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مقدمه

بازار زمین و مسـکن شـهری به دلیل شـرایط خاص خود خاستگاه مناسبی برای 
گرانه اسـت1. به زعـم کارشناسـان مـواردی همچـون عدم توجه به  انگیزه هـای سـودا
آمایش سـرزمینی )توزیع تراکم جمعیتی نامتوازن(، افزایش جمعیت کالن شـهرها 
کـم  کسـب درآمـد شـهرداری ها از ترا کالن شـهرها( و  )افزایـش نیـاز بـه مسـکن در 
فروشـی )افزایـش انگیـزه بـرای سـاخت واحدهای مسـکونی در کالن شـهرها( حوزه 

گران جـذاب می نمایـد2. مسـکن را بـرای سـرمایه گذاری سـودا
از سـویی دیگـر، نـگاه سـرمایه ای غیرمولـد بـه بخـش مسـکن نیـز ازجملـه دالیـل 
که بخشـی از جامعه به دنبال  افزایش قیمت مسـکن به شـمار می رود. بدین معنا 
کننـد و بـه جـای  کـه سـرمایه های خـود را بـه  ملـک و زمیـن تبدیـل  ایـن هسـتند 
کارشناسـان، در  کننـد. بـر اسـاس اظهـارات  تولیـد، آن را در بخـش مسـکن حبـس 
دهه هـای گذشـته نسـبت تقاضـای مصرفـی بـه سـرمایه ای مسـکن در کشـور 80 به 
گذشـته )نیمه اول 97( 85 درصد تقاضاها سـرمایه ای  20 بود، ولی طی چند ماه 

کد خبر: 765366 گزارش مرکز پژوهش های مجلس/    .1
کد خبر: 708462 2.  خبرگزاری خبرآنالین/ 

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/765366
https://www.khabaronline.ir/detail/708462
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تقاضـای  تـا  می شـود  باعـث  یـه  رو ایـن  اسـت1.  بـوده  مصرفـی  درصـد  فقـط 15  و 
گرانه تشدید و درنتیجه قیمت مسکن صعودی شود.  غیرمصرفی و سودا

بر اسـاس آمارهای بانک مرکزی، در سـال 1396 سـهم هزینه اِی مسـکن در سـبد 
خانوار به 35.5 درصد رسـید2. قابل توجه آنکه این سـهم در انگلیس 13 درصد، 
اطالعـات  آخریـن  مطابـق  اسـت3.  درصـد  کانـادا 20.7  و  درصـد  اندونـزی 19.9 
وزارت راه و شهرسـازی، شـاخص دسترسـی بـه مسـکن4 شـهری بـرای یـک واحـد 
مسـکونی در سـال 1394، به 10.3 رسـیده اسـت. هم چنین، برای هر خانوار ایرانی 
با محاسـبه قیمت یک واحد مسـکونی، طول دوره انتظار )ذخیره یک سـوم درآمد 

سـاالنه خانوار( در سـال 94، برابر 31 سـال برآورد شد.
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شاخص دسترسی )سال(طول دوره انتظار 

نمودار 1- طول دوره انتظار و شاخص دسترسی به مسکن شهری از سال 1371-

1394)منبع: سایت خبری وزارت راه و شهرسازی(

کد خبر: 33383 ک و مستغالت/  1.  پایگاه خبری تحلیلی امال
2.  آمارهای بانک مرکزی درباره بررسی بودجه خانوار؛ قابل دسترسی از نشانی زیر:

https://www.cbi.ir/simplelist/1600.aspx 
کد خبر: 4355162 3.  خبرگزاری مهر/ 

به دست  درآمد ساالنه خانوار  به متوسط  از نسبت متوسط قیمت مسکن  به مسکن«  4.  »شاخص دسترسی 
می آید.
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http://b2n.ir/33383
https://www.cbi.ir/simplelist/1600.aspx
https://www.mehrnews.com/news/4355162
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کارشناسـان بـرای جلوگیـری از نوسـانات صعـودی در قیمـت زمیـن  بسـیاری از 
و مسـکن، برقـراری »مالیـات بـر عایـدی سـرمایه« )1CGT( را پیشـنهاد داده انـد. بـه 
کشـورها بـرای جلوگیـری از نوسـانات قیمـت  عقیـده ایشـان CGT در بسـیاری از 
که  خانه ها اسـتفاده می شـود2. توتونچی3 و حقیقت4، در مقاله ای علمیپژوهشـی 
بهار 93 در مجله پژوهشـنامه مالیات به انتشـار رسـید5، عایدی سـرمایه را چنین 
تعریـف کردنـد: »عایـدی سـرمایه بـه زبـان سـاده، به سـود حاصـل از سـرمایه اطالق 
می گـردد. سـود حاصـل از سـرمایه نوعـًا عبـارت اسـت از تفاوت قیمـت فروش یک 
کـه بـر »مابه  التفـاوت  دارایـی نسـبت بـه قیمـت خریـد آن )ص 44(«. ایـن مالیـات 
تـا  می کوشـد  میشـود،  اعمـال   غیرمصرفـی«  دارایی هـای  خریدوفـروش  قیمـت 

گرانه را از صـرف بینـدازد6. سـرمایه گذاری سـودا
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نمودار 2- نرخ دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف )منبع: گزارش 

کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و مقاومتی نیوز(

1.  Capital Gain Tax
کد خبر: 275943 2.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ 

3.  عضو هیئت علمی دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس
4.  عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

بر  مالیات  ایران  در  چگونه  جدید:  مالیاتی  پایه  معرفی   .)1393( جعفر  حقیقت،  و  سعید  ملکی،  توتونچی    .5
کنیم، پژوهشنامه مالیات، 21، ص ص: 68-39 عایدی سرمایه را پایه گذاری 

کد مطلب: 43781 6. روزنامه عصر اقتصاد/ 

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1397/05/22/139705220924014101501286.pdf
https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Document/1397/05/22/139705220924014101501286.pdf
http://ayaronline.ir/1397/02/275943.html
http://www.asre-eqtesad.ir/content/43781
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و  نیـز همـراه شـده اسـت  بـا مخالفت هایـی  ایـران  ایـن مالیـات در  البتـه وضـع 
پرداخته انـد.  آن  نقـد  بـه  مسـئولین  و  کارشناسـان  برخـی 

که مالیات بر عایدی سرمایه سال 93 در قالب الیحه اصالحیه  متذکر می گردد 
کنـون و پـس  قانـون مالیات هـای مسـتقیم در مجلـس مطـرح و البتـه رد شـد1. هم ا
از حـدود 4 سـال، دوبـاره ایـن مالیـات در قالـب طـرح، تقدیـم مجلـس شـد2.پیرو 
ایـن اتفاقـات، موافقـان و مخالفـان نظراتشـان را دربـاره ایـن مالیـات ابـراز داشـتند 
گـزارش می کوشـد تـا بـا تشـریح نظـرات  کشـیدند. ایـن  و پیامدهـای آن را بـه نقـد 
موافقـان و مخالفـان، ابعـاد مختلف آن را روشـن سـازد تا تصمیم گیـران را در اتخاذ 

راهبـرد بهتـر، یـاری نماید.

کد خبر: 60856 1.  پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران / 
کد خبر: 629618 2.  خبرگزاری دانشجو/ 

http://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-2/60856-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
http://www.asriran.com/fa/news/629618
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تاریخچه

کـه مالیـات بـر عایـدی سـرمایه مطـرح شـد  بـرای اولیـن بـار در دهـه هشـتاد بـود 
مرکـز   87 سـال  گرفـت1.  قـرار  کارشناسـان  و  سیاسـت گذاران  توجـه  کانـون  در  و 
پژوهش هـای مجلـس در گزارشـی بـه موضـوع مالیـات بـر عایـدی سـرمایه پرداخت 
کشـور در اخـذ مالیـات بـر عایـدی زمیـن و مسـکن را بررسـی  و تجـارب بیـش از 10 

کـرد2.
مالیـات بـر عایـدی سـرمایه تـا مدتـی مسـکوت ماند تا اینکـه شـهریورماه 93، این 
موضـوع در قالـب  بنـد 17 از الیحـه اصـالح قانـون مالیات هـای مسـتقیم تقدیـم 
میـان  موجـود  ابهامـات  و  موضـوع  تبییـن  عـدم  نیـاورد3.  رأی  اّمـا  شـد؛  مجلـس 
نماینـدگان مجلـس4، فقـدان سـازوکار مناسـب بـرای اجـرای ایـن نـوع مالیـات و 

عـدم پیشـتیبانی دولـت5 از دالیـل حـذف بنـد 17 عنـوان شـد.

