعی از داراییها با در
نظرگرفتن برخی استثنائات ،در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارند .با این وجود ،امالک و مستغالت و
همچنین سهام دو دارایی عمدهای هستند که تقریباً در تمام کشورها ،در پایه مالیات عایدی سرمایه حضور
دارند .بر این اساس فهرست داراییهای مشمول این مالیات در اغلب کشورها ،به شرح زیر می باشد:
 امالک و مستغالت( زمین و ساختمان)
 سرقفلی
 ارزهای خارجی
 طال  ،جواهر و زیورآالت (با هدف سرمایهگذاری و غیرمصرفی)
 سهام و انواع اوراق بهادار
 حقوق قراردادی
 مستحدثات عمده در عرصه( زمین)
 جواز( مجوزها)
 مجموعه اشیاء قیمتی(کلکسیونها) و اشیایی که برای استفاده شخصی نگهداری میشوند( معموالً
تحت شرایط خاص و باالتر از حد مشخصی مشمول مالیات هستند)
 معادن و یا حقوق استفاده از معادن
 اجاره مجوزهای قانونی و..
 صندوقهای سرمایهگذاری( واحدهای تراست).

.33

برخی از داراییها در چارچوبهای خاص و به دالیل مختلف از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف
هستند .قاعده کلی این است که داراییهای که برای استفاده شخصی خریداری میشوند و همچنین
18
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داراییهایی که از آنها در فرآیند تولید کاال و خدمات استفاده میشود(تجهیزات ،ماشینآالت و دارایی-
های ثابت) ،در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نگیرند .همچنین داراییهایی که با زیان سرمایهای مواجه
شدهاند ،از پرداخت این نوع مالیات معاف میشوند .سایر داراییهای که اغلب در تور نظام مالیات بر
عایدی سرمایه قرار نمیگیرند ،به شرح زیر میباشند:
 مسکن اصلی( مسکن ملکی تحت سکونت مالک دارایی و یا با نرخی کمتر از سایر داراییها)؛
 خودرو و موتورسیکلت شخصی ،قایق تفریحی؛
 داراییهای استهالکپذیرکه صرفاً برای فعالیتهای مشمول مالیات بکار گرفته میشوند؛
 لوازم استفاده /مصرف شده در ملک اجاری؛
 تمام داراییهایی که قبل از معرفی نظام جدید مالیات بر عایدی سرمایه تحصیل شدهاند؛
 برخی زیانهای سرمایهای( غیرقابل پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول یا قابل کسر از پایه مالیاتی)
 داراییهایی که برای استفاده شخصی خریداری میشوند و ارزش آنها کمتر از یک حد مشخص باشد؛
 مجموعه اشیاء قیمتی که ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخصی باشد؛
.34

علیرغم اینکه در برخی از کشورها ،نظیر استرالیا ،آمریکا ،انگلستان و غیره ،اغلب داراییهای افراد مشمول
مالیات برعایدی سرمایه هستند ،اما در تمام کشورهای مجری ،بخش قابل توجهی از پایه مالیات بر عایدی
سرمایه را امالک و مستغالت و سهام تشکیل میدهند .بدون تردید ،در صورتی که مالیات بر عایدی
سرمایه تنها بر برخی از اقالم موجود در سبد داراییهای افراد وضع شود ،ترکیب داراییهای افراد به نفع
دارایی های معاف از مالیات تغییر پیدا خواهدکرد و این موضوع به نوبه خود پیامدهای منفی زیادی بر رفتار
سرمایهگذاری ،تورم ،رشد اقتصادی و غیره بر جای خواهدگذاشت .در این راستا ،الزم به ذکر است هرچند
امالک و مستغالت و سهام به عنوان بخش الینفک پایه این نوع مالیات در همه کشورها میباشد ولی وجود
سایر داراییها نظیر طال و ارز به اهمیت و وزن این نوع داراییها در سبد دارایی افراد بستگی دارد .به
طورکلی ،در شرایط فعلی کشور ،توجه به این موضوع در هنگام تصمیمگیری راجع به پایه مالیات بر
عایدی سرمایه بسیار ضروری می باشد.
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 )1-2-4-1سهام
.35

در کشورهای توسعه یافته و در حال گذار یکی از اقالم عمده در سبد داراییهای افراد ،سهام شرکتها و
اوراق قرضه است .با وجود یک سیستم یکپارچه مالیات بر شرکتها و یک پایه نسبتاً گسترده مالیات بر
جمع درآمد در سطح شرکتها ،مالیات درآمدهای منظم و پایدار را میتوان به راحتی در سطح شرکت
وصول کرد .اگر بنگاه این درآمدها را بین سهامدارن توزیع نکند و سود توزیع نشده در قیمتهای باالتر
سهام منعکس شود ،در چنین شرایطی اخذ مالیات از این سهام در زمان فروش ،مالیات مضاعف محسوب
خواهد شد .در اینجا با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،ممکن است مالحظات کارایی ،اجازه اخذ مالیات از
این عواید را ندهد .خواه ناخواه این موضوع مهم یک پرسش را مطرح میکند (موضوعی که اختالف
دیدگاه در آن وجود دارد) .زیرا شرکتها میتوانند به جای پرداخت نقدی سود سهام ،جایزه سهام 4منتشر
کنند و همچنان اجازه اعطای اعتبار مالیاتی به سهامداران بدهند .پرسش این است که آیا این روش ،روش
کم هزینهای(به لحاظ هزینه معامالتی) برای رفع مشکل مزبور است یا خیر؟

.36

در ارتباط با وضع مالیات بر عایدی سرمایه روی سهام ،سه دلیل متضاد و مغایر با استدالل فوق و به شرح
زیر بیان میشود:

 نخست ،ارزش سهم به سودهای انتظاری بستگی دارد و به همین دلیل ارزش آن از ستودهای توزیتع نشتده
فعلی بیشتر خواهد بود .این مسئله بویژه برای آن دسته از بنگاههتا کته در تولیتد محصتوالت و فرآینتدهای
تولیدی سرمایهگذاری میکنند که انتظار میرود در آینده درآمد واقعی آنهتا افتزایش داشتته باشتد ،بستیار
اهمیت دارد .این فعالیتها عواید سرمایهای بیشتری ایجاد کرده و عدم وضع مالیات بتر آنهتا ممکتن استت
موجب تحریف سرمایهگذاری در این محصوالت و فرآیندها شود.
 دوم ،وضع مالیات بر عایدی سهام به اخذ مالیات از سود سهام توزیع نشده ،کمک میکند ،زیترا ستودهایی
که بر طبق قوانین مالیاتی مشمول مالیات بر شرکتها نشدهاند ،و سودهایی که به عنوان ستود توزیتع نشتده،
بین سهامداران تقسیم نشدهاند ،به ارزش سهام اضافه شده و هنگام فروش مشمول مالیات بر عایتدی سترمایه
خواهند شد.

Bonus Shares
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 سوم؛ هماهنگی سیاستها و نرخهای مالیاتی در سطح بین المللی ،چندان پایدار نیست .ایتن موضتوع بتویژه
زمانی نمود پیدا میکند که کشوری بخواهد نرخ مالیات بر شرکتها را صرفاً به این خاطر کته کشتورهای
دیگر آن را کاهش داده اند ،کاهش دهد ،بدون آن که تمایلی برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد شخصتی
یا مالیات بر درآمد مشاغل غیرشرکتی به انتدازه نترخ مالیتات بتر شترکتهتا وجتود داشتته باشتد .در چنتین
شرایطی ،مالیات بر عایدی سرمایه راه را برای کاهش فشار ناشی از ناهماهنگی نترخهتای نهتایی مالیتات یتا
نرخهای مؤثر نهایی هموار میکند.
.37

در مقابل مالحظات فوق ،اخذ مالیات بر عایدی سهام ،طیف وسیعی از مسائل کارایی را بدنبال دارد .اگر
عواید سهام به جای روش تحقق عایدی بر مبنای تعهدی مشمول مالیات شود ،تاثیرات زیر را بر جای
خواهد گذاشت:
 قفل شدن داراییها که ممکن است تخصیص سبد سهام را به دلیل خودداری افراد از فروش سهامی که
ارزش آن افزایش یافته ،تحریف نماید.
 ضرروت جبران زیانهای سرمایهای با عواید سرمایهای به گونهای که زیانهای سرمایهای تنها با درآمد
حاصل از عواید سرمایهای قابل جبران باشد .برای افرادی که سبد داراییهای غیرمتنوع مشمول مالیات
دارند ،ممکن است میزان درآمد حاصل از عواید سرمایهای برای جبران زیان سرمایهای ناکافی باشد.
 همچنین در عرصه اجرا نیز مسائل و مشکالت زیادی وجود دارد .اینکه آیا بایستی به شرکتهایی که
اقدام به بازسازی میکنند در خصوص انتقال اعتبار مالیاتی به دورههای بعد ،ادغام و اکتساب و ظرایف
طراحی که در بعضی مواقع موجب برخی پیچیدگیهای زیادی می شود ،امتیازاتی داده شود یا نه.

.38

مسائل و مشکالت فوق ،به عنوان مالحظات مهم کارایی ،بایستی در هنگام تصمیمگیری راجع به وضع یا
عدم وضع مالیات بر عواید سهام بر مبنای تحقق عایدی ،مورد توجه قرارگیرند .عالوه بر این ،قبل از مباحث
کارایی اقتصادی مالیات بر عایدی سهام ،بایستی در خصوص برخی ریزهکاریهای طراحی این مالیات(
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اینکه بر مبنای تعهدی باشد یا تحققی ،اینکه یک سری امتیازات حمایتی در خصوص انتقال اعتبار مالیاتی
داده شود یا نه و مسائلی از این قبیل) ،تصمیمگیری شود.

5

 )2-2-4-1داراییهای حقیقی ثابت ( امالک و مستغالت)
.31

منبع درآمدی دیگر برای مالیات بر عایدی سرمایه ،عواید حاصل از امالک و مستغالت( زمین و ساختمان)
است .فقدان مالیات بر عواید سرمایه در بخش امالک و مستغالت ،موجب افزایش جذابیت این دارایی
نسبت به داراییهایی میشود که عواید آنها مشمول مالیات است .لذا این مسئله میتواند به سمت مالکیت
زمین و ساختمان تورش ایجاد نماید.

.41

اگر مالیات بر عایدی سرمایه ،نسبت به تورم شاخص بندی شود ،شاید ساختمان به تنهایی نتواند عایدی
حقیقی منظمی ایجاد نماید .بدین معنی که جدای از عدم تقارنهای ناشی از حمایت از زیان سرمایهای،
انتظار نمی رود درآمد زیادی از محل مالیات بر عواید ساختمان ،بدست آید ،چراکه بخش قابل توجهی از
عواید یا افزایش قیمت مسکن در بسیاری از کشورها ،ناشی از تورم است و اگر این تورم را حذف کنیم،
قطعاً درآمد مالیاتی ناشی از عواید باقی مانده بسیار ناچیز خواهد بود.

.49

اگر همانند اغلب کشورها ،مسکن ملکی( تحت سکونت مالک) ،از این مالیات معاف و تنها عواید سایر
موارد مشمول مالیات باشد ،زیان از دست رفته( زیان مرده) افزایش مییابد .از طرف دیگر ،از پیامدهای
احتمالی مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تحقق عایدی و معاف نشدن مسکن اصلی ،قفل شدن داراییها
خواهد بود.

 )2-2-4-1طال و سکه
.42

یکی دیگر از اقالم عمده در ترکیب سبد دارایی افراد و خانوارها در برخی از کشورهای جهان ،بویژه هند،
ترکیه و ایران سکه و انواع مصنوعات طال میباشد .رویکرد مورد استفاده در بسیاری از کشورها ،شمول
مالیات بر ارزشافزوده بر طال و جواهی زینتی ( که جنبه مصرفی دارند) و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه
بر طال و فلزات گرانبها به صورت سکه و یا سایر اشکالی است که با هدف سرمایهگذاری ،خریداری و

شایان ذکر است تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و برخی کشورهای غیرعضو در خصوص نحوه برخورد با سهام و
اوراق قرضه تا سال  2114در پیوست گزارش آورده شده است.
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نگهداری میشوند .در این صورت ،الزم است مشخصات و ویژگیهای طالی سرمایهگذاری به روشنی و
دقت تعیین و تبیین شده باشد تا از بروز مشکالت اجرایی و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری به عمل
آید .بهرحال توجه به این بخش با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تمایل خانوارها به نگهداری داراییهای
خود به شکل مصنوعات طال و سکه بسیار ضروری میباشد.
 )4-2-4-1ارزهای خارجی
.43

سرانجام آخرین قلمی که در سبد دارایی افراد در برخی کشورها نظیر ایران یافت میشود ،انواع ارز
خارجی است .این موضوع ،بویژه در شرایط نابسامانی و وجود نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده اهمیت
زیادی پیدا میکند .در شرایط کمبود ارز و باال بودن تقاضا برای آن ،وضع مالیات بر عایدی سرمایه بر سایر
داراییها و معاف نمودن ارز ،تقاضا برای ارز را افزایش میدهد .بنابراین ،تصمیمگیری راجع به نحوه
انتخاب ترکیب داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ،به شرایط اقتصادی کشورها بستگی دارد که به
نظر میرسد در کشوری با خصوصیات اقتصادی و سیاسی ایران ،شمول ارز در سیستم مالیات بر عایدی
سرمایه ضروری میباشد.

 )5-1تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
.44

بعد از تعیین پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا انواع داراییهای مشمول این نوع مالیات که به نوبه خود تحت
تاثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی ،سیاسی و مالحظات اجرایی است ،اکنون نوبت به تعیین نرخ مالیات بر
عایدی سرمایه میرسد.

.44

نحوه تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از بخشهای فنی و کلیدی فرآیند طراحی نظام
مالیات بر عایدی سرمایه ،بسیار حائز اهمیت است چراکه تحقق اهداف مدنظر دولت تابع میزان نرخ مالیاتی
مورد بحث است .همانطورکه اشاره شد ،اهداف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از انباشت
سرمایه در دست عده اندکی از افراد از جامعه ،هدایت سرمایهها به بخشهای مدنظر و مولد ،جلوگیری از
سوداگری و سفتهبازی در بازار داراییهایی که با محدودیت عرضه مواجهند( نظیر بخش امالک و
مستغالت) و سرانجام کمک به بازتوزیع درآمد و ثروت در جامعه است.
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.46

برای دستیابی به اهداف بازتوزیعی الزم است نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه به شدت تصاعدی باشد و
تجربه کشورهای مجری این مالیات نیزگواه این مدعاست .در ارتباط با سایر اهداف از جمله هدایت
سرمایهها به بخشهای مدنظر ،الزم است از نرخهای ترجیحی در بخشهای مورد نظر استفاده شود ،ضمن
اینکه برای جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در برخی داراییهای که عرضه آنها بیکشش است ،بویژه
امالک و مستغالت ،عالوه بر نرخهای ترجیحی ،تفکیک بین عواید کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین
شاخصبندی عواید الزم است .در این راستا ،معموالً نرخهای بلندمدت کمتر از نرخهای کوتاه مدت هستند
و دلیل آن نیز جلوگیری از سوداگری می باشد.

.47

عالوه بر مالحظات فوق ،تعیین نرخ قانونی مالیات بر عواید و زیانهای سرمایهای در چارچوب مالیات بر
درآمد شخصی یا در یک ساختار مستقل(به صورت یک مالیات مستقل و جدا بر عایدی سرمایه) ،می تواند
انگیزه های متفاوتی برای برنامه ریزی مالیاتی ایجاد نماید.

.48

عموم اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید از نرخ مالیات بر درآمد
حقوق و دستمزد باالتر باشد .دلیل این امر نیز این است که مالیاتهایی که بر درآمد افراد و بنگاههای
داخلی وضع میشود به دلیل اثرات منفی و بازدارنده بر پسانداز و روشهای پسانداز مردم ،اثرات
تحریفی بدنبال دارند .رژیمهای مالیاتی مختلفی برای مقابله با این مسئله طراحی شده است که از آن جمله
می توان به سیستم مالیات ستانی نوردیک (6یک سیستم جامع مالیاتی با نرخهای پایینتر مالیات بر درآمد
سرمایه نسبت به مالیات حقوق و دستمزد) و مالیات بر هزینه یا مصرف میتوان اشاره کرد.

.41

همچنین تعیین نرخی باالتر یا پایینتر از نرخ مالیات بر درآمد بهره یا سود سهام برای مالیات بر عایدی
سرمایه میتواند ترکیب سبد دارایی افراد را تغییر دهد.

.51

بررسیها نشان میدهد که ایجاد درآمد در بسیاری از کشورها هدف اصلی از وضع مالیات جامع بر عایدی
سرمایه نیست .از این منظر ،معافیت بخشی از عواید سرمایهای از مالیات ،این انگیزه را میدهد تا افراد به
طور مصنوعی درآمد حاصل از سرمایهگذاری و درآمد عادی را به درآمد معاف از مالیات عایدی سرمایه

Nordic taxation system
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تبدیل نمایند .عالوه بر معافیت عایدی سرمایه ،پایین بودن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نیز انگیزه انتقال بین
منابع را تشدید میکند.
.59

بنابراین به منظور حفظ پایههای مالیاتی ،الزم است نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر درآمد
سرمایهگذاری( بهره و سود سهام) یکسان باشند .حتی در سیستمهای مالیاتی جامع ،الزم است نرخ مالیات بر
درآمد شرکتها( سود شرکتها و سود سهام) ،نرخ مالیات حقوق و دستمزد و مالیات عایدی سرمایه یکسان
باشند تا زمینه برای برنامهریزی مالیاتی از بین برود.
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جدول - 2باالترین نرخ نهایی عایدی سرمایه ،در کشورهای  ، OECDسال 2915
کشور

نرخ

رتبه

دانمارک

%42/1

9

فرانسه

%34/4

2

فنالند

%33/1

3

ایرلند

%33/1

3

سوئد

%31/1

5

آمریکا

%28/6

6

پرتغال

%28/1

7

انگلیس

%28/1

7

نروژ

%27/1

1

اسپانیا

%27/1

1

ایتالیا

%26/1

99

اتریش

%25/1

آلمان

%25/1

92

اسراییل

%25/1

92

اسلواکی

%25/1

92

استرالیا

%24/5

92

کانادا

%22/6

96

استونی

%29/1

98

ژاپن

%21/3

91

شیلی

%21/1

21

ایسلند

%21/1

29

لهستان

%91/1

29

مجارستان

%96/1

23

یونان

%95/1

25

مکزیک

%91/1

26

بلژیک

%1/1

27

جمهوری چک

%1/1

28

کره جنوبی

%1/1

28

لوکزامبورگ

%1/1

28

21

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

کشور

نرخ

رتبه

هلند

%1/1

28

نیوزلند

%1/1

28

اسلونی

%1/1

28

سوییس

%1/1

28

ترکیه

%1/1

28

میانگین ساده OECD

%98/4

28

منبع :محاسبات بنیاد ارنست و یانگ و دیلویت
.45

معموالً ،با عواید کوتاه مدت ( دوره زمانی کمتر از یک سال) ،همانند درآمد عادی و متعارف رفتار شده و
در نتیجه نرخ مالیات بر درآمد شخصی( اشخاص حقیقی) بر آن اعمال می شود .در مقابل برای عواید
بلندمدت که از سرمایهگذاریهای بیشتر از یک سال بدست میآید ،نرخ پایینتری اعمال میشود و دلیل
آن نیز تشویق اشخاص به نگهداری داراییهای خود ،میباشد ،جدول(.)2

.53

بررسیها نشان میدهدکه در برخی کشورها نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای اشخاص حقیقی و
شرکتها متفاوت است و در برخی دیگر نیز نرخ این مالیات( برای عواید کوتاه مدت) همان نرخ مالیات
بر درآمد شخصی( اشخاص حقیقی) است .البته ذکر این نکته ضروری است که عایدی سرمایه اصوالً
بخشی از درآمد افراد است و به همین دلیل در کشورهایی که نظام مالیات بر درآمد شخصی( اشخاص
حقیقی) دارند ،عواید سرمایهای نیز به عنوان یکی از منابع درآمدی در اظهارنامه مالیات بر درآمد شخصی
ارایه میشود .با این حال برخی کشورها ،برای پیگیری اهداف مذکور ،نرخهایی متفاوتی برای این نوع
مالیات دارند .با این حال عواید بلندمدت مشمول نرخهای متفاوتی است و برخالف عواید کوتاهمدت که
به عنوان " درآمد عادی" مشمول نرخهای تصاعدی مالیات بر درآمد است ،این عواید عموماً مشمول
باالترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد می باشد( نرخ مقطوع).
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جدول  - 2نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به تفکیک کشورها در سالهای  2999و 2914
نام کشور

نرخ مالیات بر عایدی

نرخ مالیات بر عایدی

نرخ مالیات بر عایدی

نرخ مالیات بر عایدی

سرمایه بلند مدت

سرمایه تجمعی

سرمایه بلند مدت

سرمایه تجمعی

(سال )2999

(سال )2999

(سال )2914

(سال )2914

کشورهای عضو OECD
استرالیا

47.1

65.1

22.5

45.8

اتریش

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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اسلونی

.51

62.5

1.1

97.1

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

کشورهای غیرعضو OECD
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

نکته :میانگین وزنی بر اساس  GDPهر کشور است .نرخها شامل مالیات وضع شده توسط دولتهای مرکزی و محلی است.
منبعEY,PERSONAL TAX GUIDE (2194) :

 )1-1انواع سیستمهای مالیات بر عایدی سرمایه
.54

به طورکلی ،دو نوع سیستم تعهدی و تحققی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد و انتخاب
آن ،به مالحظات کارایی و اجرایی ،نوع دارایی مشمول مالیات و همچنین اثرات آن بر رفتار سرمایهگذاری
افراد و بنگاهها بستگی دارد .با در نظر گرفتن برخی مالحظات ،اغلب کشورها از سیستم ترکیبی مشتمل بر
روش تعهدی و تحققی استفاده میکنند .در ادامه این سیستمها به تفصیل تشریح خواهند شد:

 )1-7-1سیستم تعهدی مالیات بر عایدی سرمایه
.55

در سیستم تعهدی ،بر عواید حاصل از ارزش یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص مالیات وضع میشود
به طوری که در پایان آن دوره(معموالً یک سال) مبلغ مالیات باید پرداخت شود .عواید سرمایهای نسبت
به تورم شاخصبندی شده و این مالیات تنها به عایدی واقعی تعلق میگیرد .در سیستم تعهدی ،میزان مالیات
بدون توجه به واگذاری یا عدم واگذاری دارایی تعیین میشود وکاهش در ارزش دارایی به عنوان زیان از
سایر درآمدها کسر و یا به دوره بعد منتقل میشود.
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.56

رویکرد تعهدی ،نرخ بازده نسبی بعد از مالیات را تغییر نمیدهد و با فرض یکسان بودن نرخ مالیات بر
داراییها و سایر درآمدها ،برای سرمایهگذاری در داراییها نسبت به سایر انواع درآمدها ،هیچگونه
ارجحیتی ایجاد نمیکند .همچنین ،این روش برای بهره مندی از مزایای زمانبندی ،انگیزهای برای به جلو
انداختن زیانها و یا به تعویق انداختن عواید ،ایجاد نمیکند.

