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 چکیده
مين أت هر ابزار سياستي در اقتصاد اسالمي با مالحظه منفعت خالص اجتماعي، تطابق با قوانين شرعي و سازوكار

هاي مالياتي جدید و گسترش پایهاز طریق مين اهداف دولت در بخش ماليات شود. تأهدف مورد نظر طراحي مي
گيرد. از سوي دیگر ي صورت ميگذار توزیعي، تخصيصي و سياستود با رویکرد موج ياتيهاي مالبهبود عملکرد پایه

ده و انباشت هاي مولد، ارزش آفرین و توليدي بو یي یك كشور وابسته به رشد فعاليتافزایش واقعي ثروت و دارا
ماليات بر عایدي باشد. سازي بستر مناسب توليد الزم و ضروري ميگذاري براي فراهمسرمایه و كيفيت سرمایه

عنوان ابزاري براي دولت در جهت مدیریت منابع در بازارهاي مختلف، زمينه تغيير رفتار و كنترل منافع  سرمایه به
گذاري  ایه و تصميمات سرمایهدنبال نموده و بر تحرك و جریان سرمبازیگران اقتصادي را در جهت منافع عمومي 

اي و اسناد فقهي سازگاري تحليلي با استفاده از مطالعات كتابخانه -گذارد. در این تحقيق به روش توصيفيثير ميتأ
سي شد. با با اهداف اقتصاد اسالمي و شباهت و تفاوت آن با ماليات اسالمي خمس برر 3ماليات بر عایدي سرمایه

ماليات بر عایدي سرمایه از طریق كاركردهایي نظير  اني و عملياتي در اقتصاد اسالمي،درنظرگرفتن اهداف عالي، مي
هاي هاي سوداگرانه، هدایت سرمایه و نقدینگي به فعاليتهاي غيرمولد، كاهش انگيزهكمك به تضعيف فعاليت

و ثبات  مين منافع عمومي، رفاهحقق اهداف عدالت اقتصادي، تأدر تمولد، افزایش درآمدهاي مالياتي دولت و ... 
 ثر بوده است. اقتصادي اقتصاد اسالمي مؤ

 

هاي مولد و اقتصاد اسالمي، توزیع درآمد، رفاه اقتصادي، عایدي سرمایه، فعاليتكلمات كلیدي: 

 سوداگرانه، ماليات

  JEL :H21،I38  ،G38،P35 بندي طبقه
  

                                                                                                                   
 AliLashkari@rihu.ac.ir                             اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                استادیار گروه 1
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3 Capital Gains Tax (CGT) 
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 مقدمه

 كی به منتسب يهاآموزه تيمقبول در ،ياجتماع نظامات گوناگون يهاحوزه در یيشکوفا و رشد

 صحت ها،يريگجهت و سازوكارها ندها،یفرآ مولد يهاهیمادرون عنوانبه يفکر انیجر و مکتب

یي سو از. دارند یيسزابه نقش مردم عموم و گرانليتحل منظر از دادها،یرو ريتفس نوع و هابرداشت

 در عیتسر يبرا را هاليپتانس تمام از يبرداربهره امکان حركت، يبرا يچارچوب نييتع گر،ید

  (.1400فرد و همکاران،  )غفاري دینمايم محدود ندگذاریفرآ

 در. باشد یـافتني دسـت و روشـن هـدف پـي در باید ناگزیر منطقي، و معقول اقدام و حركت هر

 غيرقابل اهداف جایگـاه آن، منـدنظـام هايفعاليت و اقتصادي نظام جمله از نظامي هر گيريشکل

هاي اخالقي هرنظام اقتصادي، مبتني بر ها و توصيهگذاريها، قانونگذاريمحورسياست. است انکار

 و دولت كه شود يم فرض يرفتار يالگوها از يا مجموعه ،ياقتصاد نظامباشد. اهداف آن نظام مي

 و رشد ت،يامن عدالت، همچون -نيمع اهداف يراستا در منابع و اموال به و گریکدی به را مردم

 .دهنديم ونديپ - توسعه

گذاري و اقدام ریزي، سياستاقتصاد اسالمي اقدامات مختلفي را برنامه اهداف تحقق يبرا دولت

 عیتوزترین اقدامات دولت در زمينه موضوع این پژوهش اقداماتي در حوزه  نماید كه برخي از مهممي

 ؛7(: 59)حشر) ایجاد نشود ادیز يطبقات ي هفاصل كه يصورت به يدولت اموال و يعيطب ثروت

 لحاظ با اتيمال دریافت راه از درآمدها لیتعد ؛(289 – 282 و 276 – 272 ،5 ج: 1408 ي،ميحک

 نظارت ؛(439 و 438: 1395رضي، ) رانيفقنياز  تأمين ؛(436: 1395 ،يرض) يآباد و عمران حفظ

 و ؛494 ،2ج: 1409ي،ميحک ؛438: همان) عادالنه متيق از تیحما و احتکار از يريجلوگ و بازار بر

 ای زهيانگ يخصوص بخش كه ازين مورد یيبنا ریز يگذار هیسرما قتحقو  (420 - 417 ،5 ج: 1408

 باشد.  مي بوده و ... ازمندين آن به جامعه و اشتهند را آن انجام توان

تحقق اهداف اقتصادي دولت در هر سيستم اقتصادي شيوه دریافت ماليات  رهايابزا نیترمهماز 

 متفاوت، اقتصادي و اسييس ساختارهاي با مختلف كشورهاي دراي كه گونه بوده بهدر هر جامعه 

 بر هاريمتغ نیا رگذارييثأت شدت چگونگي و و بوده خورداربر متفاوتي تياهم درجه از هاريمتغ نیا

هاي یك نظام مالياتي خوب باید بتواند از ویژگي. باشدنمي کسانی اقتصاد دييكل رهاييمتغ ریسا

 گویي سياسي و انصاف برخوردار باشد پذیري، پاسخكارایي اقتصادي، سهولت در اجراء، انعطاف

 (102: 1392، 1)استيگليتز

ها،  دولتش آفرین و توليدي است و هاي ارز ي ثروت یك ملت در گرو رشد فعاليتافزایش واقع

 هاي مولد و كارآفرینانه دارند.سزایي در هدایت فعاالن اقتصادي جامعه به سمت فعاليت نقش به

                                                                                                                   
1 Stiglitz 
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تواند در جهت تنظيم مين مالي دولت، تصحيح انحرافات بازار و ... بوده كه ميماليات، ابزاري براي تأ

هاي مناسب  ذ سياستشده و در راستاي اتخاگرفته  كار هاي مختلف اقتصادي بههاي بخشفعاليت

تي و ثبا ها به سمت توليد، جلوگيري از بي تقاضاي سوداگرانه، هدایت سرمایه براي افزایش هزینه

هاي مالياتي مبتني بر ماليات  داگرانه در بازار، از اهرم سياستهاي سو افزایش قيمت ناشي از فعاليت

 بر عایدي سرمایه استفاده درنظرگرفته شده است. 

اي و اسنادي،  ضمن تحليلي با استفاده از مطالعات كتابخانه -به روش توصيفي در این پژوهش

اقتصاد اسالمي و بررسي ماليات بر عایدي سرمایه و آثار اقتصادي آن، ميزان تطابق  بيان اهداف در

اهدافي كه از وضع ماليات بر عایدي سرمایه مدنظر است با اهدافي كه در سطوح مختلف در حوزه 

)خمس( و  هاي اسالمي هاي این ماليات با مالياتها و تفاوتشود. شباهتالمي گزارش مياقتصاد اس

اثر اعمال این ماليات با در نظرگرفتن تورم، افزایش ارزش یك دارایي در طول زمان و كاهش ارزش 

 بندي بر سرمایه و سازگاري وضع این ماليات با اهداف ي در اثر مستعمل شدن براي مالياتیك دارای

 اقتصادي مطالعه و بررسي شد.