کد خبر:13970409000836 1.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 765366 2.  مرکز پژوهشهای مجلس/ 

کد خبر: 347076 3.  خبرگزاری مشرق/ 
کد خبر: 13930704000680 4.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 506096 5.  خبرگزاری تسنیم/ 

https://www.farsnews.com/news/13970409000836
http://rc.majlis.ir/fa/news/show/765366
https://www.mashreghnews.ir/news/347076
https://www.farsnews.com/news/13930704000680/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/06/31/506096
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کاهـش التهابـات  یتـی مقابلـه بـا احتـکار و  تیرمـاه 97 خبـر تدویـن طـرح دوفور
یافـت مالیـات بـر عایـدی سـرمایه از قـول سـخنگوی  بـازار مسـکن بـا محوریـت در
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس منتشـر1 و نهایتـًا ایـن طـرح 7 شـهریور اعـالم وصـول 
گـردد  گرفـت. الزم اسـت ذکـر  کار مجلـس قـرار  شـد2 و به صـورت عـادی در دسـتور 
بـا تصمیـم اعضـای هیئت رئیسـه مجلـس، ایـن طـرح بـرای مطالعـه و بررسـی به 7 

کمیسـیون3 ارجاع شـد4.

کد خبر: 393251 1.  پایگاه خبری تحلیلی خانه ملت/ 
کد خبر: 629618 2.  پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران / 

کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات، عمران،  کمیسیون اصلی و 6  کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان    .3
انتخاب  فرعی  کمیسیون های  به عنوان  اجتماعی  و  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  حقوقی،  و  قضایی  فرهنگی، 

شدند.
4.  پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز/کد خبر: 65172

http://www.icana.ir/Fa/News/393251
http://www.asriran.com/fa/news/629618
http://moqavemati.net/65172/%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-7-%DA%A9%D9%85/
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ل های موافقان CGT و پاسخ مخالفان محور استدال

گـزارش تـالش شـده اسـت ابتـدا اسـتدالل های موافقـان اجـرای  در ایـن بخـش از 
اسـتدالل  موافقـان  پاسـخ  در  سـپس  و  شـده  تببیـن  سـرمایه  عایـدی  بـر  مالیـات 

مخالفـان اجـرای مالیـات عایـدی بـر سـرمایه تشـریح می شـود.

گری مسکن تأثیر CGT در کنترل سودا

نظر�موافقان�طرح
مـی رود؛  شـمار  بـه  زمیـن  و  ملـک  بـازار  در  اختـالل  عوامـل  از  یکـی  سـوداگری 
گران بـا ورود بـه بـازار مسـکن نتایج خسـارت باری را به بـازار تحمیل می کنند  سـودا
افزایـش  خالـی،  خانه هـای  پدیـده  ایجـاد  نمـود:  اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان  کـه 
کاهـش مسـکن ملکـی خانوارهـا1، افزایـش  سـهم مسـکن در سـبد هزینـه خانـوار، 
غیرمنطقـی قیمـت مسـکن و اجاره بهـا و افزایـش زمـان انتظـار بـرای خانه دار شـدن 

مـردم2.

کنان در آن واحدها هستند. که سندشان به نام سا 1.  منظور از مسکن ملکی، واحدهایی هستند 
کد خبر: 277242 2. پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ 

http://ayaronline.ir/1397/03/277242.html
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برخـی کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه وضـع مالیات بر عایـدی سـرمایه، مهم ترین 
نمونـه،  بـرای  اسـت.  زمیـن  و  مسـکن  بـازار  در  سـوداگری  کنتـرل  بـرای  راه حـل 
پروین پـور، عضـو سـابق شـورای عالـی مسـکن، CGT را جـزو مالیات هـای ضروری 
و  زمیـن  بخـش  در  سـوداگری  کنتـرل  موجـب  کـه  می دانـد  مسـکن  بخـش  بـرای 
کارشـناس حـوزه اقتصـاد نیـز، اعتقـاد دارد تحقـق ایـن  مسـکن می شـود1. عزیـزی، 
مالیـات، احتمـال سـوداگری را کاهش می دهـد و معامالت مکرر ملک را از  صرفه 

اقتصادی می اندازد2.
از  نیـز  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  سـخنگوی  سـعیدی، 
جمله حامیان اجرای این مالیات به شـمار می رود. وی از عدم 
کـرد و عـدم  گلـه  گران در بـازار مسـکن  پرداخـت مالیـات سـودا
کاذب در بازار مسـکن  اجرای CGT را باعث ایجاد قیمت های 
دانسـت3. در ایـن راسـتا، رهبـر، نایـب رئیس انجمن انبوه سـازان 
اسـتان تهـران، از جملـه فوایـد اجـرای مالیـات عایـدی بر سـرمایه 

گران از بـازار برشـمرد4. را، اخـراج سـودا

نظر�مخالفان�طرح
مالیـات  اجـرای  مسـکن،  اقتصـاد  جوانبخت،کارشـناس 
عایـدی بـر سـرمایه را بسـته ای تنبیهـی بـرای بـازار مسـکن برمی شـمرد و پیش بینـی 
کـه طـرح سـرانجام و سرنوشـت خوبـی نخواهـد داشـت. به زعـم وی، ایـن  می کنـد 
ک و مسـکن و سـوداگری حـوزه مسـکن  طـرح تأثیـری در جلوگیـری از احتـکار امـال

کد خبر: 52650 1. پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز/ 
کد خبر: 33383 ک و مستغالت/  2.  پایگاه خبری تحلیلی امال

کد خبر: 403267 3.  خبرگزاری خانه ملت/ 
کد خبر: 28300999 4.  پایگاه خبری تحلیلی صاحب خبر / 

سعیدی، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس 
از عدم پرداخت مالیات 
گران در بازار مسکن  سودا
 CGT کرد و عدم اجرای گله 
را باعث ایجاد قیم تهای 
کاذب در بازار مسکن
دانست

http://moqavemati.net/52650
http://b2n.ir/33383
http://www.icana.ir/Fa/News/403267
http://sahebkhabar.ir/news/28300999
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اقتصـاد  اسـتاد  رحمانـی،  می شـود1.  ک  امـال نـرخ  افزایـش  باعـث  و  شـد  نخواهـد 
کنونـی  کـه مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در اوضـاع  دانشـگاه تهـران، نیـز اعتقـاد دارد 
کنتـرل سـفته بازی را نـدارد2. وی در ایـن رابطـه در روزنامـه  اقتصـاد ایـران، توانایـی 
دنیای اقتصاد چنین نوشـت: »تا منشـأ بی ثباتی اقتصاد کالن و افزایش قیمت ها 
و  سـفته بازی  نشـود  حـذف  اسـت،  پولـی  کمیت هـای  بـاالی  رشـد  همـان  کـه 

جهش هـای قیمتـی، بخـش جدانشـدنی اقتصـاد ایـران اسـت3«. 

نقشCGT در هدایت سرمایه ها به تولید 

نظر�موافقان�طرح
در  را  سـرمایه ها  سـود،  کسـب  هـدف  بـا  دالالن  و  گران  سـودا
بـه  سـرمایه  ایـن  هدایـت  عـدم  می دارنـد.  نگـه  کـد  را مسـکن 
تولیـد منجـر بـه آسـیب بـه ایـن بخـش می شـود. هسـو)Hsu ( و 
یـن)Yuen( در مطالعـه ای بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه در غیاب 
کسـب  امیـد  بـه  افـراد  از  برخـی  سـرمایه،  عایـدی  بـر  مالیـات 
ک و سـاختمان حبـس  سـود بـاال سـرمایه خـود را در بخـش امـال
می نماینـد کـه عـدم اخـذ مالیـات بر سـود حاصل از فـروش آن ها 
نـگاه یزدانـی،  برانگیـز ]غیـر منطقـی[ اسـت4. در  بسـیار بحـث 

مدیـر علمـی طـرح جامع مسـکن کشـور، مالیات بر عایدی سـرمایه ابـزاری تنبیهی 

کد خبر:1819375 1.  خبرگزاری تسنیم/ 
کد خبر: 3417795/68 2.  روزنامه دنیای اقتصاد/ 

3.  همان
4.  Berry F. C. Hsu & Chi-Wa Yuen. Tax Avoidance due to the Zero Capital Gains Tax: Some 
Indirect Evidence from Hong Kong, Symposium on Capital Gains Taxation at the Fraser Institute, 
Vancouver on September 15-17, 2000.