.57

درآمد حاصل از مالیات تعهدی دقیقاً به ارزش موجودی سرمایه در اقتصاد بستگی دارد .به طوری که اگر
پایه این مالیات ،امالک و سهام باشد ،نوسات بازار مسکن و سهام در درآمدهای دولت بازتاب خواهد
داشت (به عبارت دیگر ،تغییرات در درآمد دولت از زمان حال بیشتر و موافق سیکلی خواهد بود).

.58

ارزشگذاری دارایی و تامین وجوه یا جریان نقدینگی( تامین وجوه برای پرداخت بدهی مالیاتی) دو مشکل
عمده سیستم تعهدی میباشند که در ادامه به آنها پرداخته میشود:

 )1-1-7-1سیستم تعهدی و مسئله ارزشگذاری داراییها
.51

در روش تعهدی برای شناسایی عایدی یا زیان سرمایهای الزم است در پایان هر دوره ،ارزش بازاری
داراییها تعیین شود .برای داراییهایی نظیر سهام که به طور گسترده مبادله میشوند ،ارزشهای بازاری
بدون هیچ هزینهای در دسترس میباشند .اما تعیین ارزش بازاری سایر داراییها ،نظیر ارزش شرکتهایی
که تعداد سهامدار آنها محدود است و یا تعیین ارزش انواع خاصی از مالکیت معنوی (نظیر نام و نشانهای
تجاری) به ویژه برای شرکتهای کوچک فناوری که عایدی سهام آنها به داراییهای نامشهود وابسته
است ،بسیار دشوار و با هزینه قابل توجهی همراه است .بنابراین ،در رویکرد کامالً تعهدی ،هزینههای
تمکین نگهداری برخی داراییها ،بسیار باالتر از سایر داراییها است .این هزینهها را باید دولت و یا مؤدی
پرداخت کند .با این وجود ،برخی بر این باورند که با استفاده از دادههای موجود از قیمت سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و همچنین استفاده از سیستمهای ارزشگذاری مراجع محلی(نظیر
شهرداریها) ،مالیات تعهدی نه تنها برای سهام ،بلکه حتی برای امالک نیز امکانپذیر است و لذا این مسئله
امروز دیگر یک مشکل جدی محسوب نمیشود.
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.61

همچنین شناسایی مبنای هزینه ،7اجزای تشکیل دهنده آن و تعیین ارزش دارایی مالکیت معنوی در هر لحظه
از زمان( که مولفههای مهمی برای محاسبه عایدی مشمول مالیات و تخصیص آن به سال کسب درآمد ،به
شمار میروند) ،دشوار میباشد.

.69

یکی از اشکاالت ارزشگذاری در پایان دوره مالیاتی ،ایجاد فرصت برای دستکاری در ارزش سهامی
است که کمتر داد و ستد میشوند .اگر تعداد قابل توجهی سهام ،درست قبل از ارزشگذاری و با قیمتی
پایینتر از قیمت بازار فروخته شود ،ارزش سهام کاهش یافته و در نتیجه مالک سهام بدهی مالیاتی کمتری
خواهد داشت.

.62

با وجود اینکه ارزشگذاری برخی از داراییها نظیر سهام شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس(سهامی
عام) به راحتی و به طور منظم صورت میگیرد ،اما برای برخی از داراییها یا داده وجود ندارد و یا
نمیتوان بدون صرف هزینههای نسبتا باال به آن دادهها دست یافت ،لذا ،استفاده از یک روش تعهدی جامع
برای تعیین مالیات بر عایدی سرمایه ،با چالشهای اجرایی زیادی همراه است.

 )2-1-7-1سیستم تعهدی و مسائل مربوط به تامین وجوه یا جریان نقدینگی
.63

مالیات تعهدی به معنای اخذ مالیات از عواید تحقق نیافته است .برای مؤدیانی که داراییهای آنها جریان
ثابتی از وجوه نقد برای پرداخت بدهی مالیاتی ایجاد نمیکند ،روش تعهدی ،روش مناسبی نیست .در چنین
شرایطی ممکن است یک دارایی برای پرداخت یک بخش و یا کل بدهی مالیاتی واگذار شود .این امر ،از
سرمایهگذاری در داراییهایی که هزینههای اولیه زیاد ،اما بازدهی بلندمدت خوبی دارند ،جلوگیری می-
کند.8
Cost base

 3به عنوان نمونه ،کارکنانی که پاداش خود را در قالب سهام دریافت میکنند ،باید هر ستال و در ازای افتزایش در ارزش ستهام ختود مالیتات
پرداخت کنند .آنان برای تامین وجوه پرداخت تعهدات مالیاتی خود ،میتوانند بخشی از سهام خود را بفروشند .بتا ایتن حتال ممکتن استت در
یک دورهای ،امکان فروش سهام نباشد(به عنوان نمونه ،در دورهای نزدیک به زمان انتشار گزارش ساالنه شرکت) که در این صتورت توانتایی
آنها برای پرداخت مالیات محدودتر خواهد شد.
.9

در سال  ، 9184دولت کانادا به مودیان مالیاتی پیشنهاد داد تا مالیات سهام شترکتهای عتام پذیرفتته شتده در بتورس اوراق بهتادار را بتر مبنتای
تعهدی پرداخت نمایند .با پذیرش این پیشنهاد ،عواید سهام بر اساس باالترین سطح تورم شاخصبندی می شد .برای تشویق مودیان به استتفاده
21
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.64

برای حل مشکل ارزشگذاری و جریان وجوه یا نقدینگی ،از مالیات معادل تعهدی 1به عنوان جایگزین،
استفاده میشود .مالیات معادل تعهدی در زمان فروش دارایی و با یک مقدار بهره بابت تاخیر در پرداخت
مالیات اعمال میشود .به لحاظ نظری ،این نوع مالیات موجب حذف مزیت به تاخیر انداختن پرداخت
مالیات بر مبنای تحقق عایدی می شود و همزمان مشکالت نقدینگی مؤدیان را نیز مدیریت میکند .با این
حال ،مالیات معادل تعهدی مشکالت خاص خود را دارد که در این ارتباط پیچیدگی و در برخی موارد
امکان افزایش تأثیرات قفل شدن دارایی ،قابل اشاره هستند.

 )2-1-7-1معایب و مزایای سیستم تعهدی
.65

مزایای عمده مالیات بر مبنای تعهدی عبارتند از:
 مالیاتستانی از درآمد واقعی( به دلیل امکان محاسبه دقیقتر درآمد مؤدیان)؛
 چنانچه همانند سایر اشکال درآمد با یک نرخ یکسان بر تمام انواع داراییها اعمال شود ،تاثیری بر
تصمیمات سرمایهگذاری نخواهد داشت؛
 عدم ایجاد انگیزه برای به جلو انداختن زیان و یا به تعویق انداختن عواید سرمایهای؛
 ظرفیت ایجاد درآمد بیشتر برای دولت؛

 معایب اصلی سیستم تعهدی نیز عبارتند از:
 لزوم ارزشگذاری منظم و مستمر داراییها و محدودیتهای مترتب بر آن؛
 محدودیت نقدینگی مؤدیان برای پرداخت تعهدات ساالنه مالیاتی؛
 وجود تصویری ناعادالنه از این مالیات در جامعه؛
 نوسانات شدید درآمدی برای دولت.

از رویکرد تعهدی ،تنها  51درصد ارزش دارایی آنها مشمول مالیات میشد و همچنین امکان کسر زیان از سایر درآمدها بتود .بته دلیتل میتزان
پایین پذیرش ،این طرح پس از یک سال کنار گذاشته شد.
An accrual-equivalent tax
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 )2-7-1مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تحقق عایدی
.66

برای رفع مشکل ارزشگذاری و جریان نقدینگی در سیستم تعهدی ،راه حل جایگزین اخذ مالیات در
زمان فروش دارایی است .در این صورت ،مالیات دهنده قادر به پرداخت مالیات خود( حل مشکل جریان
نقدی) از محل عواید حاصله ،خواهد بود و مالیات نیز بر مبنای قیمت بازاری دارایی تعیین خواهد شد .اگر
قیمت فروش کمتر از هزینه یا قیمت پایه باشد ،مؤدی زیان تحقق یافته داشته و میتواند آن را از سایر
درآمدها کسر و یا به سنوات بعد منتقل نماید.

.67

سازوکار روش تحقق عایدی( عایدی تحقق یافته) ساده است و به چند روش قابل اعمال است .یکی دیگر
از فواید این روش ،عدم ایجاد مشکل جریان نقدینگی است ،چرا که بدهی مالیاتی تنها با فروش دارایی
پرداخت میشود (هرجا عایدی برای تامین وجوه پرداخت بدهی مالیاتی موجود باشد).

.68

با این حال ،مالیات بر مبنای تحقق عایدی معایبی نیز دارد که یکی از آنها ،ایجاد انگیزه برای به تاخیر
انداختن فروش داراییهای ارزشمند و تعجیل در فروش داراییهای استهالکپذیر( داراییهایی که ارزش
آنها در حال کاهش است) می باشد .در نتیجه این رفتار ،دو مشکل پدید میآید:


نخست؛ مودیان ممکن است با نگهداری طوالنی مدت داراییهای ارزشمند( دارایتیهتایی کته ارزش
آنها در حال افزایش است) ،اصطالحاً با پدیده" قفل شدن دارایی" ،مواجه شوند.

 دوم؛ اگر زیان ناشی از داراییها با سایر درآمدها قابل جبران باشد( بتوان از سایر درآمدها کسترکرد)،
مؤدیان ممکن است ترجیح دهند تا داراییهای که ارزش آنها کاهش مییابتد( در حتال استتهالک) را
زودتر بفروشند تا از این طریق بدهی مالیاتی ختود را کتاهش دهنتد .البتته هماننتد مالیتات هتر عایتدی
سرمایهای ،این اثرات متناسب با نوع دارایی متفاوت خواهد بود.
 )1-2-7-1سیستم تحقق عایدی و مسئله قفل شدن دارایی
.61

اثرات قفل شدن دارایی یا انگیزه تاخیر در فروش دارایی ،در شرایط زیر افزایش مییابد:
 نرخ مالیات :هر قدر نرخ مالیات باالتر باشد ،هزینه انتقال دارایی نیز باالتر میرود.
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 نرخ افزایش ارزش دارایی :19بعد از یک دوره طوالنی افزایش در ارزش دارایی ،عایدی مشمول
مالیات در زمان فروش دارایی افزایش خواهد یافت.
 درجه جایگزینی یک دارایی با دارایی دیگر :مالیات بر فروش ،انگیزه جایگزینی داراییهای مشابه را
کاهش خواهد داد.
.71

همانطور که اشاره شد ،معافیت مسکن اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه ،ممکن است منجر به افزایش رفاه
از دست رفته(زیان مرده) شود .با این حال ،وضع مالیات عایدی سرمایه بر مسکن اصلی ،منجر به قفل شدن
دارایی میشود .تأثیری که این مسأله بر تحرک و جابجایی نیروی کار دارد ،مهمترین نگرانی در خصوص
مالیات بر مبنای تحقق عایدی( عایدی تحقق یافته) میباشد.

.79

البته به اعتقاد بِرمان و وایت ( ،99)2113مطالعات نشان میدهدکه قفل شدن دارایی ،برخالف نظر
اقتصاددانان و حسابداران ،مشکل چندان بزرگی نیست .به عنوان مثال ،اگر قفل شدن دارایی یک مسأله
جدیدی میبود ،آنگاه باید حساسیت عواید تحقق یافته داراییها( فروش یا انتقال دارایی) نسبت به نرخ
مالیات خیلی زیاد میبود .حال آنکه ،بر اساس نتایج مطالعات سری زمانی در آمریکا ،عواید سرمایهای
نسبت به نرخهای مالیاتی حساسیت چندانی نداشتهاند(آیرباخ .92)9181 ،مطالعات بِرمان و راندولف
( 93)9114در خصوص نحوه واکنش افراد به تغییرات دائمی و موقتی در نرخ های مالیات بر دارایی ،نشان
داد که تغییرات دائمی در نرخهای مالیات بر عایدی سرمایه تأثیر ناچیزی بر تحقق عواید(فروش یا انتقال
دارایی) دارد ،در حالیکه واکنش آنها به تغییرات موقتی بسیار زیاد خواهد بود.

 )2-2-7-1سیستم تحقق عایدی و امتیاز(فرصت) تعویق پرداخت مالیات
.72

تعدادی از کشورها «امتیاز تعویق پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه »94یا به طور ساده "امتیاز تعویق
پرداخت مالیات" را تحت شرایط خاصی به مالکان داراییهای مشمول مالیات ارایه میدهند .بر این اساس،
افراد هنگام فروش دارایی خود ،در ازای خرید همان دارایی یا داراییهای مشابه ،مالیات بر عایدی سرمایه

)
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پرداخت نمیکنند(به اصطالح موقتاً این مالیات به تعویق میافتد ،چراکه صرفاً این امتیاز برای تعویض و
جایگزینی داراییها داده میشود و برای فروش بدون جایگزین ،مالیات مربوط باید پرداخت شود) .به
عنوان مثال در استرالیا برای مبادله سهام در داخل یک شرکت و یا بین واحدهای مختلف واقع در یک
صندوق سرمایهگذاری ،چنین امتیازی داده میشود.
.73

"امتیاز تعویق پرداخت مالیات" از عدم کاراییهای ناشی از اثرات قفل شدن داراییها ،جلوگیری میکند.
اما با این حال ،این نوع معافیت به دلیل وجود انگیزه برای ادامه سرمایهگذاری در داراییهای مشابهی که از
این معافیت برخوردارند ،نمیتواند به طور کامل مشکل "قفل شدن" را برطرف نماید.

.74

در بعضی از کشورها به منظورکاهش اثرات قفل شدن دارایی ،نرخهای پایینتری اعمال میشود .در
استرالیا هم نرخ مالیات بر عایدی سرمایه پایین است و هم تنها بخشی از عایدی مشمول مالیات است .به
عنوان نمونه ،داراییهایی که بیشتر از یک سال توسط افراد نگهداری شوند ،تنها  51درصد از ارزش آنها
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود (به طور مؤثر ،نرخ مالیات نصف میشود).

.75

موارد بسیاری وجود دارد که " امتیاز تعویق پرداخت مالیات" در آنها کامالً به شیوهای مناسب اعمال شده
است؛ به عنوان نمونه ،اگر فروش دارایی در اختیار مالک دارایی نباشد(به عنوان مثال ،یک سهامدار پس از
ادغام ،سهام جدیدی منتشر نماید) .با این حال ،به همین راحتی نمیتوان گفت که هرگاه یک دارایی به
فروش میرسد و دارایی مشابه دیگری جایگزین آن میشود (به عنوان نمونه ،یک کسب و کار به مکان-

های جدیدی انتقال یابد) ،میتواند از"فرصت تعویق مالیات" ،برخوردار شود .شرایط بهرهمندی از " امتیاز
تعویق پرداخت مالیات" ،نیازمند بررسیهای زیادی می باشد.
 )2-2-7-1سیستم تحقق عایدی و نحوه رفتار با زیانهای سرمایه ای
.76

سیستم مبتنی بر تحقق عایدی( عایدی تحقق یافته) ،افراد را به سمت نگهداری بلندمدت داراییها (قفل
شدن دارایی) و همچنین به جلو انداختن زیان ،سوق میدهد .این ویژگی سبب شده تا بسیاری ازکشورها،
کسر زیانهای سرمایهای را تنها از عواید سرمایهای و نه از سایر انواع درآمدها ،مجاز کنند(که به این مسأله
اصطالحاً «حصر یا محدود کردن کسر زیان» 95میگویند( از این به بعد در این گزارش " حصر زیان") .با
Ring-fencing
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این وجود ،قابلیت انتقال این زیانها به دورههای بعد و یا کسر آن از درآمدهای آتی دارایی ،وجود دارد.
در غیاب شرط جبران زیان از محل عایدی سرمایه( یا اصطالحاً حصر زیان) ،مؤدی ممکن است دارایی
زیان ده خود را در پایان سال فروخته و زیان آن را با مالیات داراییهایی جبران نمایدکه ارزش آنها افزایش
یافته اما به این زودی قابل فروش نیستند .این مشکل در سیستم مالیاتی بر مبنای تعهدی وجود ندارد.
.77

البته در سطح بین المللی ،الگوی واحدی در خصوص نحوه رفتار با عواید و زیان سرمایهای وجود ندارد.
اکثر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه( ،)OECDدر زمان واگذاری یا انتقال دارایی بر
عواید سرمایهای مالیات وضع میکنند ،اما معموالً محدودیتهایی را در ارتباط با نحوه استفاده از زیانهای
سرمایهای اعمال میکنند .بعضی از کشورهای عضو این سازمان،کسر زیانهای سرمایهای مازادِ را از درآمد
بهره مجاز میدانند و تعداد اندکی نیز اجازه کسر(جبران) زیانهای سرمایهای مازاد را از(با) درآمدهای
غیرسرمایهگذاری (درآمدها و دستمزدهای معمول) میدهند .همچنین در تعدادی از کشورهای عضو امکان
انتقال زیان( در برخی موارد به جلو انداختن زیان) تحت شرایط و قیود خاص وجود دارد.

.78

به عنوان نمونه ،در استرالیا ،مؤدیان حقیقی مکلفند هرگونه درآمد خالص حاصل از عایدی سرمایه را
(درآمد خالص به معنی کسر زیانهای سرمایهای از عواید سرمایهای می باشد) در درآمد ابرازی خود لحاظ
کنند،که با نرخ نهایی مؤدی مشمول مالیات خواهد شد .با این حال ،از آنجاکه زیانهای سرمایهای مازاد
ممکن است به طور نامحدود به تعویق انداخته شود ،لذا هیچ زیان سرمایهای نمیتواند از سایر درآمدهای
مؤدی کسرگردد.

.71

همچنین در آمریکا ،زیانهای سرمایهای مودیان حقیقی از عواید سرمایهای آنها قابل کسر است ،اما
زیانهای سرمایهای مازاد حداکثر تا  3111دالر ،از سایر درآمدهای فرد قابل کسر خواهد بود .نظیر استرالیا،
در آمریکا نیز زیانهای سرمایهای استفاده نشده را میتوان به دورههای بعد منتقل کرد .به طورکلی ،اکثر
کشورهای مجری سیستم جامع مالیات بر عایدی سرمایه ،اشکالی از «حصر زیان» (اعمال محدودیت بر
زیانها) را مورد استفاده قرار میدهند.

.81

برای جلوگیری از فرسایش پایه مالیاتی ،حصر زیان ،الزمه مالیات بر عایدی سرمایه تحقق یافته است.
بهرحال در اینجا ،بحث طراحی مالیات بسیار مهم است .اگر درآمدهای حاصله از عایدی سرمایه با نرخ
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معمول مشمول مالیات باشد و به زیانها نیز معافیت داده شود ،اعمال محدودیت بر زیانها چندان ضرورتی
ندارد .همچنین ،اگر مالیات بر عایدی سرمایه بر مبنای تعهدی اخذ شود ،نیاز کمتری به حصر زیان وجود
خواهد داشت ،چرا که زمانبندی تشخیص زیان و درآمد را نمیتوان در مالیات بر مبنای تعهدی دستکاری
کرد.
.89

برای مؤدیانی که داراییهای متنوعی دارند ،حصر زیانها چندان مسأله مهمی نیست .زیانهای حاصله از
داراییها که عملکردی(عایدی) ندارند و یا انتظار نمیرود در بلندمدت بازدهی داشته باشند ،با عواید سایر
داراییها جبران میگردد .اما ،حصر زیان برای مؤدیانی که تعداد اندکی دارایی دارند ،هیچگونه فایدهای
ندارد؛ نظیر کسب و کارهایی که ممکن است در سالهای اولیه فعالیت خود ،سود چندانی نداشته باشند .به
همین دلیل ،حصر زیان ممکن است از سرمایهگذاری در یک پروژه خاص و ریسکپذیر جلوگیری کند،
چرا که در آن پروژه هر عایدی مشمول مالیات میشود ،اما هیچ زیانی قابل کسر نیست .در هر صورت ،با
توجه به تاثیر حصر زیان سرمایهای بر ریسکپذیری از یک سو و اثرات درآمدی(کاهش مالیات) عدم
حصر زیان برای دولت ،به نظر می رسد ،وضع مقرراتی در این زمینه ضروری باشد .با این حال همانطوری
که اشاره شد ،اگر مالیات بر عایدی سرمایه به نرخهای عادی و بر مبنای تعهدی اعمال شود ،نیازی به
محدود کردن زیانها(حصر زیان) ،وجود ندارد.

96

 )4-2-7-1سیستم تحقق عایدی و نحوه رفتار با فروش دارایی
.82

انگیزه انتقال زیانها به دورههای بعد و به تعویق انداختن عواید سرمایهای ،ممکن است به این مفهوم باشد
که محدود نمودن زیانها به داراییهای سرمایهای احتماالً برای پیشگیری از دستکاری زمانبندیِ تحقق
عایدی (زمان فروش دارایی)،کافی نباشد .از این رو ،برای اینکه اشخاص نتوانند بالفاصله پس از واگذاری
داراییهای زیانده خود ،مجدداً همان دارایی یا داراییهای مشابه را خریداری نمایند( مثال فروش
ساختگی) ،الزم است مقرراتی در این زمینه وضع شود .در اغلب کشورها ،بر طبق مقررات اگر یک دارایی
ظرف دوره زمانی مشخص ،خریداری و فروخته شود ،زیان سرمایهای آن پذیرفته نخواهد شد .در صورت

تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و برخی کشورهای غیرعضو در خصوص نحوه برخورد با زیانهای سرمایهای تا سال
 2114در پیوست  9گزارش آورده شده است.
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انجام چنین معامالتی ،زیانها صرفاً زمانی پذیرفته خواهند شدکه دارایی جدید دوباره فروخته 97شود .اعمال
چنین مقرراتی به مفهوم تعریف دقیق یک دارایی به عنوان "همان دارایی یا مشابه آن" است .بنابراین ،الزم
است قوانینی به منظور حفظ پایه مالیات بر عایدی سرمایه ،وضع شود.
 )5-2-7-1طرفداران و مخالفان سیستم مبتنی بر تحقق عایدی
.83

مزایای عمده مالیات ستانی به شیوه تحققی( تحقق عایدی) به شرح ذیل میباشد:
 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؛
 سادگی این مفهوم برای مؤدیان در قیاس با روش تعهدی؛
 نوسانات اندک درآمدی برای دولت در این شیوه نسبت به روش تعهدی؛

.84

معایب عمده مالیات ستانی به شیوه تحقق عایدی به شرح ذیل میباشد:
 ایجاد انگیزه برای به تعویق انداختن فروش داراییهایی که ارزش آنها در حال افزایش است (قفل شدن
دارایی) و جلو انداختن فروش داراییهایی که ارزش آنها در حال تقلیل است؛
 پیچیدگی مرتبط با تعویق مالیات بر عواید سرمایهای؛
 ابراز زیان سرمایهای برای عدم پرداخت مالیات سایر درآمدهای معمول.