   

 پیشینه پژوهش. 1

را توسعه درحال اج كشور و اقتصادهاي درحال 50ر بيش از قانون ماليات بر عایدي سرمایه د

ترین تحقيقات در زمينه ماليات بر عایدي سرمایه و اثرات آن به شرح زیر باشد. برخي از نزدیك مي

 گزارش شده است:

 -به روش توصيفي« بررسي ماليات بر عایدي سرمایه»(، در مقاله 1388و همکاران ) تقوي

اند سيستم مالياتي در ایران اصالحاتي را در زمينه معرفي پایه جدید مالياتي نشان دادهتحليلي 

تري نظير اصالح كه مشکالت جدي زوده را مورد توجه قرار داده، درحالينظير ماليات بر ارزش اف

در راستاي اصالح ساختاري نظام مالياتي كشور از طریق معرفي مالياتي هنوز باقي است.  ساختار

 پرداخته شده است.  به معرفي ماليات بر عایدي سرمایهجدید  هاي ماليـاتيپایه

 الگوي با تطبيق در مالياتي هاي پایه بسط و ساختار اصالح(، در مقاله 1390رضایي و خادمي )

 -توصيفي تحقيقي روش براساس كه هسرمای عایدي بر ماليات بر تأكيد با اسالمي هايماليات

 توسعه سندهاي اسناد براساس دولت هاي هزینه مالي تأمين هاي راه از یکي شد، تنظيم تحليلي

هاي مالياتي، ماليات  یکي از این پایه راستا این در و نموده معرفي مالياتي هاي پایه گسترش را كشور

ه اسـت كـه امـروزه دركشورهاي مختلفي ارایه شده و از نوع ماليات بر درآمد و بر عایدي سرمای

در این هاي دولت است.  درآمد و تأمين هزینه دارایي است و آثار مهم اقتصـادي آن بهبـود توزیـع

اسالمي را در مورد  نگاهي به تجربه ماليات بر عایدي سرمایه سایر كشـورها، دیـدگاه فقـهمقاله با 
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ها از جهت ماليات مطرح و مقررات مرتبط با ماليات بر عایدي سـرمایه بـراي اصـالح سـاختار آن

نظر  دهد كـه از. نتایج این تحقيق نشان ميگيرديسازگاري با مباني شرعي مورد بررسي قرار م

 .داردهایي با ماليات بر عایدي سرمایه ، خمس بر منافع سرمایه شباهت بسيار و تفاوتشيعهمکتب 

بر  اتيوضع مال یيو اجرا يشرع يسنج امکانعنوان نامه با در پایان  (،1392)ي ثان يمصطفو

و  رانیاقتصاد ا يها يژگیبا توجه به ونشان داده است كه  رانیا يمال يدر بازارها هیسرما يدیعا

كنترل  ، يگذار استيس يمناسب برا يعنوان ابزار توانمند به ياتيمال ستميلزوم حركت به سمت س

بر  اتيپژوهش مال نی، در اينفت يبودجه دولت به درآمدها يمخرب و كاهش وابستگ يها زهيانگ

به اهداف مورد نظر را دارد  يابيدست تيكه قابل ياتيعنوان مال به يمال يدر بازارها هیسرما يدیعا

ه قرار گرفت ليعنوان بخش هدف مورد مطالعه و تحل به يمال يآن بر بازارها راتيثأو ت يمورد بررس

 جهان گزارش يكشورها يدر بعض هیسرما يدیبر عا اتيمال يدر اجرا ها یيناكارا ياگرچه برخ .است

 نيو همچن يكل و رشد اقتصاد يگذار هیبر سرما اتينوع مال نیا يمنف ريشده است اما عدم تأث 

در اقتصاد و كاهش  يباز مقابله با سفته يدولت برا يگذار استيعنوان ابزار مناسب س آن به دیيتأ

 نموده است.  ليتسه اريرا بس اتيمال نیا هيتوج ها ينابرابر

 اتيمال رانیچگونه در ا :دیجد ياتيمال هیپا يمعرف»(، در مقاله 1393ملکي )توتونچي و  حقيقت

 هیپا نیا جادیاتحليلي نشان داده است  -به روش توصيفي« م؟يكن يگذار هیرا پا هیسرما يدیبر عا

 نهيبه صيآن )تخص يرا در تحقق سه هدف اساس ياتينظام مال تواند يم رانیدر اقتصاد ا ياتيمال

 نیاز اهداف ا يکیدولت( كمك كند.  يبرا داریپا يمنابع درآمد جادیمناسب درآمد، ا عیمنابع، توز

مانند امالك است لذا  يا هیسرما يها یيسوداگرانه در بازار دارا يها تياز فعال يريجلوگ اتينوع مال

دوره  ياتياز نرخ مال شتريها بیيمدت دارا كوتاه يمتناسب دوره نگهدار هیسرما يدیبر عا اتينرخ مال

سوداگرانه و  ياز تقاضا يمصرف يتقاضا كيکموضوع با هدف تف نیشده است. ا نييبلندمدت تع

 ها صورت گرفته است.یيسوداگرانه دارا يكنترل تقاضا

 كیدر  هیسرما يدیبر عا اتيتحت عنوان تورم و مال يا در مقاله ،(2000) 1و ژانگ ونگيولیكا

هاي كالن اقتصادي، تورم  ت برعایدي سرمایه با یکي از شاخصبه ارتباط ماليا اقتصاد كوچك باز

رو است سبب  هاي باال روبه ن ماليات در یك كشوري كه با تورمپرداخته و نشان داده است وضع ای

ها و چگونگي نگهداري آنها و همچنين وضعيت انباشت  نوع دارایيه اقتصادي گردیده و كاهش رفا

 دهد. سرمایه در كشور را تحت تاثير خود قرار مي

                                                                                                                   
1 Ka Yui Leung, Charles, and Guang Jia Zhang. 
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هاي كاهش ماليات  رماليات بر عایدي سرمایه و هزینهثيتأ»اي با عنوان  در مقاله (2007) 1رونداینآ

تواند كارآمدي تخصيص  ماليات بر عایدي سرمایه ميكه عدم دریافت  كردبيان « بر اقتصاد و درآمد

آمده به شکل  دست مالياتي بين درآمد به تالفكه با افزایش اخ به این صورتمنابع را كم كند؛ 

هاي غيرمولد  عایدي سرمایه و دیگر اَشکال درآمد، انگيزه منحرف كردن منابع به سمت فعاليت

شوند و براي تبدیل درآمد  تر مي صرفه ز نظر مالياتي بهها ا آید. در نتيجه این فعاليت وجود مي به

 .گيرند استفاده قرار مي عادي به سرمایه بيشتر مورد 

ماليات بر عایدي سرمایه در آفریقا: ادراك »اي با عنوان  (، در مقاله2014) 2تارنر و همکاران

منافع نخبگان سياسي، ضمن بررسي نياز به اصالحات اساسي در جامعه و ارتباط آن با « عدالت

 بهبود براي واقعي تالش از اينمونه جنوبي آفریقاي در سرانه درآمد بر مالياتشود كه بررسي مي

 سياسي هايبرنامه منظور به صرفا   عدالت ادراك آیا اینکه یا است مالياتي سيستم ادراكي عدالت

جنوبي هدف از اعمال  آفریقايدر دهد كه؟ نتایج تحقيق نشان ميگيرد مي قرار استفاده مورد بيشتر

 ماليات بر عایدي سرمایه هدف دوم بوده است. 