در نگاه یزدانی، مدیر 
ح جامع مسکن  علمی طر

کشور، مالیات بر عایدی 
سرمایه ابزاری تنبیهی 

که سودجویان را از  است 
گرانه و  فعالیت های سودا

غیر مولد باز می دارد

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/15/1819375
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/3417795-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/3417795-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8
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گرانه و غیر مولد بازداشـته و سـرمایه  که سـودجویان را از فعالیت های سـودا اسـت 
را بـه فعالیـت مولـد هدایـت می نمایـد1. به زعـم پروین پور نیـز اخذ این نـوع مالیات 

کسـب وکار می شـود2. بـه سـمت بهبـود فضـای  گسـیل سـرمایه  دالالن  موجـب 
کد  بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی، بر ادعای هدایت سـرمایه های را
از بخـش مسـکن بـه بخش هـای مولـد اقتصـادی ازجملـه تولیـد و صنعـت صحـه 
می گـذارد. او بـا ابـراز تأسـف از عـدم پرداخت مالیات برای ایـن بخش اقتصادی، 
کیـد دارد3. در  بـر اهمیـت وضـع مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در بخـش مسـکن تأ
همیـن راسـتا، ذوالقـدر، نماینـده مجلـس، بـر ایـن اعتقـاد اسـت 
کـه اخـذ مالیـات بـر عایـدی سـرمایه موجـب هدایـت صحیـح 
نقدینگـی به سـمت تولید می شـود4. بر اسـاس دیـدگاه بهادری، 
کمیسـیون عمـران مجلـس، اخـذ CGT، سـود حاصـل از  عضـو 
بـه سـرمایه گذاری در  سـرمایه گذاری در بخـش تولیـد را نسـبت 

بازارهـای غیرمولـد، افزایـش می دهـد5.
جاللـی، رئیـس مرکـز پژوهش هـای مجلـس، بـا اذعان بـه هزینه 
کسـب وکارهای غیرمولـد،  پاییـن اخـذ CGT بـرای جلوگیـری از 
حمایت از تولید را بدون اخذ این مالیات، شعاری، غیرعملی 

و غیرمؤثـر قلمـداد می کند6.

کد خبر: 14540 ک و مستغالت/  1.  پایگاه خبری تحلیلی امال
کد خبر: 13930704000680 2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 2112725 3.  نود اقتصادی/ 
کد خبر: 27390407 4.  پایگاه خبری تحلیلی صاحب خبر/ 

کد خبر: 20180902 5.  پایگاه خبری تحلیلی اروم نیوز/ 
کد خبر: 57555 6.  خبرگزاری صدا و سیما/ 

بر اساس دیدگاه بهادری، 
عضو کمیسیون عمران 
مجلس، اخذ CGT، سود 
حاصل از سرمایه گذاری در 
بخش تولید را نسبت به 
سرمایه گذاری در بازارهای 
غیرمولد، افزایش می دهد

http://www.melknews.com/news/14540
https://www.farsnews.com/news/13930704000680/
http://www.90eghtesadi.ir/Content/Detail/2112725
http://sahebkhabar.ir/news/27390407
http://uromnews.ir/2018/09/02/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://www.iribnews.ir/fa/news/2151233
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نظر�مخالفان�طرح
مشـاوران  صنـف  اتحادیـه  کاربـردی  علمـی  آمـوزش  مرکـز  رئیـس  عبـاس زاده، 
ک تهران، از مخالفان طرح فعلی در مجلس اسـت. وی مهرماه 97 در برنامه  امال
کـرد و  ک حضـور پیـدا  تلویزیونـی مناظـره به عنـوان نماینـده صنـف اتحادیـه امـال
گـر سـرمایه گذاری از حـوزه مسـکن خارج شـود، نقدینگی با هدف  اعـالم نمـود کـه ا

سـوداگری بـه سـایر بازارهـا از جملـه ارز و سـکه مـی رود1.

کارآمدی CGT در مهار نوسانات قیمت مسکن 

نظر�موافقان�طرح
کارشناسـان معتقدنـد افزایـش 0.5 درصـدی در نـرخ مالیـات 
کاهـش 0.5 تـا 5.5 درصـدی نوسـانات قیمـت  ملـک موجـب 
واحدهـای مسـکونی می شـود؛ دومنیـک اسـتفنز2، اقتصـاددان 
کـه اجـرای  ارشـد نیوزلنـدی مؤسسـه وسـت پـک3، اعتقـاد دارد 
یلنـد قیمت مسـکن را 10 تا 11  مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در نیوز
درصـد کاهـش می دهـد. به گفته اسـتفنز، سـاختارهای مالیاتی 
بـر قیمـت خانـه تاثیرگـذار خواهنـد بـود4. بنابراین وضـع و اجرای 
مالیـات بـر عایـدی سـرمایه منجـر بـه ثبـات و امنیـت اقتصـادی 

بـرای تولیدکننـدگان و متقاضیـان واقعـی مسـکن خواهـد شـد.
در حـوزه موردبحـث، پیغامـی، اقتصـاددان و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه امام 

کدخبر: 43985 1.  شبکه یکم سیما، برنامه مناظره، 27 مهر 1397؛ به نقل از سازه نیوز/ 
2.  Dominick Stephens
3.  Westpac
4.  https://www.stuff.co.nz/business/104818079/capital-gains-tax-would-cut-house-prices-
by-10-stephens

دومنیک استفنز، 
اقتصاددان ارشد نیوزلندی 

مؤسسه وست پک، اعتقاد 
که اجرای مالیات بر  دارد 

عایدی سرمایه در نیوزیلند 
قیمت مسکن را 10 تا 11 

کاهش می دهد درصد 

http://sazehnews.ir/fa/news/43985
http://sazehnews.ir/fa/news/43985
https://www.stuff.co.nz/business/104818079/capital-gains-tax-would-cut-house-prices-by-10-stephens
https://www.stuff.co.nz/business/104818079/capital-gains-tax-would-cut-house-prices-by-10-stephens
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راه حـل  مالیـات،  نـوع  ایـن  اجـرای  اهمیـت  بـر  کیـد  تأ بـا  )علیه السـالم(،  صـادق 
بـر عایـدی  را مالیـات  ارز  افزایـش قیمـت  بـه بهانـه  افزایـش بهـای مسـکن  کنتـرل 
کمیسـیون عمـران مجلـس، همراسـتا  رئیـس  سـرمایه عنـوان می کنـد1. رضایـی، 
کارشناسـان اعتقـاد دارد اخـذ CGT قطعـًا می توانـد در ثبـات قیمـت مسـکن  بـا 
کنـد2. هم چنیـن، در نـگاه توکلـی، عضـو مجمـع تشـخیص  کمـک  و عرضـه آن 
مصلحـت نظـام، ایـن مالیـات، یکـی از ابزارهای سیاسـتی کارا و مؤثـر برای کنترل 

قیمت مسـکن اسـت3.

نظر�مخالفان�طرح
در پاسـخ بـه اسـتدالل های موافقـان مبنـی بـر کنتـرل نوسـانات 
قیمـت مسـکن از راه اعمـال مالیـات بـر عایـدی سـرمایه، برخـی 
معتقدنـد کـه ایـن نـوع مالیـات نه تنهـا بـه کاهش قیمت مسـکن 
باعـث  کـه  نمی کنـد،  کمـک  بـازار  ایـن  نوسـانات  کنتـرل  و 
وخیم تـر شـدن اوضـاع نیـز خواهد شـد. بـرای نمونـه، جوانبخت، 
کـه در صـورت  کارشـناس اقتصـاد مسـکن، پیش بینـی می کنـد 
یـه قیمـت در  اجـرای چنیـن مالیاتـی، مـردم شـاهد افزایـش بی رو
گران بازار، پرداخـت مالیات را از  معامـالت خواهنـد شـد و سـودا
که تضعیف قدرت خرید اقشـار متوسـط و خصوصًا  کرد  خریدار مطالبه خواهند 
نماینـده  بت کلیـا،  هم چنیـن،  داشـت4.  خواهـد  پـی  در  نیـز  را  جامعـه  ضعیـف 
کـه افزایـش حبابـی در قیمـت مسـکن از آثـار حتمـی  مجلـس بـر ایـن بـاور اسـت 

کد خبر: 13970614000291 1.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 13970321000411 2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 4355162 3. خبرگزاری مهر/ 
کد خبر:1819375 4. خبرگزاری تسنیم/ 

بت کلیا، نماینده مجلس بر 
که افزایش  این باور است 
حبابی در قیمت مسکن 
 CGT از آثار حتمی اجرای
خواهد بود

https://www.farsnews.com/news/13970614000291
https://www.farsnews.com/news/13970321000411
https://www.mehrnews.com/news/4355162
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/06/15/1819375
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اجـرای CGT خواهـد بـود1.

اثر CGT در تعادل عرضه و تقاضای مسکن 

نظر�موافقان�طرح
بـه  متـراژ،  بـزرگ  و  لوکـس  واحدهـای  سـاخت  بـرای  دالالن  و  سـرمایه گذاران 
کـه در حـال  دلیـل پتانسـیل سـودآوری بـاال اقـدام می کننـد. ایـن در حالـی اسـت 
 ،CGT کشـور وجـود دارد. اجـرای کوچـک و متوسـط در  حاضـر نیـاز بـه واحدهـای 
سـرمایه گذار را بـه سـمت تقاضـای مصرفـی متمایـل می کنـد. در همیـن راسـتا، از 
دیـدگاه یزدانـی، مدیـر علمـی طـرح جامع مسـکن، مهم تریـن اثر مالیات بـر عایدی 

سـرمایه، تخصیـص سـرمایه بیـن زیـر بازارهـا و انتقـال سـرمایه از 
کوچـک  و  متوسـط  مسـکونی  واحدهـای  بـه  لوکـس  واحدهـای 
بـر  مالیـات  طـرح  وی،  به زعـم  اسـت.  مصـرف  الگـوی  مطابـق 
کـه  متوسـط  مسـکونی  واحدهـای  تولیـد  بـه  سـرمایه  عایـدی 

کـرد2. کمـک خواهـد  موردتقاضـا اسـت، 

نظر�مخالفان�طرح
در مخالفـت بـا اسـتدالل فـوق، نظـر خاصی از سـوی مخالفان 

طرح در رسـانه ها منتشـر نشـد.