 )2-7-1رویکرد ترکیبی
.85

به لحاظ نظری سیستم جامع مالیات بر مبنای تعهدی،کارآمدترین روش اخذ مالیات از عایدی سرمایه است.
اگرچه ممکن است ،برای بخش بزرگی از داراییهای تشکیل دهنده این پایه مالیاتی( امالک و سهام)،
ارزشگذاری مسئله دشواری نباشد ،اما همانگونه که ذکر شد ،ارزشگذاری برخی از داراییها تقریباً
غیرممکن است .لذا استفاده از یک سیستم ترکیبی که در آن برخی داراییها بر مبنای تعهدی و برخی دیگر
بر مبنای تحقق عایدی مشمول مالیات شوند ،اگرچه موجب بروز برخی تحریفات و مشکالت میشود ،اما
راهحلی برای برون رفت از مشکالت مذکور است.

. on-sold
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.86

در رویکرد ترکیبی و برای حل مشکالت سیستمهای تعهدی و تحقق عایدی از داراییهایی که
ارزشگذاری و جریان نقدینگی در خصوص آن یک مشکل جدی است ،مالیات مربوط بر مبنای تحقق
عایدی و مالیات سایر داراییها که مشکالت مذکور را ندارند بر مبنای تعهدی اخذ میشود.

.87

در این رویکرد به دلیل اینکه غالباً در خصوص داراییهای حقیقی( امالک و مستغالت) هر دو مشکل
ارزشگذاری و جریان نقدینگی وجود دارد ،مالیات مربوط در هنگام تحقق درآمد( زمان فروش یا
واگذاری) اخذ میشود.

.88

در مورد سهام شرکتهای بورسی که به طور منظم ارزشگذاری میشوند ،هرچند مشکل ارزشگذاری
وجود ندارد ،اما اخذ مالیات از سهام شرکتهای بورسی بر مبنای تعهدی ممکن است انگیزهای برای
شرکتها ،جهت ثبت عدم ورود به بازار بورس پدیدآورد و ترجیحی از سوی سرمایهگذاران جهت خرید
سهام شرکتهای غیربورسی باشد .همچنین اخذ مالیات بر مبنای تعهدی احتماالً شرکتهای بزرگ بورسی
را متاثر نمیکند ،اما شرکتهای کوچک بورسی ممکن است مالیات بر مبنای تحقق عایدی را عاملی برای
خروج از بورس در نظر بگیرند.

 )4-7-1مسائل رایج در هر دو سیستم مالیات بر عایدی سرمایه
.81

در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه ،الزم است توجه به برخی مالحظات ضروری است .این
مالحظات در هر دو سیستم تعهدی و تحقق عایدی( عایدی محقق شده) وجود دارد .البته کشورهای دارای
مالیات بر عایدی سرمایه ،قوانینی را برای مقابله با این مالحظات وضع نمودهاند .از نظر آنها ،این مسائل نباید
عاملی برای عدم اعمال مالیات بر عایدی سرمایه قلمداد شوند .در ادامه مالحظات و مسائل مبتالبه در نظام
مالیات بر عایدی سرمایه تشریح میشوند:

 )1-4-7-1مالیات مضاعف بر درآمد حاصل از سهام
.11

وضع مالیات بر عایدی سرمایه شرکتها برمبنای تحقق عایدی ،میتواند به مالیات مضاعف منجر شود .زیرا
اگر درآمدی که در سطح شرکت از آن مالیات اخذ شده ،بین سهامداران توزیع نشده و سودهای توزیع
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نشده در قیمتهای باالتر سهام منعکس شود ،اخذ مالیات از عواید سهام در زمان فروش سهام ،مالیات
مضاعف خواهد بود .این نگرانی مخالفتهایی را در خصوص مالیات بر عایدی سهام ایجاد کرده است.
 )2-4-7-1معافیت مسکن اصلی( مسکن تحت سکونت مالکین)
.19

اگرچه اصوالً بایستی تمام امالک در پایه مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ شود ،اما بسیاری از کشورها یا
محل سکونت اصلی شخص را معاف کرده و یا امتیازات مالیاتی به آن اعطا میکنند.98

.12

اعطای امتیازات مالیاتی به مسکن اصلی( مسکن تحت سکونت مالک) ،با مشکالتی به شرح زیر همراه
است:
 معافیت کامل مسکن اصلی :یکی از نگرانیها در خصوص معافیت مسکن اصلی ،احتمال سوق یافتن
افراد از سایر اشکال سرمایهگذاری به سرمایهگذاری در مسکن شخصی است و این موضوع در زمان
افزایش انتظارات قیمتی در بخش مسکن ،حادتر نیز میشود .با توجه به اینکه در ایران هم اکنون از
مجموع حدود  24میلیون و  211هزار خانوار تقریباً  9میلیون و  411هزار خانوار صاحب خانه نیستند،
در صورت معافیت مسکن اصلی ،شاهدکاهش شدید درآمد بالقوه مالیات بر عایدی سرمایه در این
بخش خواهیم بود .عالوه بر این ،در موارد وجود چندین ملک مسکونی برای یک فرد ،تعیین مسکن
ملکی اصلی شخص ،بسیار دشوار خواهد بود.
 در برخی کشورها ،یک حد آستانه برای مالیات مسکن اصلی تعیین میشود و پایینتر از آن مالیات
عایدی سرمایه از محل سکونت اصلی فرد ،اخذ نمیشود .به عنوان نمونه درآمریکا ،اولین  251هزار
دالر عایدی حاصل از فروش محل سکونت اصلی شخص ،از مالیات معاف است .این معافیت تقریباً
شامل تمام خانههای فروش رفته میشود ،مگر اینکه عایدی حاصل از فروش ،قابل توجه باشد.

.13

حذف مسکن اصلی از پایه مالیات بر عایدی سرمایه ،علیرغم کاهش اثرات قفل شدن داراییها ،منجر به
بروز برخی عدم کاراییها میشود .لذا به نظر میرسد ،اجازه تعویق مالیات رویکرد مناسبتری برای

9

تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و برخی کشورهای غیرعضو در خصوص نحوه برخورد با مسکن اصلی تا سال 2114

در پیوست  2گزارش آورده شده است.
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کاهش اثرات قفل شدن دارایی باشد .در برخی کشورها ازمعیارهای زیر برای شناسایی مسکن اصلی از
مسکن غیراصلی ،استفاده میشود:
 مدت زمان سکونت در مسکن اصلی .البته این معیار در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری که
در برخی کشورها نظیر استرالیا ،هیچ محدودیتی در خصوص حداقل مدت سکونت برای اثبات اصلی
بودن محل سکونت وجود ندارد.
 محل مذکور به عنوان محل زندگی خانواده فرد باشد.
 فرد داراییهای شخصی خود را به آن خانه انتقال داده باشد.
 آدرسی که بستههای پستی فرد به آن فرستاده می شود.
 آدرس فرد در فرم انتخاباتی.
 اتصال خدمات ( مانند تلفن ،گاز یا برق) و
 هدف از استفاده از مسکن.
 )2-4-7-1شاخص بندی
.14

هنگام وضع مالیات بر عایدی سرمایه ،الزم است هرگونه افزایش ناشی از تورم در عواید و هزینههای
سرمایهای از پایه مالیاتی خارج شود .شاخصبندی در مالیاتستانی بر مبنای تحقق عایدی ،تقریبی دقیقتر از
درآمد واقعی اقتصادی ارایه میدهد و منجر به کاهش اثر قفل شدن دارایی میشود .با این حال ،این روش
با معایبی نیز همراه است که در ذیل به آنها اشاره شده است:
 پیچیدگی :اگر در طول زمان ،ارزش داراییها افزایش یابد ،شاخصبندی ،بایستی بر مبناهای مختلف
هزینهای 91محاسبه شود .این مشکل زمانی بیشتر میشود که خرید و فروش سهام توسط یک شخص
زیاد باشد .در چنین حالتی وی ،مجبور است همواره برای هر سهم ،مبناهای هزینهای شاخصبندی شده
مختلفی را دنبال نماید(بایستی قیمت خرید و قیمت فروش هر سهم پس از تعدیل تورم( شاخص بندی)
استخراج شود تا از این طریق بتوان عایدی واقعی هر سهم و به تبع آن مالیات بر عایدی سرمایه را
محاسبه کرد).

منظور از مبناهای هزینه ای  ،قیمت پایه سهم یا همان قیمت خرید سهم است.
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 فرصتهای آربیتراژ :شاخصبندی میتواند به تشویق سرمایهگذاری در داراییها نسبت به سایر
اشکال درآمد( درآمدهایی که در آن بهره اسمی به طورکامل معاف است) منجر شود ،مگر اینگه بر
مخارج و سایر اشکال درآمد نیز اعمال شود .عدم شاخصبندی میتواند زیان قبل از مالیات و سود پس
از مالیات را برای سرمایهگذار در پی داشته باشد.
 کارآیی و عدالت :در صورت شاخصبندی عواید سرمایهای ،سایر درآمدها نیز باید شاخصبندی
شود.
.15

به دلیل مشکالت مزبور ،در برخی کشورها ،بویژه کشورهایی که نرخ تورم پایینی دارند ،شاخصبندی اجرا
نمیشود .برای نمونه استرالیا در سال  9111به دلیل هزینههای اجرایی وتمکین باال ،شاخصبندی را
کنارگذاشت .با حذف شاخصبندی ،برای برخی داراییها معافیت اعطا شد تا جبرانی برای این امر باشد(به
عنوان نمونه 51،درصد تخفیف برای داراییهایی که بیشتر از  92ماه توسط افراد نگهداری میشوند) .در
عمل ،معاف کردن بخشی از عایدی سرمایه برای جبران تورم ،پیچیدگیهای شاخصبندی را ندارد و
ممکن است قفل شدن دارایی را کاهش دهد .شاخصبندی ،همواره پیچیدگی ایجاد میکند ضمن اینکه
سایر انواع درآمدهای مشمول مالیات ،شاخصبندی نمیشوند .بنابراین ،تصمیمگیری در خصوص
شاخصبندی به مجموعهای از عوامل بستگی دارد و سیاستگذاران بایستی راجع به آن تصمیمگیری کنند.

 )2-4-7-1مرگ و میر
.16

با توجه به اینکه قفل شدن دارایی مشکل اساسی رویکرد مبتنی بر تحقق عایدی میباشد ،نحوه رفتار با
عواید سرمایهای در زمان مرگ ،بسیار حائز اهمیت است .هرقدر دوره نگهداری یک دارایی طوالنیتر
باشد ،قفل شدن دارایی نیز بیشتر خواهد بود.

.17

دو رویکرد برای برخورد با عواید سرمایهای در هنگام مرگ وجود دارد:
 فروش فرضی به هنگام مرگ :در این رویکرد ،دارایی ارزشگذاری شده و مالیات آن از محل
مایملک وارث پرداخت میشود .در اینجا اثر قفل شدن دارایی وجود ندارد ،چراکه دارایی فروخته
شده تلقی میشود .با توجه به اینکه از محل مایملک وارث باید بدهی مالیاتی پرداخت شود ،لذا این
مساله برای داراییهای که به مدت طوالنی نگهداری شده و به فروش نرسند ،دشوار خواهد بود.
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 انتقال :در این رویکرد ،مالکیت دارایی به وارث منتقل و ارزش دارایی بر مبنای هزینه اولیه یا ارزش
بازاری تعیین و تعهدات مربوط نیز به مالک جدید منتقل میشود .مبنای هزینه اولیه در صورتی که

دارایی به مدت طوالنی نگهداری شده باشد ،اثر قفل شوندگی شدیدی ایجاد میکند و مبنای ارزش
بازاری نیز موجب کاهش شدید بدهی مالیاتی میشود.
 )5-4-7-1نحوه اجرا یا انتقال به نظام جدید مالیات بر عایدی سرمایه
.18

برای انتقال به نظام مالیات بر عایدی سرمایه مبتنی بر تحقق عایدی ،دو راه وجود دارد .با فرض اینکه مالیات
بر عواید و زیان سرمایهای شامل کلیه عواید و زیانهایی است که پس از معرفی این مالیات ایجاد میشوند
و شامل عواید و زیان قبل از معرفی این مالیات نمی شود ،لذا به یکی از طرق زیر این مالیات ،قابل اعمال
خواهد بود:
 بر عواید و زیانهای حاصل از داراییهایی که پس از تاریخ معرفی این مالیات تحصیل میشوند(به
عبارت دیگر« ،معافیت عواید و زیانهایی که قبل از معرفی این مالیات کسب شدهاند)»21؛ یا
 تنها برعواید و زیانهای انباشته از داراییهایی که پس از تاریخ معرفی این مالیات نگهداری یا تحصیل
شدهاند(روز ارزشگذاری)؛
 تعیین یک روز مشخص برای ارزشگذاری داراییهایی که به راحتی قابل ارزشگذاری هستند و
معاف کردن سایر داراییها از این قاعده؛

.11

اگر این مالیات تنها بر داراییهایی که پس از تاریخ معرفی این مالیات تحصیل میشوند ،اعمال شود ،تمام
عواید حاصل از داراییهای موجود تا زمان فروش ،از آن معاف خواهند بود .اگرچه ،این رویکرد ممکن
است انتقال و واگذاری داراییها را برای مؤدیان و دستگاه مالیاتی آسانتر سازد ،اما موارد زیر را نیز به
دنبال دارد:
 تشدید اثر قفل شدن (حبس) به دلیل ممانعت از فروش داراییهای موجود؛
 به نفع دارایی های موجود و داراییهای جدید است؛
 موجب کاهش درآمد دولت می شود.

Grandfathering
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.911

در صورت وضع این نوع مالیات بر داراییهای موجود ،باید تمام عواید و زیانهای گذشته محاسبه و از پایه
این مالیات کسرگردد« .روز ارزشگذاری» بیانگر این موضوع است که مالک یک دارایی با ارایه قیمت
بازاری برای دارایی خود ،موجب میشود تا این قیمت ،مبنای هزینهای جدیدی برای آن دارایی در آینده
باشد .روز ارزشگذاری به معنی فروش فرضی تمام داراییها در تاریخ معرفی این قانون است (با این استثنا
که هیچ مالیاتی وصول نمیشود).

.919

ارزشگذاری برخی داراییها نظیر سهام شرکتهای خصوصی سخت است و هزینههای تمکین زیادی برای
برخی مودیان دارد (به عنوان نمونه ،شرکتهای کوچک فناوری که ارزش آنها تا حد زیادی به مالکیت
معنوی آنها متکی است) .زمان ارزشگذاری ،این انگیزه را به مودیان میدهد تا با متورم کردن ارزش
داراییهای خود ،عایدی مشمول مالیات را در آینده کاهش دهند.

.912

اگر مبنای هزینه برای مقاصد مالیاتی بیشتر از هزینه اولیه( اصلی) و یا ارزش آن در روز ارزشگذاری فرض
شود ،کسی مالیات بیش از حد پرداخت نمیکند .با این حال ،این مساله به مودیان اجازه میدهد تا زیان
های سرمایهای را قبل از آن که رژیم مالیاتی جدید اجرایی شود ،کاهش دهند.

.913

به لحاظ کارآیی ،تعیین یک روز مشخص برای ارزشگذاری ارجحیت دارد ،چرا که با این سیاست تمام
داراییها وارد پایه مالیات بر عایدی سرمایه میشوند .با این حال ،در این رویکرد باید برای داراییهایی که
مشکل ارزشگذاری دارند ،قوانین جایگزینی در نظر گرفته شود و راه حل واقع بینانه نیز شاید معافیت
اینگونه داراییها باشد.

 )1-4-7-1مسائل اجرایی
.914

بدیهی است اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ،مشکالت اداری به دنبال خواهد داشت .پیامدهای دقیق این
مالیات به نحوه طراحی این مالیات بستگی دارد .به طور کلی ،برخی از پیامدهای فوری پیاده سازی نظام
مالیات بر عایدی سرمایه به شرح زیر میباشد:
 افزایش تعداد مودیان مالیاتی که باید اظهارنامه مالیاتی تکمیل کنند؛
 نیاز به دفترچه راهنما و سایر ابزارهای خدمات به مودیان؛
 اعمال تغییر در انواع اظهارنامههای مالیاتی و سیستمهای تنظیم اظهارنامه مالیاتی.
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.915

با توجه به دامنه تغییرات ضروری ،به نظر می رسد که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به روش تحققی،
باعث افزایش پیچیدگی سیستم مالیاتی شود.

.916

عالوه بر مسائل اجرایی ،مسائل دیگری نیز وجود داردکه فارغ از شیوه پیادهسازی این مالیات(تعهدی یا
تحقق عایدی) ،بایستی در هنگام طراحی نظام مالیاتی مربوط مورد توجه قرارگیرند .برخی از این مسائل
عبارتند از:

 تعریف دارایی :با وجود اینکه تعریف داراییهای مشمول مالیات در بسیاری از موارد روشن است ،اما در
برخی موارد نظیر سرقفلی ،29مالکیت معنوی و مواردی شبیه آن ،اطالق دارایی برای آنها چندان روشن
نیست .این موضوع در صورت گسترده بودن پایه مالیات بر عایدی سرمایه ،بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛
 انتقال یا واگذاری یک دارایی؛
 نحوه برخورد با غیر مقیمها؛
 ارتباط بین عواید سرمایه و یارانهها یاکمکهای اجتماعی.
 )8-1مروری بر سیستم مالیات بر عواید سرمایهای اشخاص حقیقی در برخی کشورها
.917

در این قسمت ،نظام مالیات بر عایدی سرمایه در بخش اشخاص حقیقی در برخی ازکشورهای منتخب مرور
میشود .به طور کلی ،سیستم مالیات بر عایدی سرمایه کشورها از چندین جنبه شامل نوع سیستم(یکپارچه با
مالیات بر درآمد ،یا یک سیستم جدا) ،نوع داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه(پایه مشمول) ،تمایز
بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت ،نرخ شمول(میزان عایدی مشمول مالیات) ،میزان معافیت آستانه ،نرخ
صفر مالیاتی بعد از پایان دوره نگهداری ،نرخ مالیاتی مودیان حقیقی ،قابلیت کسر زیان از عواید سرمایهای،
تعداد دوره هایی که زیان قابل انتقال است ،شاخص بندی هزینه یا قیمت پایه ،معافیت خانه اصلی ،معافیت
داراییهایی که برای استفاده شخصی نگهداری می شوند ،معافیتها ،تعویق پرداخت مالیات ،نحوه رفتار با
اشخاص مقیم و غیرمقیم و سرانجام وصول تکلیفی مالیات اشخاص مقیم و غیره قابل بررسی است که نتایج
آن به طور خالصه در جدول( )4آورده شده است.

Goodwill
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جدول  - 4مالیات بر عایدی سرمایه تحقق یافته برای اشخاص حقیقی :تجارب منتخب بینالمللی تا سال 2915
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خیر

فقط در خصوص
سهامی که بیشتر از

خیر

اوراق بهاداری که
بیش از  4سال

خیر

سهام

خیر

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

استرالیا

بنگالدش

هند

اندونزی

پاکستان

مولفه

آفریقای

ترکیه

انگلیس

جنوبی
یک سال نگهداری

نگهداری شوند؛

میشوند

داراییهای غیرمنقول
که بیش از  2سال
نگهداری شوند

عواید کوتاه مدت:

عواید کوتاه

عواید کوتاه مدت:

نرخهای تصاعدی

اوراق بهادار:

نرخهای

نرخهای

نرخهای تصاعدی:

نرخهای مالیات

نرخهای تصاعدی

مدت :نرخهای

نرخهای تصاعدی

(  5تا  )31به

دارایی غیر منقول:

تصاعدی:

تصاعدی:

 98یا  ،28بستگی

بر عایدی سرمایه

(  1تا ) 41

تصاعدی

(  1تا ) 31

استثنای عایدی

( 1تا ) 49

( 1تا ) 35

به سایر درآمدها

اشخاص حقیقی

عواید بلندمدت:

(  1تا ) 31

اما  95بر عایدی سهام

زمین( )5

بستگی به سایر

دارد

نرخهای تصاعدی

عواید بلندمدت

عواید بلندمدت21 :

درآمدها دارد

( 1تا ) 24/5

با نرخ پایینتر 95

(اما سهام معاف)

( %91مالیات
تکلیفی مقطوع

یا نرخهای نهایی

بر اوراق قرضه
خاصی)
بله

خیر:

بله

بله

زیان سرمایهای

زیان سرمایهای از هر

(زیانهای سرمایهای

(زیانهای

از عایدی سرمایه

عایدی یا درآمدی

کوتاه مدت از هر

سرمایهای کسب و

مستقل است؟

قابل کسر است

عایدی سرمایهای قابل

کار از سایر

کسر است)

درآمدهای آن در

دوره انتقال زیان

نا محدود

بله(در داخل طبقات)

بله

بله

بله

سال قابل کسر
است)
 6سال

 8سال

 5سال

سرمایهای به آینده
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 6سال

نامحدود

وجود ندارد

نامحدود

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

استرالیا

بنگالدش

هند

اندونزی

پاکستان

مولفه

آفریقای

ترکیه

انگلیس

جنوبی
خیر

خیر

شاخص بندی

بله برای عواید

خیر

خیر

خیر

بلندمدت

بله

خیر

(چنانچه قیمت

هزینه یا قیمت

بیش از % 91

پایه دارایی؟

افزایش داشته
باشد)
وجود دارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود دارد

وجود ندارد

عایدی امالک و

(چنانچه دارایی

معافیت مسکن

(اگر عایدی در مسکن

مستغالت اشخاص

(سقف عایدی

اصلی خانواده؟

اصلی سرمایهگذاری

حقیقی که درآمد

سرمایه  221دالر

بیش از  5سال

شود ،ارفاق تعویقی

پایینی دارند

آمریکا)

نگهداری شود)

وجود دارد

قابل استفاده است)
معافیت

وجود دارد(به

داراییهایی که

استثنای اشیاء نفیس)

وجود ندارد

وجود دارد

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود ندارد

وجود دارد

(به استثنای اشیاء

(به استثنای اشیاء

(فقط برای

نفیس)

نفیس ،قایقهای

داراییایی که برای

شخصی تحصیل

بزرگ ،هواپیما،

استفاده شخصی

شدهاند

امالک و

است با قیمت پایه

مستغالت)

آنها کمتر از  1دالر

برای استفاده

است)
سایر معافیتهای

سهام قابل فروش،

عایدی اوراق

برخی اراضی

عوایدی با مقادیر

سهام قابل فروش،

عمده

استهالکپذیرها،

بهادار دولتی،

کشاورزی ،سهام ،

کم

استهالکپذیرها،

به طریق هدیه

عایدی کسب و

سرقفلی و پایان

اوراق قرضه طالی

فروش سهام شرکت

یا ارث

کارهای کوچک

قراردادها

دولتی

دولتی تاسیس شده در

(مشمول مالیات

مناطق ویژه اقتصادی

بر درآمد هستند)