 مطالعهدهد تاكنون  عات داخلي و خارجي عنوان نشان ميبررسي ادبيات و پيشينه مطال

اي در زمينه  ماليات بر عایدي سرمایه صورت پذیرفته است كه به آثار و پيامدهاي وضع آن  گسترده

هاي كالن اقتصادي و ... پرداخته شده  ط آن با شاخصنظير بازار سهام و ارتبادر بازارهاي مختلف 

و چگونگي تطابق، توانمندي و سازگاري ماليات بر عایدي سرمایه با اهداف اقتصاد اسالمي  ولياست 

هاي مشابه اسالمي) خمس( پرداخته نشده است و از این رو در این مطالعه به  ارتباط آن با ماليات

 ه شده است. آن اشار
 

 اهداف ناسازگاري یا سازگاري. 2

 و يبدسلوك يناسازگار آن، مقابل در و سلوك حسن و كار در موافقتي سازگار دهخدا، نامهدرلغت

 توافق، بودن، سازگار را يسازگار زين عميد فرهنگ در(. 1385 دهخدا،) است شده يمعن يبدرفتار

 ،يسازگار اصطالح يپيچيدگ دليل به(. 1389 عميد،) است كرده يمعن يهماهنگ و موافقت

 و موزون ارتباط را يسازگار( 1991) 3شوهان. ندارند نظراشتراك آن، تعریف در متخصصان

 مقتضيات با انطباق و فرد ينيازها از ياريبس كردن برآورده يتوانای كه دانديم محيط با هماهنگ

 و ها اندیشه رفتارها، از يمناسب درك به يدستياب را يسازگار( 1990) 4آلن. گيرديدربرم را محيط

                                                                                                                   
1 Aron-Dine 
2 Turner, Magda; Coldwell, David 
3 Shohan 
4 Alen 
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 كنار يراهبردها شدن ظاهر و بروز امکان ،يمطلوب راه از كه داند يم دیگران و خود يها احساس

 .كند يم فراهم مشکالت و جامعه انتظارات يبرا را آمدن

 دو به اهداف در ناسازگاريسازگاري یا ناسازگاري در ابعاد مختلفي قابل بررسي و مطالعه است. 

 در اهداف مفهوم از كه تبييني نظري لحـاظ بـه یعنـي تعارض، گونه به یکي: است تصور قابل گونه

 مرحله در یعني تزاحم، نحو به دیگر. باشند داشـته تناقص و ناسازگاري هم با شده انجام نظامي هر

. داشته باشدن وجود هم با اهداف ههم پيگيري امکان آنهـا، تحقّـق و خارج عالم در اهداف پيگيري

 اسـت ممکـنتواند دالیل مختلفي داشته باشد؛ گيرد مياینکه چگونه بين اهداف تزاحم شکل مي

 هـم بـا را اهـداف ههم توان نمي موجود امکانات با كه طوري به باشد؛ امکانات در نارسایي سـبب بـه

 همزمان تحقـق، امکـان كه شده فراهم دیگران ناحيه از موانعي اما است؛ كافي امکانات یا كرد دنبال

 يري همه اهداف وجود نداشته باشد،. زماني كه امکان پيگ(1378 ميرمعزي،) ندارد وجود اهداف

گيري و یامقایسه بين  هایي كه براي اندازهها و شاخصاین است كه متناسب با مالك  عقليه قاعد

 اهداف وجود دارد، از قاعده تقدیم اهم بر مهم استفاده گردد. 

 

 اهداف در اقتصاد اسالمي. 3

. شوند يم يطراح و يدهسازمان آن به دنيرس يبرا شیاجزا و نظام كه است يامور نظام، اهداف

 و يكل و متوسط اهداف( 2 ،یيغا اهداف( 1 شوند؛يم يبند دسته طبقه سه در اهداف نیا معموال 

 قواعد و نیمواز كاربرد و دانشكارگيري  با بهسعي دارد  ياسالم اقتصاد .يجزئ و ياتيعمل اهداف( 3

 هدف با يماد منابع به يدسترس و ليتحص در يعدالت يب از مانع( ياله ياسالم نيقوان) عتیشر

 گردد جامعه و خدا برابر در شان تعهدات به عمل يبرا آنها نمودن قادر و افراد خاطر تیرضا تأمين

ازاین رو اهداف در اقتصاد اسالمي در قالب كاركرد نظریات و نظام اسالمي  .(50 :1984، 1زمان)حسن

نظریات اقتصادي  توان در قالب كاركردتفکيك است و این دو سطح هدف را مي قابل بررسي و

رتبه عالي )رفاه عمومي(،  سه سطحتوان در تلفيق نموده و به همين دليل اهداف اقتصادي را مي

ها( مياني )عدالت، امنيت و رشد اقتصادي( و مقدماتي )اشتغال كامل و تثبيت سطح عمومي قيمت

 بندي كرد.طبقه

اگر تزاحمي بين هدف رفاه عمومي و سایر اهداف شکل بگيرد، هدف عالي بر سایر اهداف مقدم 

تر است   هدفي كه به هدف عالي نزدیككه بين سایر اهداف، تزاحمي پيش آید،  صورتيو دربوده 

)ع(؛ صـادق امام از يتیروا به اشاره با محققان يبرخ (.1387)یوسفي،  درجه ارجحيت بيشتري دارد

 ياقتصاد نظام ای ياسالم اقتصاد در يمحور هدف سه عنوان به را ياقتصاد تيامن و عدالت رشـد،

                                                                                                                   
1 Hasanuzzaman 
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 يفراوان و عـدالت ـت،يامن )ع(صـادق امـام ـتیروا نیارد (.1390،يرمعزيم) كننديم يمعرف اسـالم

 (.234 :75 ج ق،1403 ،يمجلس) شده است انيب هاانسان يتمام يازعمومين سه را

اقتصادي و افزایش  هایي نظير رشدصدر تحقق اهداف اقتصادي از طریق شاخص ازدیدگاه شهيد

 گيري رفاه عمومي جامعه مطرح شده استجهت شکل یك ابزار و راهي درعنوان  درآمد سرانه به

تعيين نوع و مند،  ظامگيري رفتارهاي ن اهداف هر نظامي در شکل با توجه به اینکه (.1387)صدر،

رو هر ابزاري كه براي تحقق هدف  ، ازاینثر هستندهاي وصول به اهداف و ... مؤ مقدار ابزارها و روش

 شود باید بتواند سازگار و در راستاي سایر اهداف عمل نماید.گرفته  نظر در

 

 مالیات و اهداف سیاست مالیاتي. 4

 اجراي و يعموم مخارج پرداخت منظور به كه است افراد یيدارا ای درآمد از يقسمت اتيمال

 و نيقوان موجـب بـه كشـور ياسيس و ياجتماع اقتصادي، منابع حفظ راستاي در يمال هاي استيس

 به یابيدست درموفقيت سياست مالي  .شـود يمـ وصـول دولت یياجرا و اداري هاي اهرم لهيوس به

 افزایش اجتماعي، مطلوب هايگذاريسرمایه تشویق گذاري،سرمایه نرخ افزایش چون اهدافي

 ركود و تورم با مقابله المللي،بين ثبات عدم مقابل در اقتصادي شرایط تثبيت اشتغال، هايفرصت

 جریان چگونگي و حجم به اهداف، این به رسيدن كه باشدمي ملي درآمد توزیع باز و اقتصادي

 . دارد بستگي دولت عمومي هايهزینه و درآمدها

اي بنا شده است. اصول نظام مالياتي براساس مباني نظري، اخالقي و اصول عملياتي ویژه هر

توجه به آن در هنگام وضع قوانين، دراجرا،  مالياتي نيز موازین و قواعدي هستند كه عالوه بر

 مقررات نيز باید آثار و پيامدهاي آن را مالحظه كرد. تغييردادن نظام مالياتي كردن و تفسيرعملياتي

رشد و گشایش مسيري به  كنوني به الگویي منصفانه، ساده، كارآمد و دلسوزانه جهت رفع موانع،

 ،1استيگليتز) یك چالش تاریخي است نظيرهاي بيقيتموف اي سرشار از ابداعات و سوي آینده

2000 :417.)  

دخالت دولت در  هنحوه و انداز هبه دیدگاه نظام اقتصادي دربار هاكيفيت ماليات كميت و

مشروعيت حق دخالت  و خدمات عمومي هعرص در بخش خصوصيچگونگي تعامل دولت با  ،اقتصاد

ضرورت دخالت  بستگي دارد. -جامعهاز جمله دریافت ماليات از  - هاي اقتصاديبخش دولت در

بستگي  هاي رها كردن مشکل به سازوكار بازارهاي مبادله همراه با آن و هزینهدولت نيز به هزینه

 (.98:1998، 2و جونز )كاليز دارد

                                                                                                                   
1 Stiglitz 
2 Kaliz& Jones 
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نظيم اقتصادي ت يوـق اربزا ،آید شمار مي بهها لتدو مددرآ منبع ترینصليا هااینکه ماليات افزون بر

 یعزتومين اجتماعي و ين عدالت اجتماعي، تأم، تأزاربا شکست حيحـتصگذاري جهت و سياست

ها براساس اهداف شود. در راستاي نيل به این مقصود، وضع ماليات نيز محسوب ميمد درآ دمجد

زا، هاي اختاللمالياتپذیرد. دولت باید با پرهيز از تثبيتي صورت مي درآمدي، توزیعي، تخصيصي و

هاي زایي( و كنترل قيمت )به شرط نبود اختالل هاي مالياتي را در جهت بهبود توزیع درآمدسياست

)شاكري،  هاي بخشي تنظيم كنداي و همگرایي تفاوتها و عایدات سرمایهسوداگرانه دارایي

688:1395.)   