کد خبر: 393780 1. خبرگزاری خانه ملت/ 
کد خبر: 13970327000436 2. خبرگزاری فارس/ 

در حال حاضر نیاز به 
کوچک و  واحدهای 

کشور وجود  متوسط در 
 ،CGT دارد. اجرای

سرمایه گذار را به سمت 
تقاضای مصرفی متمایل 

می کند

http://www.icana.ir/Fa/News/393780
https://www.farsnews.com/news/13970327000436
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ل های مخالفان CGT و پاسخ موافقان محور استدال

گـزارش، ابتـدا اسـتدالل های مخالفـان  در ایـن بخـش، متفـاوت از بخـش قبلـی 
اجـرای مالیـات بـر عایـدی سـرمایه تببیـن و سـپس در پاسـخ مخالفـان، اسـتدالل 

موافقـان اجـرای مالیـات عایـدی بـر سـرمایه تشـریح می شـود.

نقش CGT در کاهش سرمایه گذاری در مسکن

نظر�مخالفان�طرح
برخـی از افـراد دلیـل مخالفـت خـود بـا طـرح مالیـات بـر عایـدی سـرمایه را اثـرات 
کـرده و معتقدنـد که تصویب  منفـی آن بـر سـرمایه گذاری در بخـش مسـکن عنـوان 

کـرد. و اجـرای ایـن طـرح، سـرمایه گذاری در ایـن حـوزه را تهدیـد خواهـد 
در نگاه آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، CGT تهدیدی برای سرمایه گذاری 
محسـوب می شـود1. در ایـن راسـتا، قاضی پـور، عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن، 
نیـز بـا اعـالم مخالفـت خـود بـا تصویـب این طـرح در مجلس، فرار سـرمایه از کشـور 

کد خبر: 700128 1. خبرگزاری دانشجو/ 

http://snn.ir/fa/news/700128/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
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کـرد1. عبـاس زاده، نماینـده صنـف اتحادیـه  را ماحصـل اجـرای ایـن طـرح اعـالم 
گر سـرمایه گذاری  ک در برنامـه تلویزیونـی مناظـره، مهرمـاه 97 اعـالم نمـود که ا امـال
از حوزه مسـکن خارج شـود، نقدینگی با هدف سـوداگری به سـایر بازارها از جمله 

ارز و سـکه مـی رود2.

نظر�موافقان�طرح
بنـا بـه دیـدگاه موافقـان طـرح، سـاخت مسـکن از پرداخت این 
مالیات معاف است و لذا عماًل سرمایه گذاری تولیدی در حوزه 
مسـکن، مشـمول مالیـات نمی شـود. در ایـن رابطـه، پروین پـور، 
عضو پیشـین شـورای عالی مسـکن، در برنامه تلویزیونی مناظره 
کـه قیمـت مسـکن منطقـی  بیـان داشـت زمانـی  )مهرمـاه 93( 
شود، بازار به سمت تعادل پیش می رود و در این صورت است 
کـه سـازندگان انگیـزه سـاخت و سـاز و خریـداران تمایـل خریـد 
کارشـناس اقتصـاد مسـکن، نیـز چنـد  پیـدا می کننـد3. عزیـزی، 
سـال بعـد )مهرمـاه 97( در برنامه مناظره رسـانه ملـی اعالم نمود 
کـه طبـق طرح جدید، سـاخت مسـکن از پرداخـت این مالیات 
کـه بر اسـاس بنـد 2 تبصره  معـاف اسـت4. خاطرنشـان می سـازد 
کـه از  3 متـن طـرح پیشـنهادی بـه مجلـس، اولیـن انتقـال سـاختمان های نوسـاز 
اخذ پروانه سـاخت آن بیش از پنج سـال نگذشـته باشـد، از پرداخت این مالیات 
معـاف خواهنـد بـود. ایـن معافیـت بـا هـدف جلوگیـری از تهدیـد سـرمایه گذاری و 

کد خبر: 20180902 1.  پایگاه خبری تحلیلی اروم نیوز/ 
کدخبر: 43985 2.  شبکه یکم سیما، برنامه مناظره، 27 مهر 1397؛ به نقل از سازه نیوز/ 

کدخبر: 365309/4 3.  شبکه یکم سیما، برنامه مناظره، 4 مهر 1393؛ به نقل از افکارنیوز/ 
4.  شبکه یکم سیما، برنامه مناظره، 27 مهر 1397

پروین پور، عضو پیشین 
شورای عالی مسکن بیان 
که قیمت  داشت زمانی 
مسکن منطقی شود، بازار 
به سمت تعادل پیش 
می رود و در این صورت 
که سازندگان انگیزه  است 
ساخت و ساز و خریداران 
تمایل خرید پیدا می کنند

http://uromnews.ir/2018/09/02/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/
http://sazehnews.ir/fa/news/43985
http://sazehnews.ir/fa/news/43985
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/365309-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/365309-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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افزایـش انگیـزه سـازندگان و انبوه سـازان منظور شـده اسـت.
عـالوه بـر ایـن، مطالعـات بین المللی و بررسـی های کارشناسـی تجارب کشـورها 
نـرخ  افزایـش  کـه  اسـت  آن  از  کـی  بـر عایـدی سـرمایه حا مالیـات  اخـذ  زمینـه  در 
کاهـش سـرمایه گذاری مسـکن منجـر نمی شـود1.  مالیـات بـر عایـدی سـرمایه بـه 

کارآمدی CGT در شرایط تورمی نا

نظر�مخالفان�طرح
به زعـم برخـی از منتقـدان اخـذ مالیـات بـر عایـدی سـرمایه در 
کشـور مناسـب  کـم بـر  بخـش زمیـن و مسـکن، شـرایط تورمـی حا
کارشناسـان  اجـرای ایـن طـرح مالیاتـی نیسـت. برخـی دیگـر از 
نیـز تعدیـل تورمـی یـا لحـاظ نکـردن افزایش قیمـت ناشـی از تورم 
در محاسـبه مالیـات بـر عایـدی سـرمایه را پیشـنهاد می دهنـد. 
بـرای مثـال در نـگاه عبـده تبریزی، مشـاور وزیر راه و شهرسـازی، 
در کشـوری کـه به طـور متوسـط در سـال تـورم 22 درصـد را تجربـه 
ک قـرار دادن خانـه 16 هزارتومانـی )قیمـت فرضـی  می کنـد، مـال
از  سـرمایه  عایـدی  بـر  مالیـات  اخـذ  و  قبـل(  سـال ها  در  خانـه 
مابـه التفـاوت آن بـا قیمـت فعلـی )300 میلیـون تومـان( عادالنـه 

کـه فشـار تورمـی وجـود دارد مطـرح نمـودن  نیسـت. وی معتقـد اسـت در شـرایطی 
در  تبریـزی  عبـده  نمی رسـد2.  نظـر  بـه  صحیـح  مالیاتـی،  بـزرگ  رقم هـای  اخـذ  و 
اظهارنظـری دیگـر بـه تقویـت ادعـای مخالفـت خـود در اجـرای CGT پرداخـت و 
کار آسـانی  کـه در ایـران تفکیـک افزایـش قیمـت حاصـل از تـورم و غیـر تـورم  گفـت 

کد خبر: 276816 1.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آنالین/ 
2.  شبکه یکم سیما، برنامه تلویزیونی ثریا، 20تیر 97

 در نگاه عبده تبریزی، 
مشاور وزیر راه و 

ک قرار  شهرسازی،  مال
دادن خانه 1۶ هزارتومانی 

و اخذ مالیات بر عایدی 
سرمایه از مابه التفاوت 

آن با قیمت فعلی عادالنه 
نیست.

http://ayaronline.ir/1397/02/276816.html
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دولـت  تصمیمـات  اتخـاذ  نتیجـه  مسـکن  قیمـت  افزایـش  از  بخشـی  و  نیسـت 
اسـت. لـذا اخـذ مالیـات از افزایـش قیمـت مسـکن ناعادالنـه خواهـد بـود1.