(محدودیت  5ساله)
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وجود ندارد

سهام دریافتی

عایدی اوراق بهادار
دولتی

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

استرالیا

بنگالدش

هند

اندونزی

پاکستان

مولفه

آفریقای

ترکیه

انگلیس

جنوبی
تحصیل قهری

جایگزینی،

تحصیل قهری،

امتیاز تعویق

مربوط به ازدواج،

ثبت مشارکتهای

سرمایهگذاری مجدد

پرداخت مالیات

جایگزینی ،اتوبوس

مدنی

عایدی بلندمدت در

کوچک ،تغییر

کسب و کارهای

ساختار

کوچک و متوسط

وجود ندارد

تغییر شغل ،ادغام،

نقل و انتقاالت

تغییر ساختار شرکت

مابین زوجین

محدود

نقل و انتقاالت
مابین زوجین

استارتآپی
اشخاص مقیم :عایدی

اشخاص مقیم:

اشخاص مقیم :عایدی

اشخاص مقیم:

اشخاص مقیم :عایدی

اشخاص مقیم:

اشخاص مقیم:

اشخاص مقیم:

اشخاص مقیم در

داراییهای داخل و

عایدی داراییهای

داراییهای داخل و

عایدی داراییهای

داراییهای داخل و

عایدی داراییهای

عایدی

عایدی داراییهای

برابر اشخاص

خارج کشور

داخل و خارج

داراییهای داخل

غیرمقیم

اشخاص غیرمقیم:

کشور

خارج کشور

داخل و خارج
کشور

عایدی امالک مشمول

اشخاص غیرمقیم:

و خارج کشور

کشور

مالیات واقع در استرالیا

عایدی امالک و

اشخاص غیرمقیم:

اشخاص غیرمقیم:

( % 92/5کسر تکلیفی

سهام عمومی در

عایدی

عایدی امالک

غیر قطعی)

بنگالدش(% 31

داراییهای

مسکونی داخلی

داخل و خارج

خارج کشور

اشخاص غیرمقیم:

کشور

اشخاص غیرمقیم:

فقط عایدی سرمایه

اشخاص غیرمقیم:

عایدی زمین و سهام

داخلی

فقط عایدی

داخلی

سرمایه داخلی

غیرمنقول و
( 5تا  91درصد

تکلیفی غیر قطعی)

قطعی)

عایدی داراییهای
داراییهای مقر دائم

( % 21کسر

کسر تکلیفی غیر

اشخاص غیرمقیم:

داخل و خارج

داخلی

کسر تکلیفی غیر
قطعی)

وصول تکلیفی

داراییهای

اوراق بهادار:

وجود ندارد

اوراق بهادار

وجود ندارد

عایدی سرمایه

دولتی% 91 :

غیرمنقول% 5 :

صفر درصد تا %95

اشخاص مقیم

(قطعی)

(قطعی)

(قطعی)

داراییهای

داراییهای غیرمنقول:

غیرمنقول% 4 :

صفر تا ( %9غیر

(قطعی)

قطعی)
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وجود ندارد

اوراق بهادار
صفر درصد

وجود ندارد

بخش دوم

معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در ایران

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

 )1-2ضرروت معرفی نظام مالیات بر عایدی سرمایه در ایران
.918

همانطور که در بخش نخست اشاره شد ،درآمد یا عواید سرمایهای همانند سایر انواع درآمد خانوارها ،بر
طبق اصل عدالت مالیاتی بایستی مشمول مالیات باشد .در این راستا ،در بسیاری از کشورهای مجری نظام
مالیات بر عایدی سرمایه ،این مالیات در چارچوب نظام مالیات بر جمع درآمد اجرا میشود .در ایران،
عالوه بر مالحظات مربوط به عدالت ،انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی داراییها بویژه داراییهایی که
عرضه آنها بی کشش است( نظیر امالک و مسغالت) ،ضرورت معرفی این مالیات را اجتناب ناپذیر کرده
است.

.911

رویکرد فعلی کشور در مالیاتستانی از انواع درآمدها یکسان نیست .به عبارت دیگر هر یک از انواع
درآمدها ،نظیر درآمد شرکتها ،درآمد مشاغل ،درآمد حقوق و دستمزد ،درآمد اجاره و غیره تحت قواعد
مختلف مشمول مالیات هستند .در این ساختار ،از درآمدهای یکسان به شیوههای مختلف و با نرخهای
متفاوت مالیات اخذ شده و یا هیچ نوع مالیاتی از آنها اخذ نمیشود .در این ارتباط ،برخی دیگر از درآمدها
نیز از مالیات بر درآمد معاف هستند که از آن جمله میتوان به درآمد حاصل از سود سپردههای بانکی(
بهره بانکی) ،عواید سرمایهای و غیره اشاره کرد .در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور،
نوعی سیستم جایگزین مالیات بر عایدی سرمایه در قالب مالیات نقل و انتقال امالک(موضوع مواد 64 ،52
و  51ق.م.م) ،مالیات نقل و انتقال سهام و مالیات نقل و انتقال سرقفلی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود
دارد که به عنوان جانشین یا نماینده مالیات بر عایدی سرمایه در منابع مذکور عمل میکنند .با این وجود،
معامالت سایر داراییها نظیر برخی اوراق بهادار و ابزارهای مالی ،مالکیت معنوی مثل حق اختراع و حقوق
معنوی از مالیات معاف هستند .در واقع مرز بین درآمدهای معمول و سایر درآمدهای غیرمشمول ،در نظام
مالیاتی ایران چندان شفاف و روشن نیست.
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)

 )2-2معرفی نظام مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهادی برای کشور
.991

بدون تردید ،مالیات بر عایدی سرمایه در کشور بایستی با اهدافی چون عدالت ،بازتوزیع درآمد و ثروت در
جامعه و جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در بازار برخی داراییها اعمال شود .از این حیث ،ایران جزو
معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایهای هیچگونه مالیاتی اخذ نمیشود ،در حالی که
بازار اغلب داراییهای منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه ،همواره جوالنگاه سفته
بازان و سوداگران بوده است .در این راستا ،الزم است ،پایه مالیات بر عایدی سرمایه تا حد امکان گسترده
باشد .همچنین برای تامین اهداف بازتوزیعی و جلوگیری از سوداگری ،استفاده از نرخهای به شدت
تصاعدی ،تفکیک بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت ،شاخصبندی و همچنین اعمال نرخهای متفاوت
برای عواید کوتاهمدت و بلندمدت اجتنابناپذیر است .با توجه به حجم باالی نقدینگی در اقتصاد ایران،
ویژگیهای بازار برخی داراییها مانند بازار مسکن ،خودرو ،ارز ،طال و سهام و درجه جایگزینی باالی
آنها ،الزم است برای جلوگیری از هجوم نقدینگیهای سرگردان به یک یا تعدادی از بازارهای مذکور و
ایجاد تقاضاهای هیجانی و سوداگرانه ،مالیات بر عایدی سرمایه به طور همزمان و در همه بازارها بر عواید
حاصل از نگهداری این داراییها اعمال شود .البته در این میان ،با توجه به مزیت نسبی سهام نسبت به سایر
انواع داراییها ،الزم است امتیازاتی برای آن در نظر گرفته شود(مانند نرخ پایین تر).

.999

با این حال ،در شرایط ایدهآل بهترین سیستم اجرایی برای مالیات بر عایدی سرمایه نظام مالیات بر جمع
درآمد است .هماکنون مطالعات مربوط به امکانسجی پیاده سازی نظام مالیات بر جمع درآمد در کشور در
حال انجام است .بدون شک برای بهبود کارایی نظام مالیات بر درآمد ،انجام اصالحات اساسی در بخش
مالیات بر درآمد شرکتها و مالیات بر درآمد اشخاص ضروری است و مالیات بر عایدی سرمایه نیز بایستی
در چارچوب این سیستم مالیاتی تعریف شود.

.992

سازه یا ساختار نظام مالیات بر عایدی سرمایه همانند هر سیستمی از اجزا ومؤلفههای 22متعددی تشکیل شده
است و ارتباط بین این اجزا ،نظام مالیات بر عایدی سرمایه را تشکیل می دهند .به طور کلی ،مؤلفههای نظام
مالیات بر عایدی سرمایه را میتوان به دو بخش شامل مؤلفههای سیاستی و مؤلفههای اجرایی تقسیم کرد.
Components
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)

داراییهای مشمول ،نرخ ،شاخص بندی ،امتیازات ،معافیتها ،نحوه رفتار با مسکن اصلی ،نحوه رفتار با
زیان داراییها و ..از مؤلفههای سیاستی و شیوه وصول مالیات ،نحوه تکمیل و ارسال اظهارنامه ،نحوه رفتار
با اشخاص مقیم و غیرمقیم و ...از مؤلفه های اجرایی نظام مالیات بر عایدی سرمایه هستند.
)1-2-2پایه پیشنهادی برای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور
.993

بررسی مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی جملگی بر لزوم گسترده بودن پایه مالیات بر عایدی سرمایه
اشاره دارند .محدود بودن پایه مالیاتی ،نه تنها به دولت در دستیابی به اهداف مذکورکمکی نمیکند ،بلکه
شمول برخی از داراییها در پایه این مالیات و معافیت برخی دیگر ،منجر به اثرات اخاللی یا تحریفی در
بازار داراییها میگردد .این مسئله ،ضمن تاثیر منفی و تحریف تصمیمات سرمایهگذاری افراد ،به ایجاد
نابسامانی و نوسان بیشتر در بازار داراییها منجر می شود.

.994

در این راستا ،الزم است ،پایه مالیات بر عایدی سرمایه در کشور مشتمل بر داراییهای زیر باشد:
 امالک و مستغالت( زمین و ساختمان ،ویال ،باغ)
 سرقفلی
 ارزهای خارجی
 طال  ،جواهر و زیورآالت
 سهام و انواع اوراق بهادار
 معادن و یا حقوق استفاده از معادن
 خودرو( مازاد بر نیاز شخصی)

.995

به طورکلی،کلیه داراییهایی که برای استفاده شخصی خریداری میشوند و همچنین داراییهایی
(تجهیزات ،ماشینآالت و داراییهای ثابت) که در فرآیند تولید کاال و خدمات مورد استفاده قرار
میگیرند ،در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمیگیرند .همچنین ،داراییهایی که با زیان سرمایهای
مواجه شدهاند از این مالیات معاف میشوند .بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که طیف
52

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

داراییهای معاف ،از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .برای نمونه در استرالیا سهام قابل فروش،
داراییهای استهالکپذیر ،عواید کسب و کارهای کوچک از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند .در
بنگالدش عواید اوراق بهادار دولتی ،سرقفلی ،در کشور هند برخی اراضی کشاورزی ،سهام قابل فروش،
اوراق قرضه دولتی ،در پاکستان سهام قابل فروش ،داراییهای استهالک پذیر ،فروش شرکتهای مستقر
در مناطق ویژه ،در ترکیه سهام دریافتی از طریق ارث و هبه و همچنین در انگلیس عواید اوراق بهادار
دولتی از این مالیات معاف هستند .بر این اساس ،سایر داراییهای معاف به شرح زیر پیشنهاد میشوند:
 مسکن اصلی( مسکن ملکی تحت سکونت مالک)؛
 خودرو و موتورسیکلت برای استفاده شخصی ؛
 داراییهای استهالکپذیرکه صرفاً برای فعالیتهای مشمول مالیات بکار گرفته میشوند؛
 لوازم استفاده /مصرف شده در ملک اجاری؛
 تمام داراییهایی که قبل از معرفی نظام جدید مالیات بر عایدی سرمایه تحصیل شدهاند؛
 برخی زیانهای سرمایهای( غیرقابل پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول یا قابل کسر از پایه مالیاتی)

 داراییهایی که برای استفاده شخصی نگهداری میشوند و ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخص
است؛
 مجموعه اشیاء قیمتی که ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخص است(کلکسیونها).
 )2-2-2نرخ پیشنهادی برای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور
.996

همانطورکه گفته شد ،در همه کشورهای مجری مالیات بر عایدی سرمایه ،با عواید سرمایهای همانند سایر
درآمدهایی که افراد از منابع مختلف کسب میکنند ،رفتار میشود و به همین دلیل نرخ این مالیات در
کوتاهمدت ،همان نرخ مالیات بر درآمد(عادی) اشخاص حقیقی میباشد .در برخی کشورها که تورمهای
باالیی را تجربه میکنند ،در کنار مالحظات مربوط به عدالت ،به منظور کنترل سوداگری  ،بر عواید کوتاه-
مدت نرخهای تصاعدی اعمال و از عواید بلندمدت نیز با یک نرخ پایینتر ،مالیات اخذ میشود.
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.997

در برخی کشورها ،تمام عواید سرمایهای مشمول مالیات نیست .در این راستا ،برای بعضی داراییها نظیر
امالک و مستغالت ،نرخ شمول( درصدی از عایدی سرمایه که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است)
تعیین میشود .این نرخ بین  91تا  51درصد کل عواید سرمایهای متغیر است .به عنوان نمونه ،در استرالیا
نرخ شمول مالیات عایدی بر سرمایه در بخش امالک و مستغالت  51درصد ،در پاکستان  25درصد و در
آفریقای جنوبی  66.6درصد است .گاهی ممکن است این معافیت به صورت ثابت باشد به این معنی که به
هر شخص یک رقم ثابتی معافیت داده شود .عالوه بر این ،ممکن است نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بر
اساس نوع دارایی متفاوت باشد .برای نمونه در برخی کشورها ،نرخ مالیات بر عایدی سهام از سایر عواید
سرمایه متفاوت است .نرخ مالیات بر عواید سهام در اغلب کشورها در کوتاهمدت و بلندمدت متفاوت
است .در برخی کشورها نیز سهام از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف و در برخی دیگر نیز بخشی از
عواید حاصله از مالیات معاف است .همچنین نرخ مالیات بر عایدی سهام عمدتاً ثابت و مقطوع
میباشد(برخالف سایر داراییها که درکوتاه مدت مشمول نرخهای تصاعدی مالیات بر درآمد هستند) ،با
این وجود در برخی کشورهای معدود نیز ،عواید حاصله در کوتاه مدت مشمول نرخهای مالیات بر درآمد
است .به طورکلی ،میزان نرخ مالیات بر عایدی سهام ممکن است با توجه به مدت نگهداری سهام ،تعلق آن
به شرکتهای بورسی یا غیربورسی ،میزان مالکیت دولت در سهام شرکت و غیره متغیر باشد.

.998

در ارتباط با نرخ مالیات بر عایدی امالک و مستغالت نیز تجارب موجود حاکی از وجود رفتارهای متفاوت
در کشورهای مختلف است .در برخی از کشورها ،مسکن اصلی تحت شرایطی از مالیات معاف است .در
برخی دیگر نیز بسته به دوره نگهداری این دارایی نرخ آن متغیر است.

.991

با عنایت به تجارب جهانی و وضعیت اقتصاد ایران و همچنین اهداف مدنظر ،پیشنهادات کلی زیر در
خصوص نرخ مالیات بر عایدی سرمایه ارایه میشود.
 اعمال نرخ های ماده  939برای عواید کوتاهمدت انواع داراییهای مشمول به غیر از سهام( برای
نگهداری دارایی تا  3سال)؛
 برای عواید بلندمدت بابت نگهداری داراییهای مشمول به مدت بیشتر از  3سال ،نرخ مقطوع
حداکثر به نرخ  91درصد اعمال شود.
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 نرخ مالیات بر داراییهای شغلی که به عنوان موجودی تجاری محسوب نمی شوند ،بسته به دوره
نگهداری داراییها متغیر باشد .با افزایش دوره نگهداری نرخ آن کاهش یابد.
.921

نرخ مالیات بر نقل و انتقال سهام عرضه اولی صفر ،و نرخ نقل و انتقاالت سایر سهام به شرح زیر خواهد بود:
 کمتر از  6ماه  95درصد
 بین  6تا یک سال یکسال 91درصد؛
 بین یک تا دو سال  5درصد.

 )2-2-2نوع سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور
.929

به لحاظ نظری سیستم جامع مالیات بر مبنای تعهدی،کارآمدترین روش اخذ مالیات از عایدی سرمایه است.
اما در عمل به دلیل وجود مشکل ارزشگذاری برخی داراییها و همچنین مشکل جریان نقدی ،رویکرد
غالب در همه کشورهای مجری ،استفاده از شیوه تحقق عایدی است.

.922

براین اساس ،وقوع مالیات زمانی است که یک دارایی به یک مالک جدید انتقال/واگذار یا فروخته
میشود .اختالف بین قیمت خرید و قیمت فروش ،پایه مالیات بر عایدی سرمایه را تشکیل خواهد داد.

 )4-2-2سایر مؤلفه ها یا اجزای نظام مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهادی برای ایران
.923

عالوه بر ارکان اصلی مالیات( پایه ،نرخ و موارد معاف) پیشنهادی برای عایدی سرمایه در کشور که به آنها
اشاره شد ،موارد زیر در هنگام طراحی نظام مالیاتی مربوط بایستی مورد توجه قرار گرفته و راجع به آنها
تصمیمگیری شود.

 .1نوع سیستم مالیات بر عایدی سرمایه( نظام جامع مالیات بر عایدی سرمایه یا نظام مستقل و جدا)


اینکه سیستم مالیات بر عایدی سرمایه کشور جامع باشد یا مستقل و جدا باشد ،به مجموعهای از مالحظات
اقتصادی و اجرایی بستگی دارد .برای تبیین مسئله ،الزم است نگاهی به مفهوم "یکپارچگی" یا " جامعیت"
درآمد بر اساس تعریف هایگ-سیمونز 23بیاندازیم .بر اساس این تعریف ،هیچگونه تفاوتی بین درآمد
شغلی و درآمد ناشی از سرمایه وجود ندارد و لذا ،درآمد جامع یا یکپارچه ،به مجموع تغییر در خالص
Haig-simons
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ثروت هر فرد در دوره مدنظر ،بعالوه میزان مخارج صرفی ،گفته میشود .این تعریف به نوعی بیانگر
افزایش در توانایی پرداخت مالیات توسط یک شخص میباشد .در چارچوب این تعریف ،هر
شخص(خانواده) نسبت به عوایدی ناشی از واگذاری دارایی مالی و حقیقی خود ،صرفنظر از این که این
عواید در قبال درآمد شغلی " سوداگرانه" و یا در قالب درآمد سرمایه باشد ،مشمول مالیات است .بنابراین،
هرگونه رفتار تبعیضآمیز بین عواید کوتاه مدت و بلندمدت ،معافیت برخی در مقابل شمول برخی دیگر،
عدول از تعریف جامعیت مالیات بر عایدی است .به دلیل این مالحظات ،اجرای نظام جامع مالیات بر
عایدی سرمایه در مراحل ابتدایی معرفی این مالیات با محدودیتهای زیادی مواجه است .از این رو،
معافیت عواید کوتاهمدت از مالیات بر عایدی سرمایه ،یا معافیت برخی عواید ،جامعیت مالیات بر عایدی
سرمایه را مخدوش می نماید.


بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که این مالیات در اغلب کشورها در چارچوب نظام مالیات
بر جمع درآمد قرار میگیرد .در عمل برای پیگیری بهتر برخی اهداف ،ممکن است با عواید حاصل از
سرمایه ،رفتارهای متفاوتی شود .با توجه به مالحظات مذکور به نظر میرسد سیاست بهینه ،اجرای مالیات بر
عایدی سرمایه در قالب سیستم مالیاتی  PITو برای اغلب داراییها باشد .البته با توجه به فقدان یک نظام
جامع مالیات بر درآمد در ایران و همچنین ،نوپا پودن این مالیات ،ممکن است اجرای یک نظام جامع
مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ،اجرایی نباشد و در اینصورت گزینه بعدی که مشکالت سیاستی و
اجرایی زیادی نیز دارد ،اجرای این مالیات به صورت مستقل و جدا و برای یکسری عواید محدود ،میباشد.

 .2نرخ شمول( میزان عایدی مشمول مالیات)


برخی کشورها در اجرای برخی اهداف حمایتی ،کاهش فرار مالیاتی و غیره ،برخی از داراییها را( مثال
امالک و مستغالت) را به صورت محدود مشمول این مالیات می کنند .برای این منظور از " نرخ شمول"
دارایی که بیانگر درصدی از دارایی یا عایدی است که در پایه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ
میشود .برای نمونه در برخی کشورها برای جلوگیری از سوداگری و تشویق افراد به نگهداری
طوالنیمدت برخی داراییها تنها درصدی از دارایی در پایه مالیاتی لحاظ می شود( برای نمونه در صورت
نگهداری دارایی به مدت بیش از یکسال در استرالیا ،پاکستان ،آفریقای جنوبی ،نرخ شمول به ترتیب
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عبارت خواهد بود از  75 ، 51و  33درصد خواهد بود به عبارت دیگر در این کشورها به ترتیب  25 ،51و
 67درصد از ارزش دارایی از پرداخت این مالیات معاف خواهد بود) .در هر صورت اگر تمام دارایی یا
عواید مربوط در پایه این مالیات قرار گیرند ،موضوع بایستی در قانون تصریح شود.
 .2نحوه رفتار با عواید کوتاه مدت و بلندمدت


یکی از اهدافی که در حال حاضر در کنار اهداف بازتوزیعی و گسترش عدالت ،از طریق معرفی و پیاده
سازی مالیات بر عایدی سرمایه پیگیری و دنبال می شود ،کنترل و کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار
برخی داراییها می باشد .برای دستیابی به این هدف رفتار متفاوت با عواید کوتاه مدت و بلندمدت الزم و
ضروری است .لذا پیشنهاد می شود ،به منظور کاهش انگیزه های سوداگرانه ،متناسب با نوع دارایی ،عواید
کوتاه با نرخهای به شدت تصاعدی مشمول مالیات شوند .برای عواید بلندمدت نیز بعد از شاخص بندی
میتوان نرخهای مقطوع پایین تری را اعمال کرد.

 .4میزان معافیت آستانه( پایه)


یکی دیگر از رفتارهایی که در برخی کشورها در خصوص عواید سرمایهای وجود دارد ،اعطای معافیت
پایه یا آستانه است .این معافیت به منظور جبران برخی هزینهها یا کمک به برخی اقشار داده میشود .در این
رویکرد ،معموالً خالص عایدی سرمایه تا یک مبلغ مشخصی از شمول پایه مالیات بر عایدی سرمایه خارج
یا معاف میشود .به عنوان نمونه در کشورهای آفریقای جنوبی ،ترکیه و انگلستان میزان معافیت پایه به
ترتیب  3611 ،2211و  9711دالر است .در هر صورت ،این موضع بایستی در هنگام طراحی نظام مالیات بر
عایدی سرمایه مشخص شود.