وع درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي لحاظ محل وصول آن به دو ن منابع مالي دولت اسالمي به

خمس ارباح مکاسب، زكات و  شود. منظور از درآمدهاي مالياتي، منابعي مانندغيرمالياتي تقسيم مي

گردد و مصارف هاي حکومتي است كه به حکم قانون از درآمد و یا ثروت اشخاص اخذ مي ماليات

ري، آنها را در موارد مربوطه هزینه آومشخص شده و دولت موظف است تا پس از جمع آنها معموال 

يء، غنایم و خراج است كه از نماید. درآمدهاي غيرمالياتي نيز شامل مواردي از قبيل انفال، ف

دست آمده و در مصالح عمومي  عنوه( بهزا )مانند اراضي مفتوحههاي طبيعي و یا منابع برون ثروت

 ظيفهو ،دنبو ديعبااصولي نظير  سالميا دقتصاا منظر از (.1388 )حسيني، شودجامعه هزینه مي

مين مالي تأ ت،ماليا آوريجمع هزینه قلاحدعدم انتقال ماليات،  ت،ت مالياـخداپر دنكرتلقي

)جعفري  گرفته شده است نظر در اتيـمالي منظابراي  ،مالياتي لتاعدمخارج معين، ظرفيت مالياتي، 

 (.1388 صميمي،

 

 سرمایه  و عایدي آن . 5

، سرمایه 1جان بالك و از نظر (1371 )فرهنگ،آید دست مي آن عایدي به مالي است كه ازسرمایه، 

هاي مالي موجودي دارایيسرمایه،  .(1997 )بالك،درآمدزا باشدكههاي مالي استموجودي دارایي

هاي فيزیکي، اقتصادي، فرهنگي،  سرمایهاست كه بتوان از آن عایدي كسب نموده و درآمدزا باشد. 

شوند. انساني و اجتماعي جزء منابع توليدي ارزشمند و ایجادكننده ثروت در هر جامعه محسوب مي

اي بر جایگاه و رتبه نظام حاكم  ها، تأثير ویژهميزان برخورداري هر مجموعه اقتصادي از این سرمایه

اقتصادي در ختلف هاي مگذاري در بخشميزان انباشت سرمایه و كيفيت سرمایهبر آن جامعه دارد. 

 سزایي دارد.  هاي مولد نقش بهگيري فعاليت یك جامعه در شکل

 در يگذارهیسرما ای يگذارهیسرما قابل پول يمعنا به هیسرما مدرن، لیاوا و يوسط قرون در

 و كرديم رفتار "هیسرما" عنوان به افراد و هانيماش ،يکیزيف يها یيدارا با تياسم آدام. بود تجارت

                                                                                                                   
1 Black 
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 پول به دوران قبل از اسميت، در. درآورد خود سلطه تحت را اقتصاد زمان آن از متفاوت كاربرد نیا

، 1)هودسنشود استفاده قهيوث عنوان به تواند يم كه داشت اشاره يگرید فروش قابل يها یيدارا ای

2014.) 

 تحت. شوديم اتخاذ خود يمال يهاصورت هيته در واحدها اكثر توسط هیسرما يمال مفهوم

 هیسرما شده، يگذارهیسرما دیخر قدرت ای شده يگذارهیسرما پول مانند ه،یسرما يمال مفهوم

 تيقابل مانند ه،یسرما يکیزيف مفهوم تحت. است سهام صاحبان حقوق ای هایيدارا خالص با مترادف

 نظر در روز در يخروج يواحدها مثال  براساس يتجار واحد ديتول تيظرف عنوانبه هیسرما ،ياتيعمل

 يازهاين براساس دیبا يتجار واحد كی توسط هیسرما مناسب مفهوم انتخاب .شوديم گرفته

 يهاصورت از كنندگاناستفاده كه يدرصورت ن،یبنابرا. باشد آن يمال يهاصورت از كنندگان استفاده

 توجه شده يگذار هیسرما هیسرما دیخر قدرت ای ياسم يگذار هیسرما هیسرما حفظ به عمدتا  يمال

 ياتيعمل تيقابل با كاربران ياصل ينگران اگر. شود استفاده هیسرما يمال مفهوم از دیبا باشند، داشته

 دهنده نشان شده انتخاب مفهوم. كرد استفاده هیسرما يکیزيف مفهوم از دیبا باشد، يتجار واحد

 مشکالت يبرخ است ممکن اگرچه افت،ی دست آن به دیبا سود نييتع در كه است يهدف

 .باشد داشته وجود مفهوم شدن ياتيعمل در يريگ اندازه

 آن مشابه منافع ای انتفاع حق ،يامان منفعت جمله از مال به مربوط حق هر یيدارا ازمنظور 

در ادبيات . شوديم محسوبي تجار يموجود شود ينگهدار درآمد حساب در كه یيدارا هر .است

كسب درآمد به شکل بهره، سود  منظور كارانداختن سرمایه بهگذاري عبارت است از بهمالي، سرمایه

-قيمت، خرید سهام، اوراق قرضه بدون وثيقه، چنين سرمایه سهام، جایزه، بازنشستگي یا تغيير

 .(1388)ریاضي و ملکي،  گرددهایي منجر به دارایي مالي ميگذاري
 

 عایدي یا زیان سرمایه . 6

 دارایـي فـروش زمـان در كه انتظاري مورد درآمد كه است فرض این بر مبتني سرمایه عایدي

 دارایـي بـراي( خریـد زمان در) قبلي شده بيني پيش انتظار مورد درآمد از بيش شود مي برآورد

 مورد درآمد فعلي ارزش بين تفاوت از است عبارت سرمایه زیان یا عایدي دیگر، عبارت بـه .باشـد

 دارایي آتي انتظار مورد درآمد فعلي ارزش از گردد مي برآورد فروش زمان در كه دارایـي آتي انتظار

 تغييـر حاصل اي سرمایه دارایي( زیان) عایدي تر ساده بياني به. بود شده بيني پيش خرید زمان كه

تقوي و ) است دارایي( درآمد ایجاد بالقوه توان) بالقوه توليدي تـوان بـا مـرتبط انتظـارات در

 .(1388 همکاران،

                                                                                                                   
1 Hodgson 
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سه متغير در تعيين ارزش یك دارایي اثرگذار هستند؛ وضعيت آینده این درآمد یا درآمد مورد 

انتظار دارایي در آینده، برآورد ارزش دارایي در هنگام اسقاط، نرخ تنزیلي كه براي تبدیل جریان 

 (.1388 )تقوي و همکاران، شودكار برده مي ناشي از اسقاط براي زمان حال به درآمدي آتي و ارزش

هاي مربوط به بهره و توزیع سود سهام و از سوي دیگر بازدهي سرمایه نيز به دو صورت پرداخت

 (.275: 1392)استيگليتز، گيردعواید سرمایه شکل مي

 بـرآورد اثـر در قيمـت در تغيير و است واقعي عایدي خارجي علل اثر در دارایي قيمت تغيير

 در واقعي عایديرو  از این .(1388) تقوي و همکاران،  است واقعي غير عایدي استهالك، غلـط

در تغيير ارزش یك دارایي ممکن است ناشي از علل بيروني كه مرتبط با  غيرواقعي عایدي مقابل

 دارایي كه محصوالتي قيمت در افـزایش بـازار، در جدیـد هـاي دارایـي كمبود) فرآیند توليد نيست

 توليد فرآیند به مربوط كه دروني عللو یا ناشي از  (بازار بهره نرخ در تغيير یا و كند مي توليد

 آن توانایي یا و دارایي واقعي استهالك ميـزان مـورد در موجـود هـايبينـيپيش در خطا) هستند

 ایجاد شود.  (شدمي بيني پيش دارایـي خریـد زمان در آنچه از بيشتر محصول واحدهاي توليد در

هاي هاي مشمول عایدي سرمایه در بين كشورهاي مختلف تفاوتدامنه دارایيخصوص اگرچه در

هاي مختلف همانند آپارتمان، زمين، باغ، بنگاه عایدي دارایي دارد، ولي این ماليات از اساسي وجود

هاي  آالت، سهام بنگاه خارجي، ماشين هاي افتخار، ارزاقتصادي، وسایل نقليه موتوري، نشان

  (.1390)رضایي و خادمي، تواند اخذ شود وهاي نقاشي و یا آثار هنري مياقتصادي، تابل

بنابراین گاهي اوقات قيمت واقعي فروش دارایي كمتر از قيمت واقعي خرید آن است و گاهي 

 هاي نگهداري دارایي و هزینه مبادله بيش از عایدي سرمایه است. در این مورد اصطالحا  هزینه

 صاحب دارایي دچار زیان سرمایه شده است. 
 