کـه  گفتـه طیـب نیـا، وزیـر وقـت اقتصـاد، نبایـد صرفـًا از قیمـت یـک دارایـی  بـه 
کـرده، مالیـات  بـه دلیـل تـورم و متناسـب بـا افزایـش سـایر قیمت هـا، افزایـش پیدا
کمیسـیون اقتصـادی، نیـز بـر تعدیـل تورمـی در اجـرای  اخـذ نمـود2. آقاپـور، عضـو 
کیـد دارد و معتقـد اسـت این مالیـات در حال حاضر  مالیـات بـر عـادی سـرمایه تأ
بـا توجـه بـه تـورم و و بی ثباتـی قیمت  مـواد اولیه چه در صنایع سـاختمانی و چه در 

صنایـع دیگر قابل اجرا نیسـت3.

نظر�موافقان�طرح
اخـذ  موافقـان  تورمـی،  تعدیـل  لـزوم  ادعـای  خصـوص  در 
کشـورهای دیگـر اسـتناد  مالیـات بـر عایـدی سـرمایه بـه تجـارب 
در  اقتصـادی  کارشناسـان  مطالعـات  طبـق  معتقدنـد  و  کـرده 
بیـن 13 کشـور منتخـب و دارای اقتصـاد توسـعه یافته، هیچ گونه 
تعدیـل تورمـی هنـگام اخـذ مالیـات بـر عایـدی سـرمایه صـورت 
کسـب و  نمی گیـرد4. در ایـن راسـتا، بـر اسـاس تحقیقـات مرکـز 
بـر عایـدی سـرمایه، ثروتمنـدان  کار آمریـکا، در اجـرای مالیـات 
آمریکایـی از تعدیـل تورمـی منتفـع می شـوند و از ایـن رو تعدیـل تـورم در ایـن کشـور 

گرفتـه نشـد.5 در نظـر 
هم چنیـن، بـر اسـاس بنـد 1 تبصـره 3 متـن طـرح پیشـنهادی بـه مجلـس، اولیـن 

کد مطلب: 43781 1.  روزنامه عصر اقتصاد/ 
کد خبر: 93070804590 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

گو؛ 25 شهریور 1397 گفت و  3.  صدای جمهوری اسالمی ایران، رادیو 
کد خبر: 65608 4.  پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز/ 

5.  https://www.businessinsider.com/what-is-capital-gains-tax-2018-8

بر اساس بند 1 تبصره 3 
ح پیشنهادی  متن طر
به مجلس، اولین انتقال 
که قبل از اجرای  کی  امال
این قانون خریداری شده 
باشند، معاف از پرداخت 
مالیات هستند

http://www.asre-eqtesad.ir/content/43781
https://www.isna.ir/news/93070804590
http://moqavemati.net/65608/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C/
https://www.businessinsider.com/what-is-capital-gains-tax-2018-8
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از  معـاف  باشـند،  قانـون خریداری شـده  ایـن  اجـرای  از  قبـل  کـه  کـی  امال انتقـال 
مسـتغالت  و  ک  امـال قیمـت  التفـاوت  مابـه  از  لـذا  هسـتند1؛  مالیـات  پرداخـت 

کنونی، مالیات دریافت نخواهد شد. سال ها پیش و قیمت 

بی نیازی به CGT با وجود مالیات های مشابه

نظر�مخالفان�طرح
برخـی از مخالفـان طـرح مالیـات بـر عایـدی سـرمایه این گونـه 
اسـتدالل می کننـد کـه در حـال حاضـر، ایـن مالیـات بـا عناوین 
دیگـر اخـذ می شـود. در همیـن راسـتا، در نـگاه عبـده تبریـزی، 
کـه از سـاخت و فـروش مسـکن بـا نـرخ 25  مالیـات بـر عملکـرد 
یافـت می شـود، مالیـات بـر عایـدی سـرمایه محسـوب  درصـد در
بـر  مالیـات  جملـه  از  را  نقل وانتقـال  بـر  مالیـات  وی  می شـود. 

عایـدی سـرمایه می دانـد2. 
کانـون سراسـری انبوه سـازان سـال  برزگـر، رئیـس هیئت مدیـره 
کـه  93 در برنامـه مناظـره بـه مالیات هـای مختلفـی اشـاره نمـود 
از تولیدکننـده مسـکن اخـذ می شـود و افزایـش قیمت تمام شـده 
»بایـد  گفـت:  رابطـه  ایـن  در  برزگـر  دارد3.  همـراه  بـه  را  مسـکن 

گر قرار باشـد کسـی در این بخش سرمایه گذاری  گر مشـخص شـود، ا تعریف سـودا
کار درسـتی نیسـت«. گر بنامیـم  کنـد و مـا آن را سـودا

کد خبر: 13970612000349 1.  خبرگزاری فارس/ 
2.  شبکه یکم سیما، برنامه تلویزیونی ثریا، 20تیر 97

کدخبر: 365309/4 3.  افکارنیوز/ 

برزگر، رئیس هیئت مدیره 
کانون سراسری انبوه سازان:  

گر  »باید تعریف سودا
گر قرار  مشخص شود، ا

کسی در این بخش  باشد 
کند و ما آن  گذاری  سرمایه 

کار درستی  گر بنامیم  را سودا
نیست«.

https://www.farsnews.com/news/13970612000349
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/365309-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/365309-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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نظر�موافقان�طرح
توتونچـی و حقیقـت در تحقیـق خـود دربـاره CGT اشـاره می کننـد کـه در صورت 
حـذف  نقل وانتقـال  بـر  مالیـات  انـواع  بایـد  سـرمایه،  عایـدی  بـر  مالیـات  وضـع 
از  چهـارم  تبصـره  راسـتا  همیـن  در  شـود1.  علی الحسـاب  مالیـات  بـه  تبدیـل  یـا 
نقل وانتقـال معـاف  از مالیـات  را   CGT ک مشـمول  امـال نقل وانتقـال  ایـن طـرح، 

می نمایـد2.
کـه بـه عقیـده موافقـان طـرح، مالیـات بـر عایـدی سـرمایه،  خاطرنشـان می سـازد 
گـروه مشـمول  بـه دنبـال مالیات سـتانی از تولیدکننـدگان نیسـت و لـذا عمـاًل ایـن 
نیـز  مسـکن  تمام شـده  قیمـت  لـذا  و  شـد  نخواهنـد  مضاعـف  مالیـات  و   CGT
بیـان  مجلـس،  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو  پورابراهیمـی،  نمی یابـد.  افزایـش 
کـه واحدهـای نوسـاز از پرداخـت ایـن مالیـات معـاف  داشـت 
تأییـد می کنـد.  را  گـزاره  ایـن  نیـز  هسـتند3. داده هـای پژوهشـی 
علمـی-  مجلـه  در   94 سـال  شـریفی،  و  صمـدی  صامتـی، 
کردند که طی  پژوهشـی پژوهشـنامه مالیات، تحقیقی را منتشـر 
آن بـه بررسـی تأثیـر CGT بـر رشـد قیمـت مسـکن در منتخبـی از 
کشـورهای OECD پرداخته شـده بود. نتایج این تحقیق، نشـان 
بـر رشـد  و عایـدی سـرمایه،  بـر سـوداگری  کـه مالیـات  می دهـد 

قیمـت مسـکن بی تأثیـر اسـت4.

1.  توتونچی ملکی سعید، حقیقت جعفر. معرفی پایه مالیاتی جدید:چگونه در ایران مالیات بر عایدی سرمایه را 
کنیم؟. پژوهشنامه مالیات . 1393; 22 )21( پایه گذاری 

کدخبر: 97061105401 2.  خبرگزاری ایسنا/ 
کدخبر: 365309/4 3.  شبکه یکم سیما، برنامه مناظره، 4 مهر ماه 1393، افکار نیوز/ 

4.  صامتی مجید، صمدی سعید، شریفی مرضیه. مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر قیمت مسکن )مطالعه 
کشورهای عضو OECD(. پژوهشنامه مالیات . 1394; 23 )26( تطبیقی ایران و 

تبصره چهارم از این 
ک  ح، نقل وانتقال امال طر
مشمول CGT را از مالیات 
نقل وانتقال معاف می نماید

http://www.isna.ir/news/97061105401
http://www.isna.ir/news/97061105401
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/365309-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/365309-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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CGT فراهم نبودن زیرساخت ها برای اجرای

نظر�مخالفان�طرح
یکـی از اسـتدالل های مخالفـان اخـذ مالیـات بـر عایـدی سـرمایه، فراهـم نبـودن 
وقـت  وزیـر  طیب نیـا،  اسـت.  طـرح  ایـن  اجـرای  بـرای  موردنیـاز  زیرسـاخت های 
کـه الزمـه اجـرای درسـت ایـن مالیـات، وجـود نظـام  اقتصـاد، بـر ایـن بـاور اسـت 
کـه بتوانند شـاخص قیمت تهیه  آمـاری کامـل و دسـتگاه های توانمنـدی هسـتند 

کشـور آمادگـی الزم را  کـه به زعـم وی در آن زمـان )1393(  کننـد 
بـرای ایـن اقـدام را نداشـت1. در همـان مقطـع زمانـی، شـکری، 
نماینـده مجلـس، نیز تنها دلیل مخالفت خود با تصویب قانون 
اطالعـات  جامـع  سیسـتم  نبـود  را  سـرمایه  عایـدی  بـر  مالیـات 
ک عنـوان نمـود2.در  مالیاتـی و بانـک اطالعاتـی در بخـش امـال
این راسـتا، رحمانی، اسـتاد دانشـگاه، وزارت اقتصاد و سـازمان 
مالیاتـی را بـه دلیـل درگیـر بـودن با پروژه هـای ناتمام قبلـی، آماده 
کارایـی  کاهـش  اجـرای CGT نمی دانـد و ایـن اقـدام را موجـب 

ایـن نهادهـا عنـوان می کنـد3.