.5


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

یکی از بحثهای که در طراحی مالیات بر عایدی سرمایه مطرح میشود ،نحوه رفتار با داراییها پس از اتمام
دوره نگهداری آنها است؟ به عبارت دیگر آیا یک دارایی مشخص ،که قانون گذار به شرط نگهداری آن
برای یک دوره مشخص ،آن را مشمول رفتارهای ترجیحی قرار داده ،پس از پایان این مهلت ،مشمول
مالیات است یا نه؟ .بررسی نظام مالیاتی کشورهای منتخب نشان می دهد که در بعضی کشورها ،تنها سهام و
اوراق بهادار از این امتیاز برخوردار هستند  .در این ارتباط می توان از کشورهای هند ،پاکستان و ترکیه نام
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برد .بقیه کشورها ،پس از پایان دوره نگهداری دارایی ،هیچگونه معافیتی( نرخ صفر) ارایه نمی دهند .به نظر
می رسد ،به استثنای چند کشور معدود ،بقیه کشورها برای جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی ،کاهش
درآمدهای دولت و نیز جلوگیری از پیچیدگی و مشکالت اداری و تمکین ،این امتیاز را حذف کرده اند.
بنابراین ،با توجه به شرایط کشور و جلوگیری از برخی مشکالت اداری ،همانند سایر کشور از دادن این
امتیاز پرهیز شود.
.1


قابلیت کسر زیان از عواید سرمایهای

یکی از مهمترین مولفههای مالیات بر عایدی سرمایه ،قابلیت یا عدم قابلیت کسر زیانهای سرمایهای از
عواید سرمایهای است .سیستم مبتنی بر تحقق عایدی ،افراد را به سمت نگهداری بلندمدت داراییها (قفل
شدن دارایی) و همچنین به جلو انداختن زیان ،تشویق میکند .برای جلوگیری از این مشکالت ،بسیاری از
کشورها ،جبران زیانهای سرمایهای را تنها با عواید سرمایهای ،مجاز میدانند و اجازه نمیدهند ،این زیانها
با سایر درآمدها چبران شود .با این حال ،اجازه انتقال این زیانها به دورههای بعد و یا جبران آن با
درآمدهای آتی داراییها ،وجود دارد .در غیاب شرط جبران زیان از عواید سرمایهای ،اشخاص ممکن
است دارا یی زیان ده خود را در پایان سال فروخته و زیان آن را با مالیات داراییهایی جبران نماید که
ارزش آنها افزایش یافته اما به این زودی قابل فروش نیستند.



بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد که در این ارتباط ،الگوی واحدی وجود ندارد 91 .کشور
عضو این سازمان اجازه کسر زیانهای سرمایهای را از سایر عواید یا درآمدها نمی دهند .بالغ بر  98کشور
عضو نیز ،محدودیتهایی را برای کسر زیان سرمایهای از عواید سرمایهای برقرار کردهاند .بعضی از
کشورهای عضو،کسر زیانهای سرمایهای مازاد را از درآمد بهره مجاز میدانند و تعداد اندکی نیز اجازه
کسر زیانهای سرمایهای مازاد را از درآمدهای غیرسرمایهگذاری (درآمدها و دستمزدهای معمول)
میدهند .همچنین در تعدادی از کشورهای عضو امکان انتقال زیان( در برخی موارد به جلو انداختن زیان)
تحت شرایط و قیود خاص وجود دارد.



برای جلوگیری از فرسایش پایه مالیاتی ،اعمال محدودیت برای کسر زیان ،بسیار ضروری است .بهرحال
باید توجه داشت که اگر عایدی سرمایه با نرخ معمول مشمول مالیات باشد و به زیانها نیز معافیت داده
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شود ،اعمال محدودیت بر زیانها چندان ضرورتی ندارد .همچنین ذکر این نکته ضروری است که برای
اشخاصی که داراییهای زیادی دارند ،اعمال محدودیت کسر زیان ،اهمیت ندارد .چراکه زیانهای
سرمایهای با عواید سایر داراییها قابل جبران است.


در هر صورت ،محدودیت کسر زیان ممکن است از سرمایهگذاری در یک پروژه خاص و ریسکپذیر
جلوگیری کند ،چرا که در آن پروژه هر عایدی مشمول مالیات میشود ،اما هیچ زیانی قابل کسر نیست.
بنابراین با توجه به تاثیر محدودیت کسر زیان سرمایهای بر ریسکپذیری از یک سو و اثرات درآمدی عدم
محدودیت کسر زیان برای دولت ،وضع مقرراتی در این زمینه ضروری باشد.

.7


تعداد دورههای مجاز برای انتقال زیان سرمایهای

مولفه دیگری که در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه بایستی مورد توجه قرارگیرد ،تعداد
سالهایی است که اشخاص می توانند زیان سرمایهای خود را به دورههای آتی انتقال دهند .مقررات مربوط
به اجازه انتقال زیان به دورههای آتی در کشورهای مختلف متفاوت است و در این رابطه الگوی واحدی
وجود ندارد .برخی از کشورها اجازه انتقال زیانهای سرمایهای را به دورههای آتی نمیدهند( نظیر ترکیه و
انگلستان) و در مقابل کشورهایی که چنین اجازه ای را میدهند .برخی از آنها نظیر استرالیا و آفریقای
جنوبی تعداد این سالها نامحدود و در برخی دیگر نظیر هند ،پاکستان ،بنگالدش و اندونزی این سالها بین 5
تا  8سال در نوسان است .در هر صورت ارتباط تنگاتنگی بین محدودیت کسر زیان سرمایهای از سایر
درآمد و انتقال زیان به سنوات آتی وجود دارد .در صورت اعمال محدودیت کسر زیان از عواید
سرمایهای ،الزم است اجازه انتقال زیان به سالهای بعد نیز داده شود .در ارتباط با تعداد سالهای مجاز برای
انتقال زیان سرمایهای ،الزم است مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اصالحیه  9314/4/39در این خصوص
ملحوظ نظر باشد.

 .8شاخص بندی قیمت پایه دارایی؛


مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت مالیات بر عایدی" واقعی" است که تورم زدایی شده باشد .از این رو،
هنگام وضع مالیات بر عایدی سرمایه ،الزم است هرگونه افزایش ناشی از تورم در عواید و هزینههای
سرمایهای از پایه مالیاتی خارج شود .اگرچه شاخصبندی در مالیاتستانی بر مبنای تحقق عایدی ،تقریبی
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دقیقتر از درآمد واقعی اقتصادی ارایه میدهد و منجر به کاهش اثر قفل شدن دارایی میشود ،اما معایبی
چون افزایش پیچیدگی و هزینههای تمکین مودیان ،افزایش فرصتهای آربیتراژ و مشکالت کارایی و
عدالت میشود .به همین دلیل در برخی کشورها ،بویژه کشورهایی که نرخ تورم پایینی دارند ،شاخصبندی
اجرا نمیشود ،در این ارتباط می توان به کشورهای آلمان ،جمهوری چک ،هلند ،ایسلند و نیوزیلند اشاره
کرد .برخی کشورها نظیر استرالیا برای اجتناب از مسائل و مشکالت شاخصبندی ،اقدام به اعطای معافیت
کردهاند( به عنوان مثال  51درصد از عایدی سرمایه مشمول مالیات شود) و برخی دیگر نظیر دانمارک،
لوکزامبورگ و اسپانیا برخی از انواع داراییها را شاخص بندی میکنند .بنابراین ،تصمیمگیری در خصوص
شاخصبندی به مجموعهای از عوامل بستگی دارد و سیاستگذاران بایستی راجع به آن تصمیمگیری کنند.
 .0نحوه رفتار( معافیت یا عدم معافیت) با مسکن اصلی


یکی از مسائل بسیار مهم در طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه ،نحوه رفتار با مسکن اصلی تحت
سکونت مالک است .معافیت یا عدم معافیت این بخش مشکالت و تبعات خاص خود را به دنبال دارند .از
یک طرف معافیت مسکن اصلی ،علیرغم کاهش اثرات قفل شدن داراییها ،منجر به بروز برخی عدم
کاراییها میشود و بر این اساس باید تمام امالک مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشند .در مقابل یکی از
نگرانیها در خصوص معافیت مسکن اصلی ،احتمال سوق یافتن افراد از سایر اشکال سرمایهگذاری به
سمت سرمایهگذاری در مسکن شخصی است و این موضوع در زمان افزایش انتظارات قیمتی در این بخش،
حادتر نیز میشود .مشکالت اجرایی در تعیین مسکن اصلی یک شخص در زمانی که وی صاحب چندین
ملک است ،مسئله دیگری است که بایستی به آن اشاره کرد .با این وجود بررسی تجارب کشورها نشان
می دهد که بسیاری از کشورها یا محل سکونت اصلی از این مالیات معاف کرده و یا امتیازاتی به آن اعطا
میکنند .در این راستا ،اجازه تعویق پرداخت مالیات رویکرد مناسبتری برای کاهش اثرات قفل شدن
دارایی در این بخش میباشد.



به طور کلی در بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان در خصوص مسکن اصلی موارد زیر قابل ارایه
است )9 :کشورهایی که هیچگونه معافیتی به مسکن اصلی ارایه نمی دهند و با آن همانند سایر داراییها و
سایر امالک رفتار می شود .تعداد این کشورها اندک است در این خصوص میتوان به کشورهای
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بنگالدش ،پاکستان اشاره کرد )2 .کشورهایی که بخشی از عواید حاصل از مسکن اصلی را از مالیات
معاف کرده اند .در این ارتباط می توان به کشورهای استرالیا ،اسلواکی( تحت شرایط خاص امتیاز تعویق
مالیات) ،سوئد( بخشی از عایدی و امتیاز تعویقی) ،آمریکا( معافیت پایه  251هزار دالری) )3 .کشورهایی
معافیت مشروط می دهند( مشروط به اقامت در مسکن اصلی برای حداقل یک دوره مشخص) ،در این
ارتباط میتوان به کشورهای اتریش حداقل  3سال ،جمهوری چک حداقل  3سال ،فنالند حداقل  2سال،
آلمان حداقل یکسال،مجارستان حداقل  5سال ،ایسلند حداقل  2سال ،ژاپن حداقل  91سال ،کره جنوبی
حداقل  3سال ،نروژه حداقل یک سال ،لهستان حداقل  5سال ،اسکواکی حداقل  2سال و ترکیه حداقل 4
سال)  )4 .کشورهایی که به طور کامل مسکن اصلی را معاف کردهاند( فرانسه ،یونان ،ایتالیا ،لوکزامبورگ،
نیوزلند ،سوئیس ،انگستان ،کانادا( برای هر خانواده یکبار در طول عمر) ،بلژیک( مشروط بر اینکه قصد
خرید و فروش نگهداری نکند).


با توجه به مشکالت کشور در بخش مسکن از یک سو و انگیزه باالی سوداگری و سفته بازی در این بخش
از سوی دیگر ،به نظر می رسد طراحی یک سیاست مالیاتی کارآمد در این بخش بسیار ضروری میباشد.
از این رو با توجه به تجارب موجود و وضعیت ایران ،اعطای معافیت کامل به مسکن شخصی بدون اعمال
برخی محدودیتها و پیش شرطها نتواند به دولت در تامین اهداف مدنظر بویژه افزایش عرضه مسکن و
جلوگیری از سوداگری در این بخش کمک نماید .بنابراین الزم است مسکن شخصی در صورتی از مالیات
بر عایدی سرمایه معاف باشد که اوالً برای حداقل یک دوره  5ساله تحت مالکیت و سکونت شخص باشد،
ثانیاً هرگونه واگذاری به قصد انتفاع در فاصله  5سال ،مشمول نرخهای تنازلی باشد به طوری که باالترین
نرخ در سال اول اعمال و به تدریج تا سال پنجم کاهش یابد .ثالثاً ،از سال پنجم به بعد میتوان به خانههای
واقع در شهرها و مناطق مختلف شهری معافیت کامل یا معافیت پایه اعطا و برای متراژهای باالتر از یک حد
معین ،این معافیت اعطا نشود .پس از لحاظ معافیت مزبور و همچنی شاخص بندی( درصورت رسیدن به
یک جمع بندی در این زمینه) ،از خالص عایدی مسکن شخصی برخی اقشار  ،مناطق یا متراژها ،به نرخ
تصاعدی مالیات اخذ شود.
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 .19نحوه رفتار با داراییهایی که برای استفاده شخصی نگهداری می شوند؛


مولفه دیگر مالیات بر عایدی سرمایه ،نحوه رفتار با داراییهایی است که افراد برای استفاده شخصی
نگهداری میکنند .قاعده کلی این است که اینگونه داراییها از پرداخت مالیات معاف باشند .با این حال در
کشورهای مختلف رفتارهای متفاوتی با اینگونه داراییها انجام میشود .برای نمونه در کشورهای استرالیا،
هند ،آفریقای جنوبی و انگلستان داراییهای شخصی اشخاص با برخی استثنائات نظیر اشیاء نفیس و ...که
فهرست آنها از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است ،از پرداخت اینگونه مالیات معاف هستند .در برخی
از کشورها نیز نظیر بنگالدش ،اندونزی ،پاکستان و ترکیه هیچگونه معافیتی ارایه نمیشود .بهرحال با توجه
به فهرست محدود داراییهایی که به عنوان پایه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در ایران پیشنهاد شده
است ،الزم است این موضوع در هنگام طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصریح شود .چنانچه اینگونه
داراییها در بازههای زمانی کوتاه ،خرید و فروش شوند ،الزم است با آنها رفتار متفاوتی شود.

 .11امتیاز تعویق پرداخت مالیات؛


امتیاز تعویق پرداخت مالیات ،فرصتی است که بر اساس آن ،مالکان داراییهای مشمول مالیات بر عایدی
سرمایه در شرایط خاص ،میتوانند پرداخت مالیات را به تعویق اندازند .افراد در چندین حالت میتوانند از

این امتیاز بهرهمند شوند :هنگام فروش یا واگذاری داراییهای خود ،در ازای خرید همان دارایی یا
داراییهای مشابه ،هنگام معاوضه دارایی ،هنگام انتقال قهری(طالق) ،مبادله سهام در داخل یک شرکت یا
بین واحدهای مختلف یک صندوق سرمایهگذاری و مواردی از این قبیل .در واقع در چارچوب این امتیاز،
پرداخت مالیات به تعویق میافتد ،چراکه صرفاً این امتیاز برای تعویض و جایگزینی داراییها داده میشود و
برای فروش بدون جایگزین ،مالیات مربوط باید پرداخت شود .به طور کلی این امتیاز در مواردی داده
میشود که فروش یا انتقال دارایی در اختیار مالک نبوده و یا دارایی صرفاً برای جایگزینی و خرید دارایی
مشابه فروخته شود .اگرچه در عمل تشخیص این موارد قدری با مشکل همراه است اما توجه به آن در
هنگام طراحی بسیار اهمیت دارد.


رفتار کشورها با امتیاز تعویق پرداخت مالیات یکسان نیست ،اما با این حال ،مواردی که در آن این امتیاز
قابل ارایه است تقریباً در همه کشورها یکسان است .برای نمونه در استرالیا برای تحصیل قهری ،ازدواج،
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طالق ،جایگزینی ،معاوضه و تغییر ساختار این امتیاز ارایه میشود .این امتیاز در بنگالدش هنگام جایگزینی
داراییها ،در هند هنگام تحصیل قهری ،سرمایهگذاری مجدد ،در پاکستان هنگام تغییر شغل یا کسب و
کار ،ادغام و تغییر ساختار در آفریقای جنوبی نقل و انتقال بین زوجین در نتیجه ازدواج یا طالق ،در
انگلیس برای نقل و انتقال بین زوجین ،داده می شود .در ترکیه نیز این امتیاز به صورت محدود وجود دارد.
 .12نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم


یکی دیگر از مؤلفههایی که بایستی در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه راجع به آن
تصمیمگیری شود ،نحوه رفتار با اشخاص مقیم و غیرمقیم است .اینکه کدامیک از داراییهای اشخاص
مقیم و غیرمقیم مشمول مقررات مالیات بر عایدی سرمایه میشوند ،محور مباحث این قسمت میباشد .به
عنوان یک قاعده کلی ،اشخاص مقیم نسبت به تمام داراییهای خود واقع در داخل یا خارج از کشور،
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند .بررسی تجارب برخی از کشورها نظیر استرالیا ،پاکستان ،هند،
آفریقای جنوبی ،اندونزی ،انگلیس ،ترکیه و بنگالدش جملگی نشان میدهندکه در تمامی این کشورها
تمام داراییهای اشخاص مقیم مشمول مقررات مالیات بر عایدی سرمایه است.



اما اشخاص غیرمقیم بر اساس یک قاعده کلی تنها نسبت به داراییهای خود واقع در داخل یک کشور
بویژه نسبت به امالک خود واقع مشمول این مالیات هستند .بررسی تجربه کشورها نیز گواه این مدعاست.
شیوه پرداخت این مالیات نیز به صورت تکلیفی می باشد.



بر اساس تجارب موجود و قوانین داخلی ایران ،بویژه با عنایت به مقررات ماده  9قانون مالیاتهای مستقیم،
اشخاص مقیم نسبت به کلیه اموال و داراییهای خود واقع در داخل یا خارج از ایران مشمول مقررات
مالیات بر درآمد خواهند بود ،اما اشخاص غیرمقیم تنها نسبت به داراییهای خود( بویژه امالک) واقع در
ایران مشمول مالیات بر درآمد می باشند.

 .12وصول تکلیفی مالیات اشخاص مقیم


سرانجام ،آخرین مورد مهم که بایستی در هنگام طراحی نظام مالیات بر عایدی سرمایه راجع به آن
تصمیمگیری شود ،نحوه وصول مالیات اشخاص مقیم است .بررسیهای نشان میدهدکه در اغلب کشورهای
مجری ،مالیات اوراق بهادار دولتی و سهام به صورت تکلیفی و بعضا قطعی در منبع کسر و پرداخت میشود
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و مالیات سایر داراییها به صورت غیرتکلیفی دریافت می شود .بر این اساس ،میتوان ،مالیات سهام و
برخی داراییهای دیگر نظیر خودرو و امالک را به صورت تکلیفی غیرقطعی دریافت کرد.
 .14سایر مولفه های مالیات بر عایدی سرمایه


عالوه بر  95مولفه اصلی ،موارد دیگری نیز وجود دارد که در البه الی مولفههای اصلی راجع به آنها بایستی

تصمیمگیری شود .مسائلی نظیر ترتیبات رسیدگی ،تکالیف مؤدیان ،تکالیف اشخاص ثالث ،تسلیم
اظهارنامه ،پرداخت مالیات ،جرایم و تشویقات و سرانجام حل اختالفات مالیاتی بخش دیگری از مقررات
عمومی هستند که میتوان از قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص آنها بهره گرفت.
 )5-2اثرات درآمدی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در کشور
.4

با کنارگذاشتن مسکن اصلی ،مالیات بر عایدی سرمایه با فرض پایه های پیشنهادی و اعمال نرخهای جاری متاده
 939در کوتاه مدت و حداکثر نرخ پیشنهادی( بلندمدت) ،ظرفیت مالیاتی این بخش با فرض نرخ رشد اقتصتادی
باثبات و نرخ تورم با ثبات در حدود  1هزار میلیارد تومان در سال برآورد میشود .البته انتظار میرودکه مالیتات
بر عایدی سرمایه تحقق یافته به میزانی کمتر از رقم تخمینی وصول شود ،مضاف بتر ایتنکته ایتن تخمتین شتامل
بیشبرآوردی است زیرا شامل داراییهایی میشود که هم اکنون از آنها مالیات اخذ می شود و ممکتن استت در
آینده وجود نداشته باشند .در واقع اطالعات کافی برای انجام این تعدیالت وجود ندارد .همچنین درآمد تخمینی
به نرخ فرضی ارزیابی دارایی نیز شدیداً حساسیت دارد.

.5

البته توجه به مسائل انتقال مالیات نیز بسیار حائز اهمیت است .اگتر مالیتات تنهتا بته عایتدی و زیتان دارایتیهتای
تحصیل شده پس از تاریخ اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه اصابت کند ،زمان زیادی طول می کشد تا پایه
بزرگی از داراییها مشمول مالیات شوند .تجارب سایر کشورها نشان می دهد که حدود  95سال برای تحقق تمام
درآمدهای بالقوه مالیات بر عایدی سرمایه زمان الزم است .همچنین نوسانات زیتادی در درآمتد عایتدی سترمایه
وجود دارد به خصوص زمانی که سهام و بازارهای دارایی روند افزایشی و کاهشی دارند.
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.
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پیوست -1مقررات مربوط به کسر زیانهای سرمایهای داراییهای غیرتجاری( )CLو عایدی سرمایه داراییهای تجاری()2994
کشور

محدودیت بر روی اعمال کسورات زیانهای سرمایه-

قابلیت کسر زیانهای سرمایهای( )CLدر

زیانهایی به غیر از زیان

انتقال به آینده یا گذشته زیانهای

ای( )CLدر برابر عایدی سرمایه؟

برابر سایر عایدیهای یا درآمدها؟

سرمایهای( )CLقابلیت کسر

سرمایهای()CL؟

از عایدی سرمایه دارد؟

استرالیا

بله .زیان سرمایهای( )CLمربوط به کلکسیونها از عایدی خیر .زیان سرمایهای( )CLفقط از عایدی بله .زیانهای مالیات عادی از بله .انتقال زیان سرمایهای به آینده بدون
سرمایه مربوط به همان اموال قابل کسر است .برای دارایی -سرمایه قابل کسر بوده و از سایر درآمدها و هر درآمدی از جمله عایدی محدودیت انجام میشود ،اما به گذشته

اتریش

های با استفاده شخصی ،زیان سرمایهای( )CLمحاسبه نمی -عواید قابل کسر نیست.

سرمایه مشمول مالیات ،قابل امکانپذیر نیست.

شود .در سایر موارد محدودیتی وجود ندارد.

کسر است.

بله .زیان سرمایهای فقط از عایدی سرمایه همان طبقه قابلیت
کسر دارد.

بلژیک

کانادا

خیر

زیان سرمایهای "معامالت سوداگرانه

بله .زیانهای غیر سرمایهای

خیر

(زیانهای تجاری) در ابتدا از

"(نگهداری اوراق بهادار برای کمتر از یکسال) فقط از

درآمد همان طبقه و سپس از

عایدی سرمایه همان طبقه قابلیت کسر دارد.

سایر طبقات قابل کسر است.
خیر

خیر .عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای

خیر.

بله .در خصوص اموال غیرمنقول انتقال

( )CLقابل قبول تجمیع میشوند( .تلفیق مجزای عایدی/

زیان به  5سال آینده مجاز است.

زیان سرمایه در چارچوب طبقه "سایر درآمدها" وجود

هیچ قابلیت انتقال به آینده یا گذشتهای

ندارد).

برای  CLسهامداری عمده وجود ندارد.

بله .اموال شخصی لیست شده( برای مثال هنری ،بله CL %51 .سهام و یا بدهی شرکتهای بله .زیانهای کسب و کار بله .انتقال زیان سرمایهای به آینده بدون
جواهرآالت) فقط در مقابل عایدی سرمایه اموال شخصی کسب و کاری کوچک قابل کسر از عادی قابل کسر از درآمد محدودیت انجام میشود و انتقال زیان به
لیست شده قابل کسر است .در سایر موارد عایدی سرمایه عایدی سرمایه و درآمد مشمول مالیات ناشی از هر منبعی( از جمله گذشته تا سه سال مجاز است.
مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای( ) CLقابل کسر تجمیع ناشی از هر منبعی است CL %51 .تحقق عایدی
میشوند.