 مالیات بر عایدي سرمایه. 7

( )معموال  دهد كه دارایي فروخته شود و شامل تفاوت بين مبنايافزایش در سرمایه زماني رخ مي

ت از عایدي واقعي سرمایه حالت ماليا این در (،2018، 1ول)گرانقيمت خرید و قيمت فروش باشد

آن در  اي، بيشتر از ارزش كه ارزش فعلي دارایي سرمایهو درصورتي -وسيله تورم شده به تعدیل –

اي شود. این ماليات نزدیك به یك قرن است كه بر عایدات سرمایه زمان خرید باشد، دریافت مي

قوانيني كه مرتبط با وضع این  ها وگذاري در تملك دارایي وضع شده و سياستناشي از سرمایه

متفاوت بوده و مالياتي است كه ها كشورها و هم افراد و هم براي شركت هم درماليات است، 

دینگي، كنترل سود منظور كسب درآمد دولت وضع نشده و هدف اصلي آن هدایت صحيح نق به

                                                                                                                   
1 Granvelle 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            10 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1116-fa.html


 131         1400 پاییز، مششسي و فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

هاي سوداگرانه بوده و از لحاظ ماهيت، ماليات بر ثروت و ماليات مضاعف محسوب  ناشي از فعاليت

 شود. نمي

بازدهي خالص عایدي سرمایه ایجاد شده بعد از وضع ماليات بر عایدي داراي ویژگي ساختار 

این است كه نرخ بازدهي كوتاه مدت )جاري( حاصـل از  1منظور از وابستگي زماني وابستگي است.

  .نگهـداري  زماني یك دارایي وابسته به طول دوره زماني نگهداري دارایي است

بازده سرمایه است، عاقالنه خواهد بود كه از همه انواع بازده سرمایه،  اگر بنا برگرفتن ماليات از

همين مبنا، كاهش در ارزش یك دارایي، به معني  از جمله عواید سرمایه نيز ماليات گرفته شود. بر

صورت دقيق  ها كسركرد تا بازده خالص به ازدهبازده منفي است و باید ضرر حاصل از آن را از دیگر ب

كار  گيري افزایش یا كاهش ارزش یك دارایي معموال   د. مشکل این است كه اندازهسبه شومحا

اي نيست. الگوهاي مالياتي در مناطق مختلف جهان با بخشودن منفعت مشکوك به مودیان  ساده

تا  اند. به این صورت كه در مورد عواید سرمایه، معموال   ي به مواجهه با این مشکل پرداختهماليات

فروخته نشده است، فرد ملزم به  واید تحقق نيافته است، یعني تا زماني كه دارایي عمال زماني كه ع

 (.275: 1392استگليتز، ) پرداخت ماليات نيست

نظير بازار سهام و  هایي باشد كه براي آن بازار فعال وجود داشته باشد اگر دارایي از نوع دارایي

، گرفتن ماليات از عواید سرمایه با پایه ساالنه، از طریق مقایسه ارزش دارایي در اوراق مشاركت

دهنده  رت گيرد. تفاوت این دو ارزش نشانتواند صوارزش آن در ابتداي سال ميانتهاي سال با 

 شود. براي بسياري از دارایي ها همانندناميده مي 2عواید سرمایه است. این نظام به روزآوري به بازار

امالك و مستغالت، اظهار نظر دقيق در مورد ارزش غيرممکن است تا زماني كه بتوان معامله صورت 

ها آمدن این نگراني است كه برخورد با برخي دارایي وجود را بررسي نمود. این امر موجب به گرفته

گيري جهت شود، بلکهنه تنها موجب سردرگمي مي  صورت دیگر، هاي دیگر به صورتي و با دارایي به

 كند. ها ایجاد ميغيراصولي را در انتخاب دارایي

ین افراد باید همانند عواید سرمایه تنها شکل دیگري از دریافت بازده براي سرمایه است، بنابرا

گيري عواید و ضررهاي  ا این حال مشکالتي جدي در اندازهها براي آن ماليات بپردازند، ب دیگر بازده

 ای و هیسرما يواقع ارزش كاهش از يريجلوگ يبرا است الزمآل  در حالت ایده مایه وجود دارد كهسر

ه ماليات بر بازده واقعي وضع شود و ن ات،يمال اخذ اثر در هیسرما يدیعا بر نيسنگ اتيمال ليتحم

 انجام تورم يساز شاخصبندي كامل، اثر تورم را تعدیل كرده و  بازده اسمي، یعني باید با شاخص

                                                                                                                   
1 duration dependent 
2 marking-to-market 
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 و ریزا) كندرا محاسبه مي يتورم طیشرا در هیسرما يواقع يدیعا تورم يساز شاخص د زیراريگ

 .(1386 همکاران،

 تثبيت آمد، در مجدد توزیع منابع، تخصيص مانند مالي هاي سياست در جهت تحقق اهداف

 گذاري سرمایه آمد، در مجدد توزیع ها، انسان مين آزاديدر جهت تأ دولت بودجه تأمين و اقتصادي

به ابزارهایي است كه این اهداف را  عدالت، نياز بنيادین اصل بر اتکا با بودجه تأمين و زیربنایي

 اسـالمي هـاي ماليـات است، بنـابراین نمانده اقتصاد اسالمي دور نظر از مهم محقق نماید. این

در . برخوردار استدولت از اهميت خاصي  مخارج مالي تأمين هاي راه ترین مهم از یکـي عنـوان بـه

هاي تکليفي و تشویقي قرار داده  هـا سياست ثـروت و درآمدها مجدد توزیع اقتصاد اسالمي براي

  متغير. و )ثابت( مستقل شده است؛ مانند ماليات

مالياتي، خمس بوده كه با توجه به نسبي  عنوان یك ابزار هاي تکليفي مالياتي به یکي از سياست

تواند هاي آنان، مي زوده فعاليتخالص توليدكنندگان یا ارزش اف فت آن از سودبودن آن و انگيزه دریا

مالي مورد استفاده قرارگيرد كه به جهت ارتباط موضوعي این نوع ماليات با  یك ابزار مهم سياست

ماليات بر عایدي سرمایه در ادامه به آن اشاره شد تا سازگاري ماليات بر عایدي سرمایه با مفهوم 

 ر راستاي تحقق اهداف اقتصاد اسالمي بررسي شود.خمس د
  

 هیسرما يدیعامالیات بر  و خمس ارتباط. 8

 خاص لیدال زين آن وضع يبرا و بوده جیرا اسالم صدر از كه هستند یيها اتيمال ها، اتيمال از يبرخ

 در كه بوده ها اتيمال نوع نیا جزء خمس و خراج ه،یجز زكات،. دارد وجود اتیروا و سند قرآن، در

 و دهیگرد نييتع شارع توسط زين كیهر مصرف نوع. رندگييم قرار ثابت و مستقل يها ماليات دسته

 كه دارد وجود اتيمال از يگرید نوع. كاست آن از يزيچ نه و افزود آن به توان يم يزيچ نه رو نیا از