نظر�موافقان�طرح
در پاسـخ بـه اسـتدالل فراهـم نبـودن زیرسـاخت ها بـرای اجـرای طـرح مالیـات بـر 
عایـدی سـرمایه، تقوی نـژاد، رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی، 20 شـهریور 97 اعـالم 
کرد که در صورت وجود اراده در مسـئولین و سیاسـت گذاران کشـور مبنی بر دریافت 
و هیچ گونـه  فراهـم اسـت  بـر عایـدی سـرمایه  مالیـات  اجـرای  CGT، سـازوکارهای 

1.  خبرگزاری ایسنا/ کد خبر: 93070804590
کد خبر:263755 2.  خبرگزاری خانه ملت/ 

کد خبر: 3417795 3.  روزنامه دنیای اقتصاد/ 

رحمانی، استاد دانشگاه، 
وزارت اقتصاد و سازمان 
مالیاتی را به دلیل درگیر 

بودن با پروژه های ناتمام 
 CGT قبلی، آماده اجرای

نمی داند

https://www.isna.ir/news/93070804590
http://www.icana.ir/Fa/News/263755
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-68/3417795-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8
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مشـکلی برای اجرای این نوع مالیات وجود ندارد1. در این راسـتا، رزبان، رئیس گروه 
اقتصـادی و مالـی دفتـر اقتصـاد مسـکن وزارت راه و شهرسـازی، بـا اشـاره بـه اینکـه 
کشـور در حـال راه انـدازی و جمـع آوری اطالعـات  ک و اسـکان  سـامانه ملـی امـال
الزم اسـت، اذعـان داشـت ایـن سـامانه الزامـی بـرای طـرح مالیـات بر عایدی سـرمایه 

نیسـت و زیـر سـاخت ایـن مالیـات بـه صـورت دیگـری فراهـم خواهـد شـد2.

کـم اظهـاری و بیـش اظهـاری  امـکان فـرار مالیاتـی در طـرح پیشـنهادی از طریـق 

قیمـت ملـک 

نظر�مخالفان�طرح
کارشناسـان دلیـل مخالفـت خـود بـا تصویـب طـرح  برخـی از 
مالیـات بـر عایـدی سـرمایه را خألهـای موجود در طـرح می دانند 
کـه امـکان کـم اظهـاری و بیـش اظهـاری را فراهـم کـرده و موجب 
فـرار مالیاتـی می شـود. مخالفـان در اظهارات خـود این گونه بیان 
گـر خریـدار از پرداخـت مالیـات بـر عایدی سـرمایه  کـه ا می کننـد 
معـاف باشـد، ایـن امـکان وجـود دارد فروشـنده بـرای پرداخـت 
مالیـات کمتـر، کـم اظهـاری نمایـد؛ عکـس ایـن امـر نیـز محتمل 
که فروشنده معاف از پرداخت مالیات  است. در حالتی است 
فروشـنده  و  خریـدار  بیـن  تبانـی  خریـدار  منفعـت  جهـت  در  دارد  امـکان  باشـد، 
کنـد  شـکل بگیرد: فروشـنده قیمـت ملـک را بسـیار بیشـتر از قیمـت واقعـی اعـالم 

ولـی در واقـع خریـدار قیمتـی بسـیار کمتـر از آنچـه ثبت شـده را بپـردازد3.

کد خبر: 4367032 1.  خبرگزاری مهر/ 
2.  شبکه یکم سیما؛ برنامه مناظره، 27 مهر 1397

کد خبر: 64442 3.  پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز: 

گر خریدار از پرداخت  ا
مالیات بر عایدی سرمایه 
معاف باشد، این امکان 
وجود دارد فروشنده برای 
کم  کمتر،  پرداخت مالیات 
اظهاری نماید؛ عکس این 
امر نیز محتمل است.

https://www.mehrnews.com/news/4367032
http://moqavemati.net/64442
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نظر�موافقان�طرح
کنتـرل  بـه اسـتدالل مخالفـان مبنی بـر ضعـف طـرح پیشـنهادی در  پاسـخ  در 
بـرای تعییـن  کارشناسـان، قـرار دادن معیـار  کم اظهـاری و بیش اظهـاری، به زعـم 
قیمـت ملـک راهـکار اصلـی بـرای رفـع ایـن مشـکل اسـت. به طوری کـه می تـوان بـا 
افـزودن بنـدی بـه متـن طرح مالیات بر عایدی سـرمایه، قیمـت ملک در چارچوب 
ک مشـابه منطقـه تعییـن و معاملـه  بـه قیمـت میانگیـن امـال مشـخصی نسـبت 

شـود1.
معیـار  کـه  می دهنـد  پیشـنهاد  خـود  پژوهـش  در  حقیقـت،  و  ملکـی  توتونچـی 

تعییـن بهـای ملـک، خوداظهـاری مؤدیـان باشـد؛ در صورتـی که 
کم تـر از 80درصـد متوسـط ارزش ثبت شـده  رقـم خوداظهـاری، 
ک بـود، معیـار محاسـبه  در سـامانه اطالعـات نقل وانتقـال امـال

مالیـات، همـان رقـم متوسـط باشـد2.

امـکان فـرار مالیاتـی در طرح پیشـنهادی از طریـق اعطای وکالت 

در نقل وانتقاالت

نظر�مخالفان�طرح
در  معتقدنـد  سـرمایه  عایـدی  بـر  مالیـات  طـرح  منتقـدان 

نقل وانتقـاالت  در  وکالـت  اعطـای  ناشـی  مالیاتـی  فـرار  بـرای  چـاره ای  طـرح  ایـن 
گـر فـردی ملـک خـود را بـا وکالـت بالعـزل  اندیشـیده نشده اسـت. به زعـم ایشـان، ا
گـذار نمایـد، حکـم فـروش نداشـته و بـا ایـن روش می توانـد از  بـه شـخص دیگـری وا

1. همان
2.  توتونچی ملکی سعید، حقیقت جعفر. معرفی پایه مالیاتی جدید:چگونه در ایران مالیات بر عایدی سرمایه را 

کنیم؟. پژوهشنامه مالیات . 1393; 22 )21( پایه گذاری 

ح  بنا به نظر موافقان طر
می توان با افزودن بندی به 

ح مالیات بر عایدی  متن طر
سرمایه، قیمت ملک در 

چارچوب مشخصی نسبت 
ک  به قیمت میانگین امال

مشابه منطقه تعیین و 
معامله شود

http://moqavemati.net/64442/
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کنـد. همچنیـن بـا عـدم ثبـت قیمـت در طـول دوره  پرداخـت مالیـات خـودداری 
تعویـض وکالت هـا، زنجیـره فـروش ملـک به طـور رسـمی قطـع خواهـد شـد. ایـن 
موضوع با مشـکل نحوه محاسـبه مالیات همراه خواهد بود. همچنین شناسـایی 
کشف قیمت ها در طول دوره نیز با مشکل مواجه می شود1. فروشندگان زنجیره و 

نظر�موافقان�طرح
طـرح،  متـن  در  وکالـت،  اعطـای  از  ناشـی  مالیاتـی  فـرار  از  پیشـگیری  بـرای 
کـه  کـی از آن اسـت  تمهیداتـی اندیشـیده شـده اسـت. تبصـره 7 در متـن طـرح حا
گـذاری محل از طریق اعطـای وکالت نیز مالیات  ک یـا حـق وا در نقل وانتقـال امـال
اسـناد  دفاتـر  راسـتا  ایـن  در  می گـردد.  اخـذ  سـرمایه  عایـدی  بـر 
گـذاری محـل را  رسـمی موظف انـد قیمـت روز ملـک یـا حـق وا
کـه از سـوی طرفیـن تعییـن می شـود، در سـند وکالت نامـه درج 

نمـوده و بـه امضـای طرفیـن برسـانند2.