سرمایه

یافته در سال فوت یا  CLانتقال داده شده به مالیات) است.
سال فوت از درآمد مشمول مالیات ناشی
از هر منبعی در سال مرگ یا سال قبل ،قابل
کسر است.

مشمول
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جمهوری

بله .با عایدی یا زیان سرمایهای اوراق بهادار (برای مثال

چک

سهام و اوراق قرضه) و عایدی یا زیان سرمایهای منافع

خیر

خیر

خیر

مالکیت شرکتهای با مسئولیت محدود ،مشارکتهای مدنی یا
تعاونیها( برای مثال  CLتعاونیها از عایدی سرمایه اوراق
بهادار قابل کسر نیست ) متفاوت رفتار میشود.
دانمارک

فنالند
فرانسه

بله .با زیان /عایدی سرمایه سهام پذیرفته شده در بورس و بله .زیان سرمایهای سهام تحت تملک بیش

خیر

بله .انتقال زیان سرمایهای به آینده بدون

اموال غیرمنقول(زیان سرمایه فقط از اموال مشابه قابلیت از سه سال از " درآمد ناشی از سهام"

محدودیت(در برابر عایدی سرمایه /سایر

کسر دارد) متفاوت رفتار می شود .عایدی سرمایه سهام غیر شامل سود توزیعی سهام ،قابل کسر است.

درآمدها مطابق قواعد تلفیق پایه انجام

بورسی از درآمد شخصی قابل کسر است.

زیانهای استفاده نشده به همسر میتواند

هیچ کسری برای زیان سرمایهای اوراق قرضه مجاز نیست.

انتقال یابد.

خیر ،عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

خیر CL ،فقط از عایدی سرمایه قابل کسر

بله .انتقال زیان سرمایهای به آینده تا 3

 )CLقابل کسر تجمیع میشوند.

است.

سال امکانپذیر است.

بله ،با زیان سرمایه یا عایدی سرمایه اوراق بهادار و اموال

خیر

میشود).

خیر

غیرمنقول جداگانه رفتار میشود(زیان سرمایهای فقط از

بله .انتقال زیان سرمایهای ناشی از
فروش موردی سهام به آینده تا  91سال

عایدی سرمایه اموال مشابه قابل کسر است).
آلمان

خیر ،زیانهای سرمایهای قابل قبول داراییهای غیر تجاری

خیر

قابل کسر از عایدی سرمایهای مشمول مالیات داراییهای
غیر تجاری است.
 %51زیان یا عایدی سرمایه اوراق بهادار لحاظ میشود.
یونان

بله ،با زیان یا عایدی سرمایه مشمول پایههای مختلف ،رفتار تک مالکیها میتوانند زیانهای ناشی از
متفاوتی میشود.

فروش سهام شرکتهای ثبت شده در یونان یا
بازار سهام خارجی را از عایدی کسر کنند.

مجارستان

بله ،با زیان یا عایدی سرمایه مشمول مالیات پایههای

خیر

مختلف ،رفتار متفاوتی می شود.
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ایسلند

بله ،با زیان یا عایدی سرمایه اموال غیر منقول از جمله سهام خیر ،زیان سرمایه( )CLاوراق بهادار از
و اموال غیرمنقول رفتار متفاوتی میشود.

خیر

خیر

عایدی سرمایه دارایی مشابه در همان سال
قابل کسر است .زیان سرمایه( )CLاموال
غیرمنقول از عایدی سرمایه دارایی مشابه در
همان سال کسر میشود.

ایرلند

خیر

خیر ،عایدی سرمایه حاصل از برخی واگذاریهای اراضی خیر ،زیان سرمایهای از سایر درآمدها قابل

بله .انتقال زیان به آینده محدودیت

توسعهای(که مشمول مالیات با نرخ  % 41است) از سایر کسر نیست( یعنی زیان سرمایه فقط از

ندارد .چنانچه زیان سرمایهای در سال

زیانهای سرمایهای منفک میشود .در غیراینصورت عایدی عایدی سرمایه قابل کسر است)

مالی فوت مودی ایجاد شود ،تا سه سال

و زیان سرمایهای با هم تلفیق میشوند.

به گذشته قابل انتقال است( بر مبنای
) LIFO

ایتالیا

خیر

بله ،تلفیق جداگانه زیان /عایدی سرمایهای سهامداران(

بله .زیانهای سرمایهگذاری بله .در دو مورد  )9زیان سرمایهای

عمده) واجد شرایط ؛ و سایر زیان /عایدی سرمایه (مواردی

از عایدی خالص سرمایه سهامداری واجد شرایط و  )2زیان

که واجد شرایط نیستند) به صورت دیگر ترکیب می شوند

سهامداری غیرواجد شرایط سرمایهای سهامداری غیرواجد شرایط
قابل کسر است.

ژاپن

بله ،تلفیق جداگانه زیان  /عایدی سرمایه اوراق بهادار( که خیر،

تا چهار سال به آینده قابل انتقال است.

بله ،زیانهای غیرسرمایهای بله ،در موارد خاص .برای زیان

در پایه جدا با نرخ مقطوع مشمول مالیات است) ،امالک و استثنا :زیان سرمایه فروش امالک مسکونی از عایدی خالص سرمایه سرمایهای سهامهای شرکتهای پذیرفته
مستغالت(عرصه و عیان) تحت تملک کوتاه مدت و از کل درآمد سه سال بعدی ( مختص مربوط به داراییها به غیر از شده در بورس تا سه سال به آینده قابل
بلندمدت و سایر داراییها.

سالهایی که در آن کل درآمد از  31میلیون اوراق بهادار ،امالک و انتقال است(و قابل کسر از عایدی
ین کمتر است) تحت شرایط خاص قابل مستغالت( که هر دو مشمول سرمایه سهامهای پذیرفته شده در بورس
کسر است.

مالیات جداگانه هستند) قابل است).
امکان انتقال زیان سرمایه به گذشته برای

کسر است.

اوراق بهادار ،زمین یا ساختمان وجود
ندارد.
کره جنوبی

بله ،تلفیق جداگانه زیان/عایدی سرمایه سهام(زیان سرمایه

خیر
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فقط از عایدی سرمایه سهام همان سال قابل کسر است) و
عرصه و اعیان(زیان سرمایهای فقط از عایدی سرمایه عرصه
و اعیان در همان سال قابل کسر است) .
لوکزامبورک

خیر ،تلفیق مجداگانه  )9عادی  /زیان سرمایهای

خیر

خیر

بله ،زیانهای غیرسرمایهای از

سوداگرانه( نگهداری اوراق بهادار کمتر از  6ماه)  )2عادی

عایدی خالص سرمایه قابل

 /زیان سرمایهای امالک و مستغالت  )3عادی  /زیان

کسر است.

سرمایهای مشارکتهای عمده  .برای تعیین نرخهای مالیاتی
قابل اعمال ماندههای فوق به ترتیب خاصی خالص میشوند.
مکزیک

هلند

خیر

خیر ،عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

بله ،زیان سرمایهای از سایر درآمدهای

 )CLقابل قبول تجمیع میشوند.

مشمول قابل کسر است.

خیر ،عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

بله .زیان سرمایهای( سهامداری عمده ) از بله،

 )CLمجاز سهامداری عمده ،تجمیع میشوند.

سایر درآمدهای سهامداری عمده(سود مشخص شده از عواید و برای انتقال به آینده هیچ محدودیتی
سهام توزیعی) قابل کسر است.

بله .تا سه سال میتواند به آینده انتقال
بیابد.

زیانهای

سرمایهای بله .تا  3سال به گذشته قابل انتقال است

سرمایهای مشخص شده قابل وجود ندارد( زیان سرمایهای سهامداری

همچنین  %25مازاد زیان سرمایه( )CLکسر است.

عمده ).

مربوط به سهامداری عمده برای لحاظ در
سایر درآمدها در مواردی که سهامدار
منافع عمده خود را از دست میدهد ،به
آینده قابل انتقال است.
نیوزلند

خیر ،با کلیه اوراق قرضه تحت قواعد اصل تعهدی به بله ،زیان اوراق بهادار کامالً از درآمد بله .عایدی سرمایه خالص به بله .برای انتقال به آینده هیچ محدودیتی
صورت مشابه برخورد میشود( هیچ تلفیق مجزای عایدی یا جاری قابل کسر است.

عنوان جزئی از درآمد شخص وجود ندارد.

زیان سرمایه وجود ندارد).

حقیقی مالیاتستانی می-
شود(و لذا میتواند از سایر
زیانها کسر شود).
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نروژ

خیر ،عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

بله ،وجود دارد .زیان سرمایه از جمع بله .زیانهای غیرسرمایهای از بله .زیان تا  91سال به آینده قابل انتقال

 )CLقابل قبول تجمیع میشوند(در "جمع درآمد" لحاظ درآمد(عادی) قابل کسر است.
میشود که کلیه درآمدهای مشمول مالیات ناشی از حقوق

عایدی سرمایه قابل کسر است .در موارد تعطیلی کسب و کار،
زیان سرمایهای دو سال به گذشته قابل

است.

و دستمزد ،کسب و کار و سرمایه را در بر میگیرد).
لهستان

انتقال است.
خیر

بله ،با زیان  /عایدی سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار(

خیر

خیر

مشمول نرخهای مقطوع  )% 91جدا رفتار میشود و "درآمد
ناشی از فروش اموال غیرمنقول ،حق انتفاع امالک و اموال
منقول" بر پایه ناخالص(قیمت فروش منهای هزینههای
فروش) مشمول مالیات است.
پرتقال

بله ،با زیان  /عایدی سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار و خیر( ،زیان سرمایهای داراییهای کسب و
زیان  /عایدی سرمایه اموال غیرمنقول رفتار جداگانه می-

خیر

کار از سایر درآمدهای کسب و کار قابل

بله .زیان سرمایه داراییهای غیرمنقول
تا  5سال به آینده قابل انتقال است.

شود .زیان خالص سرمایه سهام و سایر حقوق مالی فقط از کسر است).

زیان سرمایه سهام و سایر اوراق بهادار تا

عایدی خالص سرمایه همان نوع تحقق یافته در  2سال آتی

 2سال به آینده قابل انتقال است.

قابل کسر است .زیان خالص سرمایه اموال غیرمنقول فقط
از عایدی خالص سرمایه همان نوع تحققیافته در  5سال آتی
قابل کسر است.
اسلواکی

بله ،با زیان  /عایدی سرمایه اوراق بهادار ،داراییهای منقول

خیر

و اموال غیرمنقول جداگانه رفتار میشود.
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خیر

خیر
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اسپانیا

بله ،با زیان /عایدی سرمایه کوتاهمدت(مالکیت کمتر از بله ،مازاد زیان سرمایه از  %91سایر

بله .انتقال زیان به آینده تا  4سال برای

یک سال) و با زیان /عایدی سرمایه بلندمدت متفاوت رفتار درآمدهای خالص ( به غیر از عایدی

زیان سرمایهای استفاده نشده از عایدی

میشود .زیان سرمایه کوتاهمدت از عایدی سرمایه کوتاه -سرمایه بلندمدت) قابل کسر است.

سرمایه کوتاهمدت یا  % 91سایر

مدت همان سال قابل کسر است( از عایدی سرمایه بلندمدت

درآمدهای خالص(به استثنای عایدی

قابل کسر نیست ) .زیان سرمایه بلندمدت فقط از عایدی

سرمایه بلندمدت) قابل کسراست .زیان

سرمایه بلندمدت همان سال قابل کسر است.

بلندمدت از عایدی سرمایه بلندمدت تا
چهار سال آینده قابل کسر است.

سوئد

خیر

بله .با زیان /عایدی سرمایه سهام صندوقهای مشترک که بله % 71 .مازاد زیان سرمایه از سایر بله .زیان سرمایهگذاری از
فقط اوراق بدهی سوئدیها را در اختیار دارند برخورد درآمدهای سرمایه( از جمله بهره و سود عایدی سرمایه قابل کسر است
مجزایی ( یعنی برخورد جدا) صورت میگیرد .در غیر این سهام توزیعی) قابل کسراست .چنانچه (برای محاسبه درآمد ناشی از
صورت ،عایدی سرمایهای مشمول مالیات و زیانهای درآمد سرمایه منفی باشد %31 ،زیان سرمایه سرمایه).
سرمایهای ( ) CLمجاز ،تجمیع میشوند.

تا  911،111واحد پولی و  % 29زیان

نرخهای شمول متفاوتی برای داراییهای مختلف وجود سرمایه که بیشتر از  911،111است از
دارد %911 :برای ادعای بدهی سوئدیها( به استثنای اوراق مالیات درآمد اکتسابی(حقوق و دستمزد
قرضه پاداش ) و سهام صندوقهای مشترک که اوراق بعالوه درآمد کسب و کار) قابل کسراست.
بدهی سوئدیها را در اختیار دارند؛  % 51اقامت شخصی؛
 %71برای سایر زیانهای سرمایه.
سوئیس

 .NAمالیات بر عایدی سرمایه فدرال بر اموال منقول NA

NA
در برخی از استانها زیانهای

عایدی/زیان سرمایه داراییهای تجاری اعمال میشود).

کسب و کار از عایدی سرمایه

شخصی یا غیرمنقول اعمال نمیشود(مالیات فدرال فقط بر

اموال غیرمنقول شخصی قابل

مالیات بر عایدی سرمایه اموال غیرمنقول شخصی در سطح

کسر است.

استانی اعمال میشود.
ترکیه

خیر ،عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

NA

خیر

 )CLقابل قبول تجمیع میشوند.

خیر

بله .انتقال زیان به آینده تا  5سال
امکانپذیر است.
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بریتانیا

خیر .عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

خیر

 )CLمجاز ،تجمیع میشوند.

استثنا :زیان سرمایه سهام شرکتهای غیر مشروط به شرایطی از هر ندارد ولی امکان انتقال به گذشته وجود

بله .زیان درآمد تجاری بله .انتقال زیان به آینده محدودیتی

استثنا :زیان سرمایهای واگذاری " اشخاص مرتبط" فقط از بورسی واجد شرایط از درآمد جاری سال عایدی سرمایهای قابل کسر ندارد به استثنای زیانهایی که در سال
عایدی سرمایه واگذاری همان شخص قابل کسر است.

مالیاتی یا سال مالیاتی قبل قابل کسر است.

خیر .عایدی سرمایه مشمول مالیات و زیانهای سرمایهای(

بله .مازاد زیان سرمایه تا  3111دالر از

فوت مودی یا در سالی که اجاره معدن

است.

پایان مییابد ،ایجاد شود.
آمریکا

 )CLمجاز تجمیع میشوند .مازاد زیان سرمایه اوراق بهادار جمع درآمد( یا همان درآمد عادی) قابل
که کمتر از یکسال نگهداری شوند از خالص عایدی سرمایه کسر است.
اوراق بهادار ی که بیش از  9سال نگهداری شوند ،قابل
کسر است؛ مازاد زیان سرمایه اوراق بهاداری که بیش از
یکسال نگهداری شوند از خالص عایدی سرمایه اوراق
بهاداری که کمتر از  9سال نگهداری شوند قابل کسر است.
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خیر

بله .انتقال زیان به آینده محدودیتی
ندارد.

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

پیوست  -2نحوه رفتار کشورهای عضو  OECDبا برخی از جنبه های (CGTسهام ،مسکن اصلی و داراییهای تجاری)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری

سرمایه

استرالیا

مالیات

بر

نگهداری نمی شوند)

درآمد

خیر

سهام نگهداری شدده کمتدر

رفتار مشابه با سهام

معتتاف (شتتمول بخشتتی از داراییهای غیرقابل اسدتهالک کده

اشخاص حقیقی ،واحد

از یکسال :عایدی سرمایه جتزء

عایتتدی تتتا جتتایی کتته از کمتر از یکسال نگهدداره شدده اندد

مالیاتی فرد است

درآمتتد مشتتمول مالیتتات لحتتاظ

دارایی برای انجام کسب و (مانند زمین) 51 :درصد تخفیف عایدی

میشود.

کار یا اجاره استفاده شود)

سرمایه در درآمد مشمول مالیات و به نترخ

سهام نگهداری شده بیش از

نهایی جمع درآمد .

یکسددال :درصتتدی از عایتتدی

عالوه بدر  59درصدد تخفیدف رکدر

سرمایه ( )%51در درآمد مشمول

شده ،در مشاغل کوچک امتیدازات

مالیات لحاظ میشتود و بتا نترخ

زیر اعطا میشود :معافیت کامل عایدی

نهایی جمع درآمد ،مالیات از آن

داراییهای نگهداری شده بیش از  95سال

اخذ میشود.

چنانچه سن مودی بیش از  55سال بتوده و
بازنشسته شده باشد یا اینکه مودی بته طتور
کامتتل از کتتار افتتتاده باشتتد .کتتاهش % 51
دارایی های فعال منجر بته کتاهش  %51در
عایتتتدی ستتترمایه متتتیشتتتود .معافیتتتت
بازنشستتتتگی ( 511هتتتزار دالر در طتتتول
زنتتدگی فتترد) بتتر عایتتدی دارایتتی هتتا در
مشاغل کوچتک برقترار استت .چنتان چته
دارایی جتایگزینی کستب شتود ،امتیتازات
تعویقی در بازپرداخت مالیتات بتر عایتدی
سرمایه ارائه میشود.
داراییهای قابل اسدتهالک (مانندد
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نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

ماشددین آالت) :ایتتن نتتوع عایتتدی جتتزء
درآمد شغلی محسوب میشود .عایتدی یتا
زیتتان نیتتز بتتا در نظتتر گتترفتن بازگشتتت
استهالک محاسبه میشود و با نرخ نهتایی
مالیات بر جمع درآمتد مالیتات اختذ متی-
شود.
اتریش

مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد است.

خیر

سهام نگه داری شده کمتدر اوراق قرضددددددده معدداف .چنتتان چتته محتتل دارایددی هددای غیرقابددل اسددتهالک
از یکسدال :مشتمول مالیتات بتر نگهددداری شددده اقامت اصلی مودی طتی دو (مانند زمین) :عایدی سرمایه ختالص بتا
عایدی سرمایه خالص به صورت کمتر از یکسال :از ستتال قبتتل از فتتروش بتتوده نرخ نهایی مالیات بر جمع درآمد ،مشتمول
کامل است .مالیات ستانی با نترخ خالص عایدی سرمایه باشتتتد یتتتا اینکتتته متتتودی مالیات است.
نهایی جمع درآمد انجام میشود .مشتتمول مالیتتات ،بتته ختتتتتودش ،ستتتتتاختمان را داراییهای استهالکپدذیر (مانندد
ماشینآالت ،ساختمان و  :)...ستود یتا

سهام نگه داری شده بیشدتر طتتور کامتتل مالیتتات ساخته باشد.
دریافتتت متتیشتتود .بتتا
از یکسال:معاف:

زیان سرمایهای به استتثنا عوایتد حاصتل از

از عایتتدی ستترمایه ستتهامداران نتتترخ عتتتادی جمتتتع

فتتروش آن دارایتتی ،24مشتتمول مالیتتات بتتر

اصتتتلی (دارنتتتدگان بتتتیش از  9درآمتتد مالیتتات اختتذ

عایدی سرمایه خالص با نرخ نهایی مالیتات

درصد سترمایه ستهام در طتول  5میشود.

جمع درآمد میشود.

ستتال گذشتتته) بتتا نصتتف نتترخ اوراق قرضدده نگدده

عواید حاصل از فروش دارایی جز درآمتد

مالیات بلر جمع درآمتد ،مالیتات داری شدده بیشدتر

عادی شغلی محسوب شده و با نرخ نهتایی

اخذ میشود.

از یکسال :معاف.

جمع درآمد مشمول مالیات میشود.

معافیتتتتتت عایتتتتتدی

رفتار خاص (یک دوم نرخ جمتع درآمتد)

سرمایه اوراق قرضه از

بتتا زیتتان یتتا عایتتدی در الددف) کستتب و
Depreciation recapture
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نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

مالیتتتات کتتته توستتتط

کارهای با قدمت بیش از  7سال ب)ستهام

بتتتتتدهکاران مقتتتتتیم

شرکت مقیم اتریش که بته عنتوان دارایتی

اتریش منتشر میشود.

شغلی توسط کارآفرین یا شرکا نگهداری
شده است.

بلژیک

مالیات بر درآمد

خیر

* سهامی که با انگیزه سفته بازی اوراق قرضتته کتته بتتا معاف .چنانچه عایدی جز عایتتدی یتتا زیتتان ستترمایه محقتتق شتتده در

اشخاص حقیقی ،واحد

خریتتد متتیشتتوند بتته صتتورت انگیتتتزه ستتتفتهبتتتازی فعالیتهای سفته بازی فرض داراییهای شغلی(منقول و غیر منقول) ،بته

مالیاتی خانواده(زوجین)

جداگانه مشمول مالیات بته نترخ خریداری میشوند بته شود ،با نرخ جداگانه عنوان درآمد شغلی ،مشمول مالیات با نرخ
 33درصد.
*معافیت سهام غیرسفته بازی .

جداگانه به نرخ ثابتت  %96.5مشمول مالیات می -جمع درآمد میباشند.
 33درصتتتد مشتتتمول شود.

استثنا :عایتدی یتا زیتان زمتینهتای دور

* وضع مالیات جداگانته بتا نترخ مالیات است.

افتاده مشمول مالیات نیست .عایدی یا زیان

 %96.5بتتتر فتتتروش بتتتیش از  25اوراق قرضه غیرستفته

داراییهای قابل استهالک با لحاظ عایدی

درصد سرمایه سهام شرکت مقیم بازی معاف میباشند.

حاصل فتروش ایتن دارایتی محاستبه متی-

به شرکت غیر مقیم .

آپشن به عنوان عایدی

آپشن به عنتوان عایتدی یتا زیتان یا زیان سفتهبازی جتز
سفتهبازی جتز ستایر درآمتدهای ستتتتایر درآمتتتتدهای
مشمول مالیات محسوب شتده ،و مشتتتتتمول مالیتتتتتات
چنانچتته بتتدهی مالیتتاتی کمتتتری محستتتتوب شتتتتده ،و
ایجتتاد کنتتد مشتتمول نتترخ نهتتایی چنانچه بدهی مالیتاتی
 PITخواهد بود.

کمتتتری ایجتتاد کنتتد
مشتتمول نتترخ نهتتایی
 PITخواهد بود.
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شوند.

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری

سرمایه

کانادا

نگهداری نمی شوند)

رفتار مشابه با سهام

معاف.سکونتگاه اصلی به

دارایددی هددای غیرقابددل اسددتهالک
(مانندددد زمدددین) %51 :آن مشتتتمول

مالیات بر درآمد

ارفاق مالیاتی

 %51خالص عایدی سرمایه

اشخاص حقیقی ،واحد

511هزار دالری

مشمول مالیات با نرخ نهایی

ازای هر خانواده یکبار در

مالیاتی فرد است.

در طول

مالیات بر جمع درآمد است.

طول زندگی از پرداخت

مالیتتات بتتر عایتتدی ستترمایه ختتالص استتت

مالیات معاف است.