 و نييتع ياسالم دولت توسط يزندگ شئون شدن دهيچيپ و اجتماع شرفتيپ با و زمان طول در

 .گردديم بیتصو

 دولت يازهاين و يزمان طیشرا براساس و ستندين ثابت فيك و كم نظر از د،یجد ياتيمال نيقوان

 ياسالم جامعه و ياسالم حکومت لوازم از يفقه دگاهید از و دهیگرد ميتنظ جامعه و ياسالم

 .باشد يم

ن مخارج زندگي باشد، به مستحقا خمس عبارت است از اداي یك پنجم از اموالي كه زاید بر

د متعال براي رسول رو خمس یکي از فرائضي است كه خداون ازاین (.1361)خزائلي، خاص آن

: 2ق: ج 1409اليزدي، ) جاي زكات و براي اكرام آنان واجب قرار داده است اش به خدا)ص( و ذریه

 : عبارت است از  داده شده است، هایي كه براي خمس قرارشاخص (.366
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است كه نشان انداز، انتقـال دارایـي  ثروت، پس مالياتي خمس، شامل هر نوع درآمد،  پایه -1

  دهد داراي تنوع بسياري است؛ مي

، پس از معافيت هزینه ساليانه، كسب سوددر دهد  %( نشان مي20) بررسي نرخ معين خمس -2

كمترشود.  % 20از  ميزان خمسشود، محاسبه ماليات خمس نسبت به درآمد ساليانه افراد باعث مي

 % 30خمس  % تعيين گردد، 30طور متوسط  ین است كه اگر مقدار پس انداز بهله ادليل این مسأ

 هاي مالياتي نشان ایسه نرخ ماليات ثابت خمس با نرخمق %است. 6انداز نسبت به درآمد كل  پس

 % نرخ باالیي نيست.20دهد كه نرخ مي 

هاي منبع مالي بسيار مناسبي براي پشتيباني هزینه خمسها، رایيبا توجه به تنوع انواع دا -3

  آید. عمومي به حساب مي

رو از نظر  این یي اقتصاد ضرري وارد ننموده و ازگردد به كارانرخ ثابت خمس باعث مي -4

  عملياتي داراي سهولت و سادگي خيلي خوبي است. 

 شموليت خمس براي افراد حقيقي است، چه بالغ شده باشند و چه صغير؛  -5

 صورت مستقل از درآمد اختصاصي هر فرد؛  ه خمس بهتعلق و محاسب -6

  ( ؛1389)رضایي،  تنوع درآمدها و تعلق خمس به تمامي موارد -7

نکه عالوه ای ایره شمول خمس خارج نشده است، بههيچ درآمدي از د باتوجه به آنچه بيان شد،

خمس شود. در پرداخت خمس عالوه بر هزینه كسب، هزینه زندگي نيز از محاسبه خمس خارج مي

كار فرد  انداز ساليانه است. به منافع ساليانه حاصل از كسـب و ارباح مکاسب مشابه ماليات بر پس

)امام خميني،  گيرد هاي مصرف شده طي آن سال خمس تعلق ميپس از كسر هزینه

 .(356-362: 1ه، جالوسـيلتحریر

انداز ساليانه بوده كه متعلق خمس آن  مشمول خمس، خمس ارباح مکاسب و پسیکي از موارد 

 از شده جادیا نفع بر اتيمال و درآمد خالص مازاد بر اتيمال شاملدرآمد خالص ساليانه بوده و  

 خالص بر مازاد اتيمال. است ي یا سال خمسيمال سال كی در تجارت و ديتول در هیسرما يريكارگ به

 و كفاف حد در خانوار آنکه از پس سال كی انیپا در كه رديگيم تعلق يدرآمد مازاد به درآمد

 به توجه .(1389 پورفرج،) باشد مانده يباق شیبرا كرد، مصرف خود ياسم درآمديزان م از ،يضرور

 اگر رو نیا از و بوده معاف اتيمال پرداخت از يزندگ متعارف يها هزینه كه است الزم نکته نیا

 باشد، هیسرما ليتشک صورت به ای و مانده يباق انداز پس صورت به سال انیپا در درآمد از يبخش

 گردد يم معاف خمس پرداخت از هیسرما ليتشک از زانيم نیا يدرصورت تنها و بوده خمس مشمول

 .كرد كسب درآمد آن مانده يباق با نتوان گردد خارج آن خمس اگر كه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            13 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1116-fa.html


 اله عبادي علیرضا لشکري، روح .../ بررسي سازگاري مالیات بر عایدي                                                            134

كه از چه اي در سرمایه ایجاد شود باید اضافه در سرمایه بررسي گردد  هاي بعد اضافه درسال اگر

صورت  عبارتي اضافه به تفکيك است؛ به اي است كه از اصل سرمایه قابلگونه نوعي است. گاه اضافه به

به این زیادي صورتي است كه از اصل سرمایه قابل تفکيك نبوده و  عين منفصل است و گاه به

رتي قيمت بازاري سرمایه عبا شود، به د و گاهي نيز به سرمایه اضافه ميباش اصطالح عين متصل مي

 .(1390)رضایي و خادمي،  شود بدون آنکه به عين آن اضافه شود اضافه مي

دهد كه به این نماء خمس تعلق گرفته و  قها در زمينه نماء منفصل نشان ميبررسي آراء ف

گهداري از عين سرمایه به قصد منعفت ناشي از عين بوده و یا منفعت ناشي از تفاوتي ندارد كه به ن

 (.348: 2و الخویي، ج 278: 4، الطباطبایي اليزدي، ج394: 1الحسيني السيستاني، ج) نماء منفصل

اگر سرمایه را به قصد  (338و  337: 1)االمام الخميني، ج صورت نماء متصل بود گر زیادي بها

گيرد ولي اگر به قصد  آن نگهداري كرده خمـس به نماء متصل هم تعلق مي تکسب از عين

گيرد و اگر  صورت خمس به آن تعلق نمي برداري از نماء منفصل نگهداري كرده باشد در این بهره

رضایي و ) گيرد براي استفاده در زندگي نگه داشته فقط به مـازاد از سـال آن خمس تعلق مي

 (.132: 1390خادمي، 

صورتي واجـب اسـت كه امکان فروش عين را داشته باشد و یـا درنيز خمس ارتفاع قيمت 

گر . ولي ا)278-290 ،4ج الطباطبـایي اليـزدي،و   336: 1فروختـه شـود )االمام الخميني، ج

برداري از آن خریداري كرده است خمس آن قبل از خرید و فروش واجب  سرمایه را براي بهره

نظر برخي از  را فروخت خمس به مقدار زیادي به ولي اگر آن(  336: 1خميني، ج)االمام ال نيست

صـورت اضـافه خمـس بـه ي سال جدید است كه در آخر سال درگيرد و جزو درآمد فقهاء تعلق مي

 .(349: 2و السيد الخویي، ج 395:  1)الحسيني السيستاني، ج گيرد آن تعلـق مي

 

 بر عایدي سرمایهارتباط خمس، تورم و مالیات . 9

ا توجه به رو ب كند. از اینتورم مشکالت متعددي را براي تعریف درآمد حاصل از سرمایه ایجاد مي

دنبال گرفتن ماليات از بازده واقعي سرمایه هستند و نه بازده اسمي. اگر  آنچه بيان شد، برخي به

 10طور عمومي  ها نيز به يمتدرصد افزایش یابد، اما ق 10ن فردي مالك یك دارایي باشد و ارزش آ

درصد بيشتر شوند، بهبود در وضعيت فرد رخ نداده است، اگرچه عایدي اسمي سرمایه مثبت است 

ولي عایدي واقعي سرمایه فرد صفر است. اولين پيامد وجود تورم آن است كه افرادي كه بازده 

رسند كه ميزان قابل نکته مياند، پس از ماليات به این واقعي مثبت اندكي قبل از ماليات داشته

 اي بازده منفي براي آنها ایجاد شده است. مالحظه
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، در شمول یا عدم نـه حقيقيو افزایش اسـمي قيمـت كاالسـت ، تغييراتبا توجه به اینکه این 