کد خبر: 63472 1. پایگاه خبری تحلیلی مقاومتی نیوز/ 
کد خبر: 97061105401 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

دفاتر اسناد رسمی 
موظف اند قیمت روز 
گذاری  ملک یا حق وا
که از سوی طرفین  محل را 
تعیین می شود، در سند 
وکالت نامه درج نموده و به 
امضای طرفین برسانند

http://moqavemati.net/63472
https://www.isna.ir/news/97061105401
https://www.isna.ir/news/97061105401
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جمع بندی

آمارهـای حـوزه مسـکن حکایـت از آن دارد کـه اوضاع این حوزه چندان مناسـب 
گـزارش بانـک مرکـزی، میانگیـن قیمـت مسـکن در شـهر تهـران  نیسـت؛ مطابـق 
در شـهریورماه 1397 نسـبت بـه برهـه مشـابه سـال قبـل بیـش از 74 درصـد رشـد 
داشـت1. در کنـار ایـن تـورم، بـازار مسـکن در ماه هـای اخیـر بـا رکود سـنگین مواجه 
 97 شـهریورماه  در  تهـران  شـهر  در  معامـالت  تعـداد  کـه  به گونـه ای  اسـت؛  شـده 

رسـید3. اخیـر2  سـال  دو  در  ماهیانـه  معاملـه  میـزان  کمتریـن 
که بازار مسکن نیازمند درمان و اصالح  کارشناسان اذعان دارند  با این اوصاف 
اسـت؛ هرچنـد کـه بـر سـر چیسـتی و چگونگـی شـیوه ی ایـن درمـان، اختـالف نظـر 
وجـود دارد. وضـع مالیـات بـر عایدی سـرمایه یکی از این راه کارهای درمانی اسـت 
کارشناسـان بـرای مبـارزه بـا سـوداگری در بـازار مسـکن پیشـنهاد می کننـد. بـر  کـه 
ایـن اسـاس، طـرح اخـذ ایـن مالیـات، از تابسـتان 97 بـا حمایـت نماینـدگان، در 

کد خبر: 120180929153428140 1.  خبرگزاری آریا / 
کم، استثنا شده است. 2.  فروردین ماه به دلیل وجود تعطیالت نوروزی زیاد و معامالت بسیار 

کد خبر: 13970713000502 3.  خبرگزاری فارس/ 

http://www.aryanews.com/News/120180929153428140
https://www.farsnews.com/news/13970713000502
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دسـتور کار مجلـس قـرار گرفتـه اسـت. جوانـب طـرح فـوق، طی ماه هـا و هفته های 
کارشناسـان، مسـئولین و اهالـی رسـانه مـورد بحـث و بررسـی قـرار  اخیـر از سـوی 
کـه مالیـات بـر عایـدی سـرمایه سـابقه ای دیریـن دارد و ادبیات آن  گرفـت؛ هرچنـد 

از سـال ها قبـل در کشـور مطـرح شـده بـود. 
کـه وضـع CGT در اوضـاع فعلـی چنـدان  برخـی مخالفـان ایـن طـرح، معتقدنـد 
گروهی دیگر از  کند.  کنترل  مناسـب نیسـت و این مالیات نمی تواند سـوداگری را 
مخالفـان طـرح، از اثـرات سـوء آن بـر سـرمایه گذاری در حـوزه مسـکن گالیـه دارنـد؛ 
ضمـن آنکـه برخـی مدعـی فراهم نبـودن زیرسـاخت های الزم بـرای اجـرای مالیات 

بـر عایدی سـرمایه هسـتند.
در مقابـل اّمـا موافقـان طـرح بـر عملکـرد مثبـت وضـع ایـن مالیـات در کشـورهای 
کـه CGT ابـزاری رایج در دنیا بـرای مبارزه  کیـد می کننـد  مختلـف اشـاره دارنـد و تأ
با سـوداگری اسـت. به ویژه آنکه تحقیقات علمی نیز این موضوع را تأیید و نقش 
آن را در کنتـرل قیمـت مسـکن مثبـت قلمـداد می نماینـد. ضمنـًا بـه اذعـان رئیس 
سـازمان امـور مالیاتـی، سـازوکارهای اجـرای CGT فراهـم اسـت و مشـکلی بـرای 

اجـرای آن وجـود ندارد.
کشـورها و یافته هـای علمـی  مـرور اسـتدالل موافقـان و مخالفـان، تجـارب دیگـر 
که اخذ مالیات بر عایدی سـرمایه در مبارزه با سـوداگری و تثبیت  نشـان می دهد 
کـه اجـرای آن در ایـران، نیازمنـد  قیمـت واقعـی مسـکن نقشـی بسـزا دارد. هرچنـد 
رعایـت مالحظـات و جوانـب الزم اسـت.با ایـن اوصـاف طـرح فعلی که در دسـتور 
کار مجلـس قـرار دارد، فرصـت مناسـبی بـرای وضـع CGT و پیش بینی مالحظات 

آن خواهـد بود.
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پیوست 1: طرح پیشنهادی مجلس درباره وضع مالیات بر 

عایدی سرمایه )الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم(

ماده واحدهمتـن زیـر به عنـوان مـاده )60( به قانون مالیات های مسـتقیم مصوب 
3/12/1366 الحاق می شـود: 

نـوع  هـر  قانـون،  ایـن  یـخ الزم االجـرا شـدن  تار از  پـس  مـاه  یـک  مـاده 60- ظـرف 
ک و مسـتغالت بـا کاربری های مسـکونی، اداری و  نقل وانتقـال قطعـی زمیـن، امـال

ک می شـود. تجـاری مشـمول مالیـات بـر عایـدی سـرمایه امـال
کشـور اعـم از مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی و بـرای  کلیـه مناطـق  ایـن حکـم در 
هرگونـه نقل وانتقـال اعـم از صلح، معاوضه، وکالـت، حق واگذاری محل و انتقال 
گـذاری  سـهم بیـن مالکیـن مشـاع، جـاری اسـت. انتقـال قطعـی ملـک یاحـق وا
محـل، فقـط پـس از پرداخـت مالیات هـای موضـوع ایـن مـاده امکان پذیـر اسـت.
قیمـت  مابه التفـاوت  از  اسـت  عبـارت  ک«  امـال سـرمایه  »عایـدی   -1 تبصـره 

گرفتـن( انتقـال  )بـه  فـروش  قیمـت  و  دادن(  خرید)انتقـال 
پنـج  اجـرا  اول  سـال  در  ک  امـال سـرمایه  عایـدی  بـر  مالیـات  نـرخ   -2 تبصـره 
درصـد)5 %(، در سـال دوم ده درصـد) 10%(، در سـال سـوم پانـزده درصـد) 15%( و 
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می باشـد. درصـد)%20(  بیسـت  بعـد  بـه  چهـارم  سـال  از 
تبصره 3- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می باشند:

که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند. کی  1- اولین انتقال امال
کـه از اخـذ پروانـه سـاخت آن بیـش از  2- اولیـن انتقـال سـاختمان های نوسـاز، 

پنـج سـال نگذشـته باشـد.
3- نقل وانتقـال واحـد مسـکونی اصلـی هـر شـخص حقیقـی، یک بـار در هـر دو 

ل سا
4- نقل وانتقال به منظور وقف ملک

5- زمانـی کـه قیمـت فـروش )انتقـال دادن( مسـاوی بـا کمتـر از قیمـت خرید )به 
گرفتن( باشـد. انتقال 

ک مشـمول مالیات این مـاده از مالیات نقل وانتقال  تبصـره 4- نقل وانتقـال امـال
موضـوع مـاده )59( معـاف می باشـد. اولیـن انتقـال سـاختمان های نوسـاز که پس 
یافـت کنند، درصورتی که پنج سـال از اخذ  از اجـرای ایـن مـاده، پروانـه سـاخت در
پروانـه سـاخت نگذشـته باشـد، از مالیـات نقل وانتقـال موضـوع مـاده )77( نیـز 

معـاف می باشـد.
یـخ الزم االجـراء شـدن ایـن قانـون سـردفتران  تبصـره5- ظـرف یـک مـاه پـس از تار
ک موظف اند در هنگام تنظیم سـند  اسـناد رسـمی و دفاتـر مشـاوره معامـالت امـال
گـذاری  انتقـال یاحـق وا بـه  یـا سـند تعهـد  گـذاری محـل  یـا حـق وا انتقـال ملـک 
محـل )قولنامـه(، قیمـت مـورد معاملـه را بر اسـاس توافق طرفین معاملـه، با دقت و 

صراحـت ثبـت نمـوده و بـه امضـای طرفیـن برسـانند.
معاملـه  از  پیـش  بایـد  فروشـنده  مسـکونی،  ک  امـال نقل وانتقـال  در  همچنیـن 
کـه ملـک مـورد معاملـه ملـک مسـکونی اصلـی وی هسـت یـا خیـر. کنـد  تعییـن 
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کـی کـه بعـد  ک و خریـد امال تبصـره 6- مبنـای تعییـن قیمـت فـروش تمامـی امـال
از اجـرای ایـن مـاده خریـداری شـده اند، قیمـت ثبت شـده در سـند انتقـال یا سـند 
کلیـه مراجـع قضایـی و  تعهـد بـه انتقـال )قولنامـه( می باشـد. قیمـت مذکـور، در 