و بتتا نتترخ نهتتایی جمتتع درآمتتد مشتتمول

زندگی برای:
الف)سهام مشاغل

مالیات است.

کوچک واجد

امددوال قابددل اسددتهالک (ماننددد

شرایط

سددداختمان و ماشدددین آالت)%51 :

ب)اموال مزارع

مشتتتمول عایتتتدی ختتتالص ستتترمایه (بتتته

واجد شرایط

استتتثنا عایتتدی حاصتتل از فتتروش دارایتتی)
ب ته نتترخ نهتتایی مالیتتات بتتر جمتتع درآمتتد
مشتتمول مالیتتات استتت .عایتتدی فتتروش
دارایتتی کتته مطالبتته نشتتده ،بتته نتترخ نهتتایی
 PITمشمول مالیات است.

جمهوری
چک

مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد است.

خیر

سهام نگهداریشده کمتر از اوراق قرضه نگده -معاف .چنانچه محل اقامت عایدی خالص سرمایه ،به نرخ نهایی PIT
 1ماه :خالص عایدی سترمایه بتا داری شده کمتدر اصلی متودی طتی دو ستال مشمول مالیات است.
نرخ نهایی جمع درآمتد مشتمول از  1مددداه :ختتتالص قبتتل از فتتروش بتتوده باشتتد .عایدی یا زیان دارایی استهالکپذیر
مالیات است.
عایتتتتتدی ستتتتترمایه چنان چه محل اقامت جتزء شغلی ،بدون در نظرگرفتن عایدی حاصل
سهام نگه داریشده بیشتر از مشمول مالیات با نترخ دارایی شغلی باشد ،معافیتی از فروش آن دارایی ،محاسبه می شود.
 1مدداه :معتتاف (اگتتر ستتهام در نهتتایی جمتتع درآمتتد وجود نخواهدداشت.
دارایتتتی شتتتغلی لحتتتاظ شتتتود ،میشود.
معافیتی وجود نخواهد داشت)

اوراق قرضه نگده-

عواید فروش منافع در شترکتهای داری شدده بیشدتر
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

با مستئولیت محتدود ،تضتامنی و از  1ماه :معاف (اگر
تعاونیهتا ،چنتان چته کمتتر از  5اوراق قرضتتته شتتتامل
ستتال نگهتتداری شتتوند ،مشتتمول دارایی کستب و کتار
مالیات خواهد بود.

باشد ،معتافیتی وجتود
نخواهد داشت)

دانمارک

خیر

مالیات بر درآمد

عایدی سهام به عنتوان بخشتی از معافیتتت بتترای اوراق اگر توستط مالتک استتفاده عایتدی حاصتل از فتروش امتوال منقتول و
25

شده و مساحت آن کمتر از غیرمنقول شتغلی مشتمول مالیتات بته نترخ

اشخاص حقیقی ،واحد

عایتتدی ستترمایه مشتتمول مالیتتات قرضه غیررسمی

مالیاتی فرد است.

است .چنان چه عایتدی کمتتر از در غیتتر ایتتن صتتورت  9411متر مربع باشد ،معاف نهایی  PITهستند.
 44311واحد باشد بتانرخ  %28و درآمد سرمایه مشمول بتتوده در غیتتر ایتتن صتتورت
از عایدی بیشتتر از ایتن میتزان بتا مالیات بتا نترخ نهتایی مشمول مالیتات بتر عایتدی
نرخ  %43مالیات اخذ میشود.

جمع درآمد میشتود .سرمایه خواهد بود.
( %33.3تا  -%51.7در
واقع به همتراه مالیتات
بتتر درآمتتد اشتتخاص
حقیقتی ،مالیتتات اختتذ
میشود).

فنالند

مالیات بر درآمد

خیتتتتر (معافیتتتتت جتتزء درآمتتد ستترمایه محستتوب رفتار مشابه با سهام

اگر مالتک ،متودی باشتد و عایتتدی دارایتتیهتتای شتتغلی جتتزء درآمتتد

اشخاص حقیقی ،واحد

مالیتتتتتاتی بتتتتترای شده و به طتور جداگانته بتا نترخ

حتتتداقل دو ستتتال قبتتتل از سرمایه بتوده و بتا نترخ  %21از آن مالیتات

مالیاتی فرد است.

عایتتتدی ستتترمایه  %21از آن مالیات اخذ میشود.

فتتتتروش در آن ستتتتکونت اخذ میشود.

کمتتتتتتتتر از 5111همچنین مودی میتواند حتداکثر

دایمی داشتته باشتد ،معتاف نکته :داراییهای قابدل اسدتهالک:

هزینه تحصیل فرضی %21قیمت

جزء درآمد ناشی از عایدی یا زیان سرمایه

یورو)

است.

.unrecognized bond
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

فروش را در نظر بگیرد (دارایتی-

در غیر این صورت بتا نترخ محسوب شده و شتامل عایتدی حاصتل از

های نگهداری شده برای  91سال

 %21مالیتتتات بتتتر درآمتتتد ،فروش این دارایی نیز میشود بتا نترخ %21
مشمول مالیات است.

یا بیشتر این نرخ  %51میباشد)

مشمول مالیات است.
همچنین عایدی سرمایه به همراه قسمتی از
درآمد شغلی (که فترض متیشتود درآمتد
ناشی از سرمایه است) با نترخ  %98سترمایه
خالص به کار رفته مشاغل در سال گذشتته
ارزیابی شتده و مالیتات اختذ متیشتود .در
چارچوب سیستم مالیاتی دوگانته ،عایتدی
سرمایه از محل داراییهای حقیقی و اوراق
بهادار که بتا اهتداف شتغلی استتفاده متی-
شتتوند ،قستتمتی از درآمتتد مشتتاغل هستتتند.
چنتتان چتته  %98ستترمایه ختتالص کمتتتر از
میزان اشاره شده در باال باشد ،این بخش از
درآمد سترمایه معتادل عایتدی سترمایه در
نظر گرفته میشود.

فرانسه

مالیات بر درآمد

خیر

چنتتانچتته جمتتع عوایتتد ستتاالنه چنانچه جمتع عوایتد

معاف

نگهداری دارایی شغلی برای کمتر

اشخاص حقیقی ،واحد

فتتتروش اوراق بهتتتادار(ستتتهام و ستتاالنه فتتروش اوراق

از  2سال :شامل درآمد شغلی و با نرخ

مالیاتی خانواده است.

اوراق قرضتتتتتتتته) کمتتتتتتتتتر از بهتتادار(ستتهام و اوراق

تصاعدی جمع درآمد ،مشمول مالیات

95.111یورور به ازاء هتر ختانوار قرضتتتتته) کمتتتتتتر از

است.

باشد از پرداختت مالیتات معتاف  95.111یورور به ازاء

دارایی غیرقابل استهالک که برای

هتتر ختتانوار باشتتد از

بیش از دو سال نگهداری شدهاند:

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

در غیر این صورت مالیاتستتانی پرداختتتتت مالیتتتتتات

با نرخ  %96مشمول مالیات است.

جداگانهای با نترخ ( 26.3%بترای معتتاف استتت .در غیتتر

دارایی شغلی قابل استهالک که

درآمد سال  )2114و ( %27بترای این صتورت مالیتات-

برای بیش از دو سال نگهداری

درآمد سال  )2115صورت متی -ستتتانی جداگانتتهای بتتا

شدهاند :عایدی یا زیان به استثنا عایدی

گیرد .در شرایط خاصتی ،عوایتد نتتترخ ( 26.3%بتتترای

حاصل از فروش دارایی ،مشمول مالیات با

کلتتتی ستتتالیانه میتتتانگین عوایتتتد درآمد ستال  )2114و

نرخ  %96میشوند.

محققشتده در ستال جتاری و دو ( %27بتتترای درآمتتتد

عایدی

سال قبل در نظر گرفتتهمتیشتود .ستتال  )2115صتتورت

استهالکپذیر جز درآمد شغلی مشمول

معافیتتت خاصتتی بتترای عایتتدی متتتی گیتتترد .تحتتتت

مالیات به نرخ تصاعدی جمع درآمد است.

منافع در شرکتهای نوآور وجتود شرایط خاصی ،عواید

همچنین معافیت عایدیهای بلندمدت

دارد .بتته ایتتن صتتورت کتته اگتتر کلتتی ستتالیانه عنتتوان

(نگهداری شده به مدت بیش از  2سال)

عایتتتدی ستتتهام کمتتتتر از  %25میتتتتتانگین عوایتتتتتد

برای مشاغلی که به مدت  5سال یا بیشتر

سرمایه منتشر شدهباشد و بیش از محقتتقشتتده در ستتال

ادامه دارند و گردش مالی آنها از حد

 3ستتال نگهتتداری شتتدهباشتتد از جاری و دو ستال قبتل

آستانه تجاوز نمیکند ،وجود دارد( .برای

در نظر گرفته میشود.

کاالها  351هزار یورو و برای خدمات

پرداخت مالیات معاف است.

حاصل

از

فروش

دارایی

 926هزار یورو)
همچنین معافیت بخشی برای مواردی که
عایدی بیش از  251هزار یورو برای کاال و
 11هزار یورور برای خدمات باشد اما
گردش مالی کمتر از  351هزار یورو و
 926هزار یورو باشد ،وجود دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه در دارایی های
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

مشاغل کوچک که کاال (خدمات) ارائه
میکنند ،چنانچه گردش مالی آنها کمتر
از  251هزار یورو( 11هزار یورو)باشد،
معاف است.
آلمان

مالیات بر درآمد

سهام نگهدداری سهام نگهداری شدده کمتدر اوراق قرضه نگده -چنان چه توسط مالک برای شامل درآمد مشاغل با لحاظ عایدی

اشخاص حقیقی ،واحد

شدددده بدددرای از یکسدددال :نیمتتتی از ستتتود از داری شده کمتدر حتتتداقل دورهای استتتتفاده حاصل از فروش آن دارایی و با نرخ جمع

مالیاتی فرد یا مشترک

کمتددر از یددک معتتاف استتت و متتابقی مشتتمول از یکسدددال :شتتتامل شتتود از پرداختتت مالیتتات درآمد به صورت تصاعدی مشمول مالیات
سددال :چنتتانچتته مالیتتات جمتتع درآمتتد بتتا نتترخ عایدی سرمایه خالص معتتاف استتت امتتا اگتتر بتته میشود.

برای زوجین

عایتتتدی ختتتالص تصاعدی میشود.
مشتتتمول مالیتتتات ،سهام نگه داری شدده بدیش ومطتتتابق نتتترخ جمتتتع معافیتی شتامل حتال متودی کار ندارند ،در طول زندگی خود یکبار از
پرداخت مالیات بر عایدی ناشی از تصفیه
بیش از  592یتورو از یکسددال کدده کمتددر از  %1درآمتتد بتتته صتتتورت نمیشود.
نباشتتتتد ،عایتتتتدی سرمایه اسمی است :معاف
تصتتتتتتتتتاعدی از آن
کسب و کار 26خود معاف هستند (تا
مشمول مالیتات استت منظور استفاده شغلی باشتد ،افراد باالی  55سال و افرادی که توانایی

ناشتتی از معتتامالت سددهام نگدده داری شددده بدده مالیات دریافتت متی-

سقف مشخصی)

خصوصی در پایته مدت بیش از یکسال و بیش شود.
مالیتتتتاتی لحتتتتاظ از یک درصد سرمایه اسمی
نمیشود.

در پنج سال گذشته :نیمی از

سددددهام نگدددده ستود از پرداختت مالیتات معتاف
داریشددده بدده استتت و متتابقی مشتتمول ختتالص
مدددت بددیش از عایتتدی ستترمایه شتتده و بتتا نتترخ
یکسددال و بددیش تصتتتاعدی جمتتتع درآمتتتد از آن
از یددک درصددد مالیات اخذ میشود.
Liquidation of business
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

سددرمایه اسددمی
در پددنج سددال
گذشددته :اعطتتای
معافیتتت تتتا 1161
یتتتورو(بستتتته بتتته
درصتتد نگتته داری
ستتتهام) کتتته بتتته
تتتدریج بتتا کستتب
سود  36.911یورو
و بیشتتتتر متوقتتتف
میشود.
یونان

مالیتتتتات بتتتتر درآمتتتتد خیر

سدهام شدرکتهای بوررسددی :بهره اوراق قرضته کته معاف
شرکتها منتشر متی-

اشخاص حقیقی ،تکمیتل

معاف

اظهارنامه مشترک توسط

سهام شرکتهای غیربورسدی :کننتتتد بتتتا نتتترخ %91
مالیات ستانی مجزا برای هتر فترد مشمول مالیات استت.

مالیاتستانی مجتزا بترای

بهرهای که به سرمایه-

زوجتتتتتین همتتتتتراه بتتتتتا

با نرخ %5

هر فرد

مالیتتات تکلیفتتی ب ته نتترخ  %21بتتر عایتتدی
فروش شغلی.
مالیات تکلیفی به نرخ  %31برای فروش نام
تجاری ،سرقفلی و ...

گذاران مقیم خارج از
کشور اعطا میشود از
مالیات معاف است.

مجارستان

جمتتتع درآمتتتد ،واحتتتد معافیتتت  21هتتزار مالیات ستانی مجزا برای هتر فترد اوراق قرضددده ای اگتتتر در محتتتل ستتتکونت دارایی ناشی از فروش اموال منقول و غیتر-
مالیاتی فرد است.

واحد برای عایدی با نرخ %21

کدده بدده صددورت جدیتتد تتتا  5ستتال بعتتد از منقول شغلی مشمول مالیتات بتا نترخ %21

ختتتتالص امتتتتوال

عمدددومی منتشدددر فتتتروش ستتترمایهگتتتذاری استتت .عایتتدی حاصتتل از فتتروش امتتوال
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

منقتتتتول بختتتتتش

شدهباشد :معاف

خصوصی

اوراق قرضددددهای اگر محل اقامت جدید طتی محسوب شده و به نرخ جمع درآمتد از آن

مجدد شود ،معتاف استت (.استتتهالک پتتذیر بتته عنتتوان درآمتتد عتتادی

کدده اخیددرات منتشددر  5ستتتتال فروختتتتته شتتتتود ،مالیات اخذ میشود.
شدهاست :چنانچته معافیت اعطا شده لغو شتده
عایتتدی اوراق قرضتته و مشمول مالیات میشود)
التتتف) از  %915نتتترخ در غیر این صورت مالیتات
اصلی بانتک مرکتزی جداگانه بتا نترخ  %21اختذ
مجارستان تجاوز نکند میشود.
ب) از  91.111واحتتد
تجاوز نکند
معاف استت .در غیتر
ایتتن صتتورت مشتتمول
مالیتتات بتتا نتترخ %21
است.
ایسلند

عایدی سرمایه خالص بته عنتوان رفتار مشابه با سهام

تملک محدل سدکونت زیان یا عایدی اموال منقتول و غیتر منقتول

اشخاص حقیقی ،واحد

درآمد سترمایهگتذاری ،مشتمول

بدده مدددت بددیش از دو شغلی مانند درآمد عادی مشتاغل مشتمول

مالیاتی فرد یا مشترک

مالیات با نرخ  %91میشود

سال :معاف

مالیات بر درآمد

خیر

مالیات با نترخ نهتایی جمتع درآمتد استت.

نگهداری محل سکونت عایدی حاصل از فروش این اموال در نظتر

(زوجین)

کمتر از دو سال :امتیتاز گرفتهنمیشود .نرخ ابتتدایی جمتع درآمتد
تعتتتویقی اگتتتر در محتتتل دو گانتته استتت .یکتتی نتترخ اصتتلی  %27و
اقامت جدیتد طتی دو ستال دیگتتری نتترخ اضتتافی  %5بتترای درآمتتد
سرمایهگذاری مجدد کنند.
82

مشمول مالیات بیش از آستانه

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

معافیتی اعطا نمیشود ،اگر
از محل اقامت برای اهداف
شغلی بهره برداری شود.
ایرلند

مالیات بر عایدی سرمایه ،معافیتتتتتتت  9.271عایتدی ستترمایه ختتالص مشتتمول عایدی سرمایه خالص معافیت برای زمینهتای تتا  9عایدی سرمایه خالص مشتمول مالیتات بته
واحتتد مالیتتاتی فتترد یتتا یتتتورویی عایتتتدی مالیات با نرخ  %21است.
خانواده( زوجین) است.

سرمایه

مالیات بر درآمد

خیر

مشمول مالیات با نترخ جریتتب .چنتتانچتته ظرفیتتت نرخ  %21است.
 %21است.

توسعه محل وجتود داشتته -معافیت تا  511هزار یورو مشتاغل و ستهام
باشد ،بتا نترخ  %21مشتمول در مشتتاغل ختتانگی ،چنتتانچتته بتته محتتض
مالیات میشود.

بازنشستگی فرد فروختته شتوند .چنتانچته
فروش به فرزندان ،خواهرزاده و بترادرزاده
نیز صورت بگیرد محدودیتی وجود ندارد.
فتتروش زمتتین ،دستتتگاه و ماشتتینآالت در
مشاغل مشارکتی به دارنتده ستهام مشتاغل
خانگی نیز معاف هستند.

ایتالیا

واحد مالیداتی فدرد :مالیتات مالیتتتتتتات ستتتتتتتانی معاف

عایدی یا زیان محققشده در اموال منقتول

اشخاص حقیقی ،واحد

جایگزین به نرخ مقطوع %92.5

جداگانتته :جتتایگزینی

و غیتتر منقتتول مشتتاغل بتته عنتتوان درآمتتد

مالیاتی فرد است.

سهامداری محدود/اساسدی با مالیاتی با نترخ 92.5

مشاغل در نظر گرفتهشده و مشمول مالیات

در شرکتهای بورسی (بدیش درصد

با نرخ نهایی جمع درآمد میشود.

از  %2حددددق رای یددددا %5

عایدی یا زیان داراییهای استتهالکپتذیر

سرمایه) %41 :آن مشمول ستایر

با لحاظ بازگشت استهالک مشخص متی-

درآمتتدها شتتده و بتتا نتترخ نهتتایی

شود.

جمع درآمتد از آن مالیتات اختذ

عایدی سترمایه حاصتل از واگتذاری یتک

میشود.

کسب و کتار ،در درآمتد مشتمول مالیتات
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

سهامداری محدود/اساسدی

سال مالی تحقتق عایتدی لحتاظ متیشتود.

در شددددددرکتهددددددای

همچنین مودی درشرایط خاص متیتوانتد

غیربورسدددی(بدددیش از %29

انتخاب کند که عایدی سترمایه واگتذاری

حق رای یدا  %25سدرمایه):

مشتتاغل در ستته ستتال اخیتتر ،جتتزء درآمتتد

 %41آن مشتتمول ستتایر درآمتتدها

مشمول در سال مالی تحقق عایدی و سال-

شده و با نرخ نهایی جمع درآمتد

هتتای آتتتی لحتتاظ شتتود (کمتتتر از  4ستتال

از آن مالیتتتات اختتتذ متتتیشتتتود.

آینده)

معافیتتت  %61مشتتارکت ذینفعتتان

در واگذاری مشاغل حداقل  5ساله ،مودی

اصلی با ادغام جزئی اخذ مالیتات

میتواند با نصف میانگین نترخ مالیتات بتر

از ستتود توزیتتع نشتتده در ستتطح

جمع درآمد مشمول مالیات شود.

شرکت و اشخاص
ژاپن

مالیات بر درآمد

بستتتتته بتتتته نتتتتوع از ستتهام ختتارج بتتورس مالیتتات مالیات مجزا برای هتر اگتتر بتتیش از  91ستتال در

اشخاص حقیقی ،واحد

دارایی ،کستورات جداگانه به نترخ ثابتت  %21اختذ فرد به نرخ ثابت  %21مالکیتتت فتترد باشتتد ،از 61

مالیاتی فرد است.

مختلفی داده متی -می شود.
شود.

اخذ می شود

میلیون ین نخستت عایتدی،

در مورد سدهام بورسدی دو

مالیتات بتته نتترخ ثابتتت %91

گزیندده وجددود دارد :اختتذ

اخذ می شتود؛ از متازاد بتر

مالیتتات جداگانتته بتته نتترخ ثابتتت

آن بتتته نتتترخ ثابتتتت %95

 ( %21نرخ مالیتاتی ختاص  %7تتا

مالیات اخذ می شود.

سال )2117؛ یا نرخ ثابتت %9/15

اگتتر بتتیش از  5ستتال (امتتا

تکلیفتتی کتته در متتورد عایتتدی

کمتتتتتتر از  91ستتتتتال) در

ناخالص اعمال می شود.

مالکیت فرد باشتد ،مالیتات
جداگانه به نترخ ثابتت %21
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

نسبت به عایدی  41میلیتون
ینی یا کمتر اخذ می شتود،
برای مازاد بر  41میلیون ین
نرخ  %25اعمال می شود.
کره

مالیات بر درآمد

جنوبی

اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد است.

نسبت به هتر دستته مالیات مجزا برای هر فرد به نترخ معاف

اگتتر  3ستتال یتتا بیشتتتر در صتترفاً بتترای زمتتین و ستتاختمان نتترخهتتای

از عوایتتد ختتالص ثابت  .%21اعمال می شود

مالکیت مودی مالیاتی باشد مالیات جداگانته از  %1تتا  %36اعمتال متی

ستترمایهای حاصتتل در مورد سهام شغلی واجدد

معاف است.

از ستتهام ،زمتتین و شرایط :مالیات جداگانه به نترخ

اگتتتر در بختتتش پایتختتتت باشد؛ اگر کمتر از  2ستال و یتک ستال یتا

ستتاختمان معافیتتت ثابت  %91اعمال می شود.

نشتتین باشتتد معتتاف استتت ،بیشتر در مالکیت فرد باشد نرخ ثابتت %41

پایتتته  2/5میلیتتتون ستتتهام بتتتازار ستتتهامی عمتتتومی

شتتترط اضتتتافی ستتتکونت اعمال میشود ،اگر کمتر از یتک ستال در

وون داده می شود .چنانچه برابر  %3سترمایه ستهمی

توسط متودی بته متدت دو مالکیت فرد باشد نرخ ثابت  %51اعمال می

یا بیش از آن باشد یتا  91میلیتارد

شود اگر دو سال یا بیشتر در مالکیتت فترد

ستتال یتتا بیشتتتر اعمتتال متتی شود

وون مجمتتوع ارزش بتتازاری یتتا

استثناء در مدورد مشداغل سداخت و

شود.

بیش از آن باشد ،معاف است.

ساز :اخذ مالیات مشتترک بته نترخ  %8تتا

اگر سهام یک ستال یتا بیشتتر در

 %35است.