معموال  به احتياط دهد كه شمول خمس بر این افزایش قيمت بررسي فتاوي فقهي فقها نشان مي

)منتظري؛ رساله  تـورم مشـمول خمس است كه اضافه قيمـت ناشـي از ستشده ا واجب حکم

قيمـت سـرمایه ناشي از  نيز افزایش دربرخـي از فقهـا (. از سوي دیگر 82و 81 : 1استفتائات، ج 

 قصد تجـارت نگـهداري كنـد واري شود و یا بفروشد و یا به غيرتورم چه به قصد تجارت نگهد

؛ الطباطبایي اليزدي مع  163:)الشيخ مرتضي الحائري ،  دانند مين بفروشد خمس آن را واجب

 :، شـبيري زنجـاني  101: 3بهجت ج 182 : 2تعليقـات السيد عبدالکریم الموسوي االردبيلي ، ج

 (.1779مسأله 366

 

 مقایسه خمس و مالیات بر عایدي سرمایه . 10

 هیسرما نیا مثال طور به شود؛ يم جامعه يساختارها از ياريبس تیتقو موجب يمذهب هیسرما

 نهادها نیا گسترش و شده يتعاون و يمشاركت ينهادها گسترش باعث ،ياجتماع لحاظ به تواند يم

 . (1399فرد و همکاران،  )غفاري است ياجتماع رفاه و ياقتصاد توسعه ساز نهيزم

گذاري سرمایه مسيرثمر در انداز راكد و بي مفيد براي جلوگيري از انباشت پس خمس، محركي

گذاري شود حركت به سمت سرمایهرو خمس بر درآمد مازاد سبب ميو رشد اقتصادي است و از این

تواند مکمل رشد گردیده و حتي اگر خمس بر منفعت سرمایه تعلق گيرد، واقع ميشکل گرفته و در

ري منفي بر رشد گيرد، اثچون سرمایه، محرك توليد و ماليات برخمس بر منفعت خالص تعلق مي

نداشته و  كاهنده انداز، اثر دارایي و ثروت و پس ندارد. توجه به این نکته ضروري است خمس بر

طور كه بيان شد از نظر فقه اسالمي،  اي در فرآیند اقتصادي است. همان داراي اثر رشد و توسعه

عایدي سرمایه دارد كه در هایي با وضع ماليات بر تفاوت ها وتعلق خمس به منفعت سرمایه، شباهت

 طور خالصه به آن پرداخته شده است:  ل زیر بهجدو

 

 هاي مالیات بر عایدي سرمایه با خمس ها و تفاوت . شباهت1جدول 
 انطباق با قوانين مالياتي انطباق با دستورات شرعي  شاخص

 اشخاص حقيقي و حقوقي اشخاص حقيقي مشمولين

 سرمایهاصل  اصل سرمایه پایه مالياتي

 پس از فروش نگهداري سرمایه به قصد تجارت شرط تعلق ماليات

 زمان نقل و انتقال سال خمسي سال مالياتي

 نرخ جداگانه % ثابت20 نرخ مالياتي

 تفاوت قيمت از مقدار كسر تورم تغيير قيمت سرمایه به هر دليل كسرتورم
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 اهداف متغير هدف ثابت كسب درآمد هدف وضع ماليات

 درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ها شمول همه دارایي متعلق خمس هاي مالياتيمعافيت

تغييرات تعلق خمس به شرط ایجاد  ايسرمایههاي هزینه

 اساسي در دارایي و اضافه ارزش

 معاف از ماليات

 هاي تحقيق منبع: یافته

 

 ها و قوانین مالیات بر عایدي سرمایه سیاست. 11

سمت  به هاسرمایه تیو هدا رمولديغ يهاتيفعال فياقتصاد، تضع ميتنظ يجهان براي كشورها

ابزار  ،یيدرآمدزا برالوه ع اتيواقع مالدر ند؛ینماياستفاده م اتياز ابزار مال ،يديتول يهاتيفعال

ماليات بر منافع سرمایه به این دليل وضع شده در اقتصاد است.  «يگذاراستيو س يگرميتنظ»

ها  از این ماليات مانند سایر مالياتتواند ماليات بر درآمد بوده و مودي مالياتي مي است كه از نوع

ها در  عایدي سرمایه براي افراد و شركت استفاده نماید. این سبب شده است كه وضع ماليات بر

ها و قوانين موجود در زمينه ماليات بر عایدي سرمایه  كشورهاي مختلف متفاوت گردد. اگر سياست

 شود كه در موارد ذیل با هم تفاوت دارند:سي شود مشاهده ميبرر

اند. سایر كشورها این  اي وضع نموده اي بر منافع سرمایهبسياري از كشورها ماليات جداگانه. 1

 دهند؛ هاي مربوط به درآمدهاي عادي مشمول ماليات قرار مي منافع را به همان نرخ

رمایه افراد و قوانين مالياتي مرتبط با عایدي تفاوت در قوانين مالياتي مرتبط با عایدي س. 2

 ها؛ سرمایه شركت

در برخي از كشورها )كانادا، استراليا، امریکا( قوانين مربوط به عایدي سرمایه بخشي از قانون . 3

كلي ماليات بر درآمد است، اما در برخي دیگر از كشورها مانند انگلستان بر عایدي سرمایه به 

 شود. فاوت از قوانين مربوط به ماليات بر درآمد( ماليات وضع ميموجب قوانين مجزایي )مت

هاي معيني اعمال  اي را فقط در مورد فروش دارایي برخي از كشورها ماليات بر منافع سرمایه. 4

توان اموال غيرمنقول،كشتي، اوراق بهادار وآثار هنري را نام برد )رضایي  كنند كه از آن جمله ميمي

 (. 1390و خادمي، 

و  1366هاي مستقيم مصوب  دهد الیحه اصالح قانون مالياتميبررسي مفاد قانوني نشان 

دهي معامالت سوداگرانه در  با هدف سامان 1/08/1391همچنين اصالحات بعدي آن، در تاریخ 

هاي مندرج در مواد مختلف این الیحه، قانون مورد توجه قرار گرفته است. یکي از دغدغه

  سوداگرانه در بازار مسکن است.  دهي معامالت سامان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            16 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1116-fa.html


 137         1400 پاییز، مششسي و فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

دهي تعداد معامالت  خصوص سامانالحاقي الیحه، در 5چنين در ماده الیحه و هم 9و  71در ماده 

افراد و ارزش معامالتي آن، ارزش معامالتي امالك، وضع ماليات بر ثروت و دارایي افراد مورد توجه 

دهد كه یك نکته مهم كه چگونگي  ن ميمفاد هر یك از این مواد نشا قرار گرفته است. بررسي

باشد مغفول مانده است. در هاي سوداگرانه مي محدودیت و وضع ماليات بر فعاليت مدیریت و

 طراحي قانوني نظام ماليات بر عایدي سرمایه باید معيارهاي زیر رعایت شود:

 حذف آثار تورمي و لحاظ استهالك در افزایش عایدي سرمایه؛ .1

 مدت؛ ز قائل شدن ميان بلندمدت و كوتاهسوداگرانه با تمي گيري معامالتهدف .2

ز شمول ماليات هاي تعمير نگهداري را اتعریف درآمد مشمول ماليات به نحوي كه هزینه .3

 هاي نگهداري دارایي با هدف اجتناب مالياتي را كاهش دهد؛ خارج كند و انگيزه

اي و كاهش انگيزه  في و سرمایههاي مصر هاي مالياتي با هدف ترغيب انگيزهتعریف معافيت .4

 سوداگرانه؛

 وضع ماليات بر عایدي سرمایه بر اشخاص حقيقي و حقوقي؛ .5

 حذف انواع ماليات بر نقل و انتقال؛ .6

 .2هاي افرادبرخورد یکسان با عایدي انواع دارایي .7

 با 1399.7.29 مورخ جلسه در سرمایه عایدي بر ماليات قانون طرح باتوجه به اهميت موضوع،

عنوان فصل كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي رسيد.   تصویب به متن و عنوان در اصالح

با اصالحات و الحاقات بعدي آن به  1366/  12/  03هاي مستقيم مصوب  اول باب دوم قانون ماليات