اداری و در تعییـن حـق التحریـر دفاتـر اسـناد رسـمی، مبنـا قـرار می گیـرد.
گـذاری محـل از  ک بـا حـق وا تبصـره 7- اعطـای وکالـت بـرای نقل وانتقـال امـال
نظـر اجـرای مفـاد ایـن مـاده و تبصره هـای آن در حکـم نقل وانتقـال بـوده و مشـمول 
مالیـات موضـوع این ماده اسـت. دفاتر اسـناد رسـمی موظف اند قیمـت روز ملک 
کـه توسـط طرفیـن تعییـن می شـود، در سـند وکالت نامـه  گـذاری محـل را  یـا حـق وا
درج نمـوده، بـه امضـای طرفیـن برسـانند. درهرحـال، صـدور وکالت نامـه ای کـه در 
آن حـق انتقـال موضـوع وکالت نامـه بـه خـود بـا دیگـری بـه وکیـل داده شـده باشـد، 
منـوط بـه پرداخـت مالیـات موضـوع ایـن مـاده اسـت. درصورتی که وکیـل، ملک یا 
گـذاری محـل را بـه خـود انتقـال دهـد، از پرداخـت مجـدد مالیـات موضـوع  حـق وا
ایـن مـاده معـاف خواهـد بـود. صـدور وکالت نامـه بـرای انجـام مقدمـات انتقـال 
و مراجعـه بـه دوایـر دولتـی درصورتی کـه وکیـل بـه اسـتناد آن حـق انتقـال موضـوع 
تبصـره  ایـن  حکـم  شـمول  از  باشـد،  نداشـته  را  دیگـری  یـا  خـود  بـه  وکالت نامـه 

مسـتثنی اسـت.
ک در مـوارد زیـر ، از شـمول ایـن مـاده خـارج و تابع احکام  تبصـره 8- انتقـال امـال

خاص خود هسـتند:
ک بانک هـا و شـرکت های تابعه، مشـمول مالیات بر عایدی  1- نقل وانتقـال امـال
مطابـق مـواد )16( و )17( قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی 

کشـور است.
کـه ملـک بـه صـورت بالعـوض منتقـل شـده باشـد، بـر اسـاس فصـل  2- مـواردی 
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ششـم بـاب سـوم قانـون مالیات هـای مسـتقیم، مشـمول مالیـات بـر درآمـد اتفاقـی 
اسـت. در ایـن صـورت، مبنـای قیمـت خریـد هنگام فروش توسـط هدیـه گیرنده، 
کـه منتقلٌ الیـه فرزند  معـادل همـان قیمـت خریـد هدیـه دهنـده اسـت. در مواردی 
کننـده باشـد، منتقـٌل الیـه فقـط بـرای یکبـار و یـک واحـد مسـکونی  متأهـل هبـه 

مشـمول مالیـات بـر درآمـد اتفاقـی نخواهـد بـود.
ک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری 3- انتقاالت قهری امال

ک مشمول مقررات ماده )65( قانون مالیات های مستقیم 4انتقال امال
که در اجرای ماده )34( قانون ثبت به دولت تملیک می شود. کی  5- امال

تبصـره 9- کلیـه درآمدهـای مالیاتـی موضـوع ایـن مـاده، به منظـور تأمیـن مسـکن 
تسـهیالت خریـد خانـه  نـرخ سـود  از  و پوشـش بخشـی  و محرومـان  مهـر جوانـان 
اولی هـا و تسـهیالت ودیعـه مسـکن اجتماعـی در اختیـار بانک مسـکن قـرار گیرد. 
دولـت مکلـف اسـت اقدام قانونـی الزم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد 

بـه مصـارف مذکـور بـه عمـل آورد.
تبصره 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع 
کمیسـیون های اقتصـادی، برنامه وبودجـه و  ایـن مـاده را هـر شـش مـاه یک بـار بـه 

محاسـبات و عمـران مجلـس ارائه کند.
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پیوست 2: مروری بر قوانین مالیاتی در حوزه مسکن

فصـل اول از بـاب سـوم قانـون مالیات هـای مسـتقیم، پیرامـون مالیـات بـر درآمـد 
مالیات هـای  تمـام  بـه  مذکـور  قانـون  از  فصـل  ایـن  در  اسـت.  ک  امـال از  حاصـل 
ک و مسـتغالت، به صـورت جزئـی اشـاره  می شـود. در ادامـه جهت  اعمالـی بـر امـال
آشـنایی بـا مالیاتهـای مرتبـط بـا واحدهـای مسـکونی و تشـخیص تفـاوت آن هـا بـا 

CGT، شـرح مـواردی از آن قانـون می آیـد.

مالیات�بر�اجاره
کـه از  بـر اسـاس مـاده 53 قانـون مالیات هـای مسـتقیم، یکـی از مالیات هایـی 
ک اسـت.  ک اخـذ می گـردد، مالیـات بـر درآمـد حاصـل از اجـاره امـال درآمـد امـال
ک، طبـق جـدول زیر  طبـق ایـن مـاده از 75 % درآمـد سـالیانه حاصـل از اجـاره امـال

مالیـات اخـذ می گـردد:
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ک جدول 1- نرخ مالیات بر اجاره امال

اجاره سالیانه 
)میلیون تومان(

کمتر از 3
بین 3 

تا 10
بین 10 تا 

25
بین 25 

تا 100
باالتر از 

100

1520253035نرخ مالیات )درصد(

مالیات�بر�خانه�های�خالی
بـر اسـاس مـاده 54 مکـرر قانـون مالیات های مسـتقیم، واحدهای مسـکونی واقع 
کـه بـه اسـتناد سـامانه ملـی  در شـهرهای بـا جمعیـت بیـش از یک صـد هـزار نفـر 
ک و اسـکان کشـور1 به عنوان واحد خالی شناسـایی می شـوند، از سـال دوم به  امال

بعـد مشـمول مالیـات معـادل مالیـات بـر اجـاره بـه شـرح زیر خواهند شـد:
جدول 2- مقدار مالیات بر خانه های خالی) منبع: قانون مالیات های مستقیم(

سال چهارم به بعدسال سومسال دومسال

مقدار مالیات
معادل یکX دوم 

مالیات متعلقه
معادل مالیات 

متعلقه
معادل یک و نیم برابر 

مالیات متعلقه

ک مالیات�بر�نقل�وانتقال�های�قطعی�امال
ک  بر اساس ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، از نقل وانتقال های قطعی امال
تـی بـا نـرخ پنـج درصـد مالیـات اخـذ خواهـد شـد. البتـه در  بـه مأخـذ ارزش معامال
ک بر عهده کمیسـیون تقویم  تی امال مـاده 64 قانـون موردنظـر، تعییـن ارزش معامال
تـی موضوع این  گـذارده شـد. کمیسـیون مزبـور موظف اسـت ارزش معامال ک  امـال
قانـون را در سـال اول معـادل دو درصـد میانگیـن قیمتهـای روز منطقـه بـا لحـاظ 

که این سامانه راه اندازی نشده است. 1.  خاطرنشان می سازد 
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ک هایـی تعییـن کنـد. براسـاس مفـاد این ماده، این شـاخص هرسـال به میزان  مال
تی هر منطقه به بیسـت  دو واحـد درصـد افزایـش می یابـد تـا زمانی که ارزش معامال

ک برسـد. درصـد میانگیـن قیمت های روز امال

مالیات�برساخت�و�فروش�ساختمان
اشـخاص  درآمـد  اسـت  کـرده  مقـرر  مسـتقیم،  مالیات هـای  قانـون   77 مـاده 
حقیقـی و حقوقـی ناشـی از سـاخت و فـروش هـر نـوع سـاختمان مشـمول مالیـات 
مذکـور  سـاختمان های  نقل وانتقـال  اولیـن  مـاده،  ایـن  اسـاس  بـر  بـود.  خواهـد 
قانـون مذکـور(، مشـمول  عالوه بـر مالیـات نقل وانتقـال قطعـی )موضـوع مـاده 59 
تـی منطقـه ملـک  مالیـات علی الحسـاب بـا نـرخ 10 درصـد بـه مأخـذ ارزش معامال
مـورد انتقـال می شـود کـه ایـن نـرخ بـا مصوبه خـرداد 96 هیئت دولـت، تغییر یافت 

کـه جزئیـات آن در جـدول زیـر ارائـه شـده اسـت:
جدول 3- نرخ مالیات بر ساخت و فروش ساختمان) منبع: روزنامه دنیای اقتصاد(

نوع سازنده
سازنده های 

حقوقی
سازنده های حقیقی

درآمد حاصل از 
اولین فروش

کلیه 
معامالت

درآمد تا 50 
میلیون تومان

درآمد تا 100 
میلیون تومان

درآمد بیش از 
100 میلیون تومان

نرخ مالیات بر 
درآمد

25 درصد20 درصد15 درصد25 درصد

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-18/1104477-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
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