مالکیت باشتد جداگانته مشتمول
مالیات به نرخ ثابت . %21
نگهتتتتداری بتتتتیش از یکستتتتال
جداگانه مشمول مالیات بته نترخ
ثابت  %31است.
لوکزامبور

مالیات بر درآمد

نستتبت بتته عوایتتد سهامی کده کمتدر از  1مداه اوراق قرضددددهای

گ

اشخاص حقیقی ،واحد

غیتتتر ستتتوداگرانه نگهددداری شددده :در عوایتتد که کمتر از  1مداه
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معاف

با عواید حاصل از امتوال شتغلی منقتول یتا
غیتتر منقتتول ماننتتد درآمتتد شتتغلی عتتادی

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

مالیاتی فرد یا مشترک

(حاصتتل از ستتهام سرمایهای خالص مشمول مالیات نگه داری شده :در

مشمول مالیات رفتار متی شتود و در متورد

(زوجین)

که  6ماه یتا بیشتتر لحاظ شده و به نترخ نهتایی  PITخالص عواید سترمایه

آن یک دوم نترخ  PITمتوستط نستبت بته

ای مشتتتمول مالیتتتات

درآمد اعمال متی شتود .عوایتد حاصتل از

معافیتتتتت  51111سهامی که  1ماه یا بیشتر نگه لحاظ شتده و بته نترخ

فتتروش دارایتتی مستتتهلک شتتده واجتتد از

نگهتتتداری شتتتود) مشمول مالیات خواهد بود.
یورو برای هر فرد داری شده :معاف

نهتتتتایی  PITعتتتتادی

معافیت برخوردار نیست.

و معافیت  911111مشارکت عمده ( 19درصدد مشمول مالیات است.
یورویی به زوجتین سرمایه سهامی یا بیش از آن اوراق قرضددده ای
داده می شود.
در هر مقطع زمانی ظرف  5که  1ماه یا بدیش
سال قبدل) کده  1مداه نگده از آن نگددده داری
داری شددده :ستتود یتتا زیتتان شده :معاف
مشمول یک دوم نرخ PITنسبت
به مجموع درآمد می شود.
مکزیک

مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد است.

ندارد

سهام بورسی :عواید حاصل از مشمول مالیات به نرخ اگتتر صتتاحب خانتته در ایتتن به همان شیوه ای که از عوایتد سترمایه ای
فروش سهام شرکتهای بورسی از نهایی PITاست.
مالیات معاف است.

محل سکونت داشته باشتد ،حاصل از سهام فرابورسی مالیات اخذ متی

نتترخ مالیتتات تکلیفتتی معاف از مالیات است

سهام بورسدی و فرابورسدی  %1/5قابتتل قبتتول یتتا
که در بدازار بدورم مجداز موقتی)
مبادلدده نشددده :مشتتمول PIT
است (به نرخ نهایی ستال جتاری
که نسبت به مبلغ مشمول مالیتاتی
که کسور مجاز از آن کسر شتده
و به نرخ متوسط  PITکته نستبت
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شود عمل می شود.

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

به مبلغ غیر کتاهش یافتته اعمتال
می شود اضافه می شود)
هلند

مالیات بر درآمد

ندارد

اشخاص حقیقی ،واحد

معتاف استت ولتی از ستهامداران هیچ مالیاتی اخذ نمتی معاف است به شرطی که از از عوایتتد حاصتتل از فتتروش امتتوال شتتغلی
عمتتده مالیتتات جداگانتته بتته نتترخ شود بته جتز در متورد محتتل ستتکونت بتته عنتتوان منقول و غیر منقول در قالب درآمد شتغلی

مالیاتی فرد است.

ثابت  %25اخذ می شود (مالکیت عوایتتتتد حاصتتتتل از دارایی شغلی استفاده نشود.

مالیات به نرخ نهایی  PITعتادی اختذ متی

مستقیم و غیر مستقیم  %5یا بیشتتر اوراق قرضهای که در

شود.

سرمایه سهامی منتشر شده ،یتا  %5قالتتتتب ستتتتهامداری
یا بیشتر از سرمایه طبقه ختاص از عمده نگه داری شده.
سهام)
نیوزلند

مالیات بر درآمد

ندارد

هیچ مالیاتی اخذ نمی شود

اگر دارایی به قصد فروش مجدد نرخ نهایی  PITعادی.

اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد است.

نگهتتتتداری شتتتتود ،عوایتتتتد آن از عوایتتد انتظتتاری بتتر اخذ مالیتات از عوایتد اگتر اخذ مالیات از دارایی های شغلی معین کته
مشمول مالیات خواهد بود.

نروژ

مالیات بر درآمد

مالیات تعهدی به نرخ هیچ مالیاتی اخذ نمی شود.

هیچ مالیاتی وضع نمی شود

ندارد

مبنای تعهتدی مالیتات بتتا هتتدف فتتروش دوبتتاره برای فروش دوباره نگه داری شتود (ماننتد
اخذ می شتود  .امتا از نگهداری شود.

زمین ،اموال شخصی که بتا هتدف فتروش

عواید یتا زیانهتا پتیش

دوباره).

بینتتی نشتتده بتته هنگتتام

عواید حاصل از فروش دارایی استتهالک-

تحقتتق ،مالیتتات اختتذ

پذیر ،برای آدسته از داراییهتایی استت کته

می شود.

مستهلک شدهاند.

عواید حاصله به صورت محتدود در درآمتتتد مشتتتمول معاف است بته شترطی کته عواید و زیانهای سرمایهای تحقتق یافتته از

اشخاص حقیقی ،واحد

و متغیر در درآمد مشمول مالیات مالیات لحتاظ شتده و فروشنده یک سال یتا بتیش داراییهای شغلی (منقول یا غیر منقول) در

مالیاتی فرد یا زوجین

لحاظ شده و به نترخ ثابتت  %28بتته نتترخ ثابتتت  %28از از آن مالک محل ستکونت درآمد مشمول مالیات لحاظ شده و به نرخ
ودر قالب سیستتم مبتنتی ریستک آن مالیتتات اختتذ متتی باشتتد ،و از ایتتن محتتل بتته ثابت  %28مشمول مالیات می شود.
88

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

مشمول مالیات است.

شود.

عنوان محل سکونت اصتلی

در مورد اوراق قرضته دست کم یکتی از دو ستال
ای که فاقتد تضتمین -قبل استفاده نموده باشد و به
انتتد ،جتتزء بهتتره بتتر شرطی کته محتل ستکونت
مبنتتای جتتاری و جتتزء به عنوان دارایی شغلی مورد
سود بر مبنای تعهتدی استفاده قرار نگیرد.
مشمول مالیات است.
لهستان

مالیات بر درآمد

ندارد

اشخاص حقیقی ،واحد

مالیات جداگانه به نرخ ثابت

همانند سهام با آن

اگتتتتر بتتتتیش از  5ستتتتال عواید و زیانهای سرمایه ای تحقق یافتته از

 %91اخذ می شود.

رفتار میشود.

نگهداری شود یا اگر عواید دارایی های شغلی (منقول یتا غیتر منقتول)
ظرف  2سال صترف خریتد در درآمد شتغلی عتادی لحتاظ شتده و بته

مالیاتی فرد یا خانوار

محل سکونت دیگتر شتود ،نرخ عادی نهایی  PITمشمول مالیتات متی
معتتاف استتت .در غیتتر ایتتن شود .مودی مالیاتی ممکن است نرخ ثابت
صتتتورت ،عوایتتتد ختتتالص  %91را انتخاب نماید .هیچ قوانین بازگشت
سهام (قیمت فروش منهتای استهالکی وجود ندارد.
هزینه های فروش) بته نترخ
ثابت  %91مشتمول مالیتات
است.
پرتغال

مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد

ندارد.

سددهامی کدده یددک سددال یددا معتتاف استتت (گرچتته اگر عواید حاصله ،ظرف  2عوایتتد و زیانهتتای ستترمایهای تحقتتق یافتتته
بیشتر نگهداری شود :معاف

بهره ،به عنوان درآمتد ستتال صتترف خریتتد ،تغییتتر حاصل از داراییهای شغلی (منقول یا غیتر

سددهامی کدده کمتددر از یددک ستتترمایهای ،مشتتتمول وسایل منزل ،بزرگ کتردن منقول) در درآمد شغلی عادی لحاظ شتده
سال نگهداری شده :مشتمول  PITاست)

محل سکونت دائمی دیگتر و به نرخ نهایی  PITعادی مشمول مالیتات

مالیات به نرخ ثابتت  %91استت

یا خرید زمین برای ستاخت می شود.
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری
نگهداری نمی شوند)

سرمایه

(اگتتتر مالیتتتات قابتتتل پرداختتتت

محل سکونت دائمی دیگتر

کاهش یابد آپشتن جتزو درآمتد

شتتتتود ،ا امتیتتتتاز تعویتتتتق

مشمول مالیات محستوب شتده و

پرداختتتت مالیتتتات اعطتتتا

به نترخ نهتایی  PITعتادی از آن

میشود

مالیات اخذ می شود.
اسلواکی

مالیات بر درآمد

ندارد

اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد

در درآمد خالص مشمول مالیات

همانند سهام با آن

اگر به مدت 2سال یا بیشتتر عواید و زیانهای سرمایهای تحقتق یافتته از

لحاظ شده و بته نترخ ثابتت %91

رفتار می شود.

از آن بتتتته عنتتتتوان محتتتتل داراییهای شغلی (منقول یا غیر منقول) بته
سکونت اصلی استفاده شود عنوان درآمد شغلی عادی محسوب شده و

مشمول مالیات است.

 ،معتتاف استتت .اگتتر بتترای به نرخ ثابتت  %91از آن مالیتات اختذ متی
کسب و کار مورد استتفاده شود.
قتترار گیتترد یتتا اجتتاره داده
شود ،معاف است.
اسپانیا

مالیات بر درآمد

ندارد

سددهامی کدده کمتددر از یددک عوایتتتتد ستتتترمایه ای اگر صاحب خانه  65سال یا همانند سهام رفتار می شود .عواید حاصتل

اشخاص حقیقی ،واحد

سال نگهداری می شدود :در تحقق یافته حاصتل از بیشتر سن داشته باشد.

مالیاتی فرد و یا زوجین

عواید سرمایهای مشتمول مالیتات اوراق قرضتته شتترکتی اگر عواید برای خانه جدید واقعتتی استتتتهالک یتتتا حتتتداقل ارفاقتتتات

از فتتروش دارایتتی بتتا توجتته بتته کستتورات

لحاظ شده و به نترخ نهتایی  PITپورتفتتتتو در درآمتتتتد اصلی سرمایهگتذاری شتود استهالک ،در نظر گرفته میشود.
عتتادی از آن مالیتتات اختتذ متتی ستتتترمایه ای عتتتتادی از امتیتتاز تعویتتق پرداختتت
شود.

لحاظ شتده و بته نترخ مالیتتتات برختتتوردار استتتت

سددهامی کدده یددک سددال یددا  PITعتتتتادی نهتتتتایی (برای سرمایهگذاری مجدد
بیشتر از نگهداری میشدود :مشمول مالیات است.
بتته صتتورت جداگانتته و بتته نتترخ
ثابت  %95مشمول مالیات است.
09

جزئی این امتیاز نیتز جزئتی
خواهد بود).

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری

سرمایه

سوئد

مالیات بر درآمد

نگهداری نمی شوند)

ندارد

در خالص عواید سرمایهای لحاظ در عوایتتد ستترمایهای

 2/3عایتتتتدی ستتتترمایهای امددوال شددغلی غیددر منقددول (ماننددد

اشخاص حقیقی ،واحد

شتتده ،مالیتتات جداگانتته بتته نتترخ خالص لحاظ میشود ،خالص مشتمول مالیتات در زمین ،ساختمان) %11 :از عایتدی ایتن

مالیاتی فرد

ثابتتتت  %31نستتتبت بتتته درآمتتتد مالیتتات جداگانتته بتته نظر گرفته میشود و به نرخ اموال بته عنتوان ختالص عوایتد سترمایهای
سرمایهای وضع میشود.

نرخ ثابت  PITنستبت ثابتتت  PITستتی درصتتدی مشمول مالیات در نظتر گرفتته شتده و بته

عواید سترمایهای بته طتور کامتل بتته درآمتتد ستترمایهای ( )%31نستتتبت بتتته درآمتتتد نتتتترخ ثابتتتتت  %31ن ( ، )PITاز درآمتتتتد
لحاظ میشود .زیانهای سرمایه -وضع میشود.

سرمایهای ( %21نرخ متوثر) سرمایهای (مالیات ملی) ،مالیتات اختذ متی

ای ناشی از ستهام بته میتزان  %71زیانهتتتای ستتترمایهای مالیات اخذ می شود.

شود.

قابل کسر است ،به جتز زیانهتای حاصل از اوراق بدهی شمول ( )%51زیان سرمایه -اموال شغلی منقول (مانندد ماشدین
ستهام صتندوقهتای دو جانبتهای ستتوئدی فهرستتت (بتته ای به عنوان درآمد مشمول آالت :در درآمد شغلی عادی لحتاظ و بته
که صترفا اوراق بتدهی ستوئد را استتتثنای اوراق قرضتته (یعنی صرفا  %51قابل کستر نرخ نهایی  PITعادی مشمول مالیتات متی
نگهداری متیکننتد کته بته طتور بهینه) بته طتور کامتل است).
کامل قابل کسر است.

قابل کسر است.

امتیتتتاز تعویتتتق پرداختتتت

نکته :اگر سهام از نوع مشتابه بته نکته :اگر مطالبتات از مالیات ،زمانی داده میشود
قیمتهای متفاوت خریداری شود ،نتتوع مشتتابه بتته قیمتتت که عواید ظرف یتک ستال
روش متوستتط هزینتته( متوستتط متفتتتاوت خریتتتداری در مستتتکن اصتتتلی(محتتتل
قیمت خرید) استفاده می شود.

شتتود ،روش متوستتط ستتکونت) ستترمایهگتتذاری

در مورد سهام فهرست شده ( در هزینه(قیمتت متوستط شود.
بتتازار اوراق بهتتادار ختتارجی یتتا خرید) متورد استتفاده
داخلتتی) ،قیمتتت خریتتد ممکتتن قرار می گیرد.
استتت  %21ارزش فتتروش فتترض
شود.

01

شود (مالیات ملی  +شهرداری).

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری

سرمایه

سوییس

مالیات بر درآمد

نگهداری نمی شوند)

ندارد

معاف

معاف

معاف

اموال شغلی منقول (مانندد ماشدین

اشخاص حقیقی ،واحد

آالت) :در درآمد شغلی عادی لحاظ شده

مالیاتی زوجین

و مشمول مالیات به نرخ نهایی PITعتادی
می شود.
امددوال شددغلی غیددر منقددول (ماننددد
زمین ،ساختمان) :اختذ مالیتات توستط
کانتونهای معین بته عنتوان درآمتد شتغلی
فوقالعاده به نرخهای نهتایی  PITکتانتونی
مشمول مالیات میشود.

ترکیه

مالیات بر درآمد

بستتتتته بتتتته نتتتتوع اگرسهام بورسی بیش از  2و در ستتتتایر درآمتتتتدها اگتتر بتته متتدت  4ستتال یتتا عوایتد و زیانهتتای سترمایه ای تحقتتق یافتتته

اشخاص حقیقی ،واحد

دارایی ،معافیتهتای سهام فدرا بورسدی بدیش از لحاظ شتده و بته نترخ بیشتر قبل از فتروش توستط حاصل از داراییهتای شتغلی (منقتول/غیتر

مالیاتی فرد

مختلفی داده متی -یک سال نگهدداری شدده :نهتتتتایی  PITعتتتتادی متتودی مالیتتاتی بتته عنتتوان منقول) درآمد شغلی عادی به حستاب متی
معاف.
مشتتمول مالیتتات متتی -محل سکونت اولیه استتفاده آید و به نرخ  PITعتادی نهتایی مالیتات از
شود.
سهام بورسی  2ماه یا کمتدر شود.
و سهام فرا بورسی یک سال
یا کمتر نگهداری شدوند :بته
عنتتوان ستتایر درآمتتدها بتتا نتترخ
نهایی  PITعادی مشمول مالیتات
می شود.
نکتدده :سددهام صددندوقهددای
سرمایهگذاری که پورتفوی
آنهددا حددداقل  %25سددهام
ترکیه باشد :معاف
02

شود معاف است.

آن کسر می شود.

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

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری

سرمایه

انگلیس

مالیات بر درآمد
اشخاص حقیقی ،واحد
مالیاتی فرد

نگهداری نمی شوند)

برای سالهای

ایتتن عوایتتد در مجمتتوع عوایتتد بتتا ایتتن عوایتتد ماننتتد

(تحت شرایطی) معافند.

ایتتن عوایتتد در مجمتتوع ختتالص عوایتتد

 2115 -16معادل خالص سرمایهای گنجانتده شتده ستتهام متعتتارف رفتتتار

سرمایهای مشمول مالیات لحتاظ شتده و از

 8511پونتتد استتت (یعنتتتی مجمتتتوع  CGمشتتتمول می شود.

درآمد پس انتداز بته بتاالترین نترخ نهتایی

(کتتته نستتتبت بتتته مالیات منهتای  CLقابتل تخفیتف

 ،)%41%21%91( PITمالیات اخذ می شود.

مجمتتتوع عوایتتتد که به باالترین نرخ نهایی درآمتد

مجموع  CGمشتمول مالیتات دارایتیهتای

ختتالص ستترمایهای پس انداز  )%41%21%91مشتمول

شتتغلی برابتتر بتتا مجمتتوع  CGدارایتتیهتتای

مشتتتمول مالیتتتات مالیات می شود.

شغلی منهای معافیت کاهشی برای دارایتی

استتت) .ایتتن رقتتم نکتددده :مجمتتتوع  CGمشتتتمول

های شغلی است.

ساالنه بته متوازات مالیتتات بتترای دارایتتیهتتای غیتتر

تخفیتتتف مالیتتتاتی ،شتتتامل حتتتداکثر %75

تتتتتتورم ختتتتترده شغلی برابر است بتا مجمتوع CG

معافیت برای داراییهای شتغلی استت کته

فروشتتتی افتتتزایش مشمول مالیات ناشتی از دارایتی-

بتتتیش از  2ستتتال نگهتتتداری شتتتده(متتتثال

های غیرشتغلی منهتای ،تخفیتف

اشخاص حقیقی نسبت به درآمد پتس انتدا

مالیاتی 27حداکثری ( )%41بترای

به نرخ  %41مشمول مالیات می شوند ،نرخ

داراییهای غیر شغلی که بیش از

موثر مالیات بر عواید سرمایه ای آنهتا %91

 91ستتتال نگهتتتداری شتتود (بتتته

خواهد بود)

می یابد.

اشخاص حقیقی که نترخ قتانونی
درآمتتتد پتتتس انتتتداز آنهتتتا %41
است ،نرخ موثر مالیات بر عوایتد
سرمایهای  %24دارند).

 ،Taper reliefنوعی مشوق یا 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 نگهداری میکنند.
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راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه(مروری بر مبانی نظری ،تجارب جهانی و الگویی برای ایران)
نام کشور

مالیات بر درآمد

تخفیف عایدی

اشخاص حقیقی/عایدی

سرمایه

رفتار با عایدی سبد سهام

رفتار با عایدی سبد

رفتار با عایدی مسکن

رفتار با عایدی دارایی های تجاری( به

اوراق قرضه

اصلی

عنوان بخشی از موجودی تجاری

سرمایه

آمریکا

نگهداری نمی شوند)

مالیات بر درآمد

مبلتتتتتغ معافیتتتتتت سددهام نگهددداری شددده بدده بتتا عایتتدی حاصتتل از این عوایددر خالص عایدی امددوال شخصددی مسددتهلک شدددنی

اشخاص حقیقی ،واحد

 251111دالری مدت یک سدال یدا کمتدر :فتتروش ستتند قرضتتته ستترمایه لحتتاظ و بتته نتترخ (مانند اثاثه) :بخشی از عایتدی/زیتان بته
عوایتتتد ناشتتتی از جتتزو عوایتتد ستترمایهای ختتالص تخیفتتی بتتازار کتته ب ته پتتایین تتتر عایتتدی ستترمایه استثنای عواید فروش دارایی(قیمت فروش
محتتتتل ستتتتکونت کوتاهمتدت محستوب و بته نترخ قیمتتتتت زیتتتتر ارزش مشتتمول مالیتتات متتی شتتود .منهای قیمت اولیه) جزء عواید سترمایهای

مالیاتی فرد یا مشترک (
زوجین)

(511111

دالر نهایی PITمشمول مالیات است.

اسمی خریداری شتده مورد استثنا (مبلتغ معافیتت) خالص محسوب و به نرخ پایینتر مالیتات

بتتتترای اشتتتتخاص سهام نگهداری شده بیش از مانند درآمتد عتادی و  251111دالر.
متتتتتتتاهلی کتتتتتته یددک سددال :در ختتالص عوایتتد تا حدی کته تخفیتف ( 511111بتترای اشتتخاص طلب عواید حاصل از کسور استهالک در
اظهارنامه مشتترک سرمایهای بلند مدت لحتاظ شتده تعهتتتد شتتتده بتتتازاری متتتتتاهلی کتتتته اظهارنامتتتته درآمد عادی شغلی لحاظ و به نرخ نهتایی
بر عایدی سرمایه مشمول مالیات است.

تنظیم کنند)

و جداگانتته بتته نتترخ ثابتتت  %95ناشتتی از اوراق قرضتته مشترک تنظتیم کننتد) اگتر  PITمشمول مالیات خواهد بود.
مشتتمول مالیتتتات استتتت (بتتترای است ،رفتار متی شتود این محل سکونت به مدت اموال واقعی مستهلک شدنی (مانند
مودیانی که نرخ نهایی  PITآنهتا (یعنتتی بهتتره تضتتمینی  2سال یا بیشتر طتی  5ستال ساختمان) :بخشتی از عایتدی /زیتان بته
 %91یا  %95ب استت ،ایتن نترخ کسب شده بته هنگتام قبتتتل در مالکیتتتت متتتودی استتتثنای عوایتتد فتتروش دارایتتی (قیمتتت
تا  %5کاهش می یابد).

نگتتتتتتتته داری اوراق مالیاتی بوده باشتد و وی در فتتروش منهتتای قیمتتت اولیتته) در عوایتتد

نکته :نترخ هتای ترجیحتی طبتق قرضه) .بتا بتا بتا ستایر آن ساکن باشد .زیان ناشتی سرمایهای خالص لحاظ و به نترخ پتایینتتر
جتتتتدول در  39دستتتتامبر  2118عایدی ها یا زیتان هتا از فتتروش محتتل ستتکونت عایدی سرمایه مشتمول مالیتات متی شتود،
منقضتتی و نتترخ هتتای ثابتتت  %95مانند عایتدی یتا زیتان اصلی قابل کسر نیست.

اگر حداقل یک سال نگهداری شده باشد.

( )%5بتتتا  )%91( %21جتتتایگزین ستتتتترمایهای ستتتتتهام

عوایددد حاصددل از فددروش دارایددی

شتدند .بته عتالوه نترخ ترجیحتتی متعتتتارف رفتتتتار متتتی

استهالکپدذیر و سدایر عوایدد :اگتر

 )%8( %98بتتر عوایتتد حاصتتل از شود.

دارایی کمتر از یک سال نگهتداری شتود،

دارایی هایی کته حتداقل  3ستال

تمتتام استتتهالک مشتتمول مالیتتات بتته نتترخ

نگهداری شده ،اعمال میشود.

عادی  PITمی شود
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