ماده كه درخصوص مشمولين ماليات، مدت تملك دارایي،  9اصالح و « ماليات بر عایدي سرمایه»

 شد. به آن الحاق  پایه ماليات، مبناي محاسبه عایدي امالك، نقل و انتقال  و ...نرخ 

هاي مشمول ماليات بر عایدي سرمایه با توجه به اهداف مدنظركشورها گرچه دامنه انواع دارایي

دهد كه طيف وسيعي از هاي مالياتي برخي ازكشورها نشان ميمتفاوت است، اما بررسي نظام

در نظرگرفتن برخي استثنائات، در پایه ماليات بر عایدي سرمایه قرار دارند. با این وجود، ها با دارایي

اي هستند كه تقریبا  در تمام كشورها، در پایه  و همچنين سهام دو دارایي عمده التو مستغ مالكا

هاي ها در چارچوب. برخي از دارایي(1398)زایر و همکاران،  ماليات عایدي سرمایه حضور دارند

مختلف از پرداخت ماليات بر عایدي سرمایه معاف هستند. قاعده كلي این است كه الیل د و به خاص

                                                                                                                   
بيني شده است كه اگر شخصي در یك سال بيش از دو معامله انجام دهد، از معامله سوم  الیحه پيش 7در ماده  1

شود و حداكثر آن امالك اضافه ميدرصد به نرخ ماليات بر نقل و انتقال قطعي  5به بعد به ازاي هر معامله اضافي 

 رسد. درصد ارزش معامالتي ملك مي 50در معامله یازدهم به 
 220موضوعي  ، كد1391هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن، دوره نهم، سال اول،  الیحه اصالح قانون ماليات 2
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هایي كه از آنها در فرآیند دارایي شوند و همچنينهاي كه براي استفاده شخصي خریداري ميدارایي

در پایه ماليات بر ، (ثابت هايیيو دارا آالتتجهيزات، ماشين) شودو خدمات استفاده مي التوليد كا

اند، از پرداخت اي مواجه شدههایي كه با زیان سرمایهعایدي سرمایه قرار نگيرند. همچنين دارایي

 شوند. این نوع ماليات معاف مي

 

 مالیات بر عایدي سرمایههاي مشمول دارایي. 2جدول 
 )زمين( مستحدثات عمده در عرصه )زمين و ساختمان( امالك و مستغالت

 )كلکسيوني( مجموعه اشياء قيمتي سرقفلي

 معادن و یا حقوق استفاده از معادن ارزهاي خارجي

 اجاره مجوزهاي قانوني گذاري()سرمایه طال، جواهر و زیورآالت

 گذاريهاي سرمایهصندوق سهام و انواع اوراق بهادار

 جوازها حقوق قراردادي

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

هاي كشورها، نظير استراليا، آمریکا، انگلستان و غيره، اغلب دارایي عليرغم اینکه در برخي از

توجهي از  در تمام كشورهاي مجري، بخش قابل افراد مشمول ماليات برعایدي سرمایه هستند، اما

دهند. بدون تردید، م تشکيل ميو سها غالتو مست الكپایه ماليات بر عایدي سرمایه را ام

هاي افراد وضع موجود در سبد دارایي المي سرمایه تنها بر برخي از اقكه ماليات بر عاید درصورتي

كرد و این  هاي معاف از ماليات تغيير پيدا خواهدهاي افراد به نفع دارایيشود، تركيب دارایي

ري، تورم، رشد اقتصادي و غيره گذاموضوع به نوبه خود پيامدهاي منفي زیادي بر رفتار سرمایه

عنوان  و سهام به غالتو مست الكذكر است هرچند ام به الزم. در این راستا، گذاشت جاي خواهدبر

و  الها نظير طباشد ولي وجود سایر دارایيپایه این نوع ماليات در همه كشورها مي الینفكبخش 

كلي، در شرایط  طور سبد دارایي افراد بستگي دارد. بهها در ارز به اهميت و وزن این نوع دارایي

گيري راجع به پایه ماليات بر عایدي سرمایه كشور، توجه به این موضوع در هنگام تصميمفعلي 

 .1بسيار ضروري مي باشد

 

 

                                                                                                                   
1
و الگویي براي ایران(، معاونت  )مروري بر مباني نظري، تجارب جهاني راهنماي طراحي ماليات بر عایدي سرمایه  

 1397ریزي،  الملل، دفتر پژوهش و برنامه ریزي و امور بينپژوهش، برنامه
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 مالیات بر عایدي سرمایه )معاف( مشمولغیرهاي دارایي. 3جدول

 1مسکن اصلي
 پذیر هاي استهالك دارایي

 هاي مشمول مالياتبراي فعاليت صرفا 

 خودرو و موتورسيکلت شخصي

 قایق تفریحي 
 لوازم استفاده/ مصرف شده در ملك اجاري

 هایي قبل از وضع ماليات بر عایدي سرمایه تمام دارایي 2ايبرخي زیان هاي سرمایه

 هایي خریداري شده دارایي

 براي مصرف شخص
 مجموعه اشياء قيمتي با ارزش كمتر از یك حد مشخص

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 مالیات بر عایدي سرمایه. اثرات اقتصادي 12

 شود كه دریافت ماليات بر عایدي سرمایه مانند هر قانون و مقرراتي  نشان داده ميدر این بخش 

ترین تأثيراتي  گيري فعاالن اقتصادي بگذارد. از مهممالحظه بر اقتصاد و تصميم تواند تأثيرات قابلمي

رشد اقتصادي، توزیع درآمد، انتخاب نوع دارایي،  ثير برأاز طریق تتواند این ابزار داشته باشد،  كه مي

الياتي هاي مولد، كاهش نابرابري اقتصادي، افزایش درآمدهاي م دایت سرمایه و نقدینگي به فعاليته

 ترین آن اشاره خواهد شد: باشد كه در ذیل به مهم بيني پذیري مي دولت و افزایش ثبات و پيش

  

 گذار اهرم سیاستي جدید براي سیاست .12-1

ر تواند دولت را در جهت مدیریت منابع د سرمایه ابزار و اهرمي است كه ميماليات بر عایدي 

مقابل نقش واقع نقش سياستي ماليات بر عایدي سرمایه در بازارهاي گوناگون یاري كند. در

با  تر است. این نوع ماليات زمينه تغيير رفتار مخاطب را فراهم كرده و درآمدي آن بسيار پررنگ

تحرك و  كنترل منافع بازیگران اقتصادي سياستي بهينه در جهت منافع عمومي اتخاذ خواهد كرد.

عایدي سرمایه  طور مستقيم از ماليات بر گذاري به سرمایه و همچنين تصميمات سرمایه جریان

خود قرار  اي را تحت تأثير منابع سرمایهبه گذاران نوپا  این ماليات دستيابي سرمایهاثرپذیر بوده و 

اخذ ماليات از رو  ، از ایندهداقتصادي را كاهش ميرشد داده و از این طریق توانمندي بالقوه 

وقتي تواند موجب تحميل زیان بر صاحبان سرمایه شود. عایدات سرمایه در شرایط تورمي مي

این افزایش تواند نماینده رشد ارزش واقعي باشد و اقتصاد در شرایط تورمي باشد، ارزش اسمي نمي

                                                                                                                   
1
 هامسکن ملکي تحت سکونت مالك دارایي و یا با نرخي كمتر از سایر دارایي  

2
 قبول یا قابل كسر از پایه مالياتي عنوان هزینه قابل غيرقابل پذیرش به  
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آن را عایدي  توانميجبران ارزش در حال تنزیل دارایي در اثر تورم است و ن ارزش اسمي به سبب

گذار باید رو سياست از این (.2004، 1) بورمن و دبورثارزش واقعي دارایي دانست سرمایه و رشد

با لحاظ شرایط هاي زماني مختلف و  ابزار در دورهكارگيري از این  بتواند درخصوص چگونگي به

 اقتصادي اقدام نماید.

 

 رشد اقتصادي  و مولد يها تیفعال به ينگیقدسرمایه و ن تیهدا .12-2

ترین پيامد ماليات بر عایدي سرمایه هدایت و تخصيص بهينه منابع است. این نوع ماليات با  مهم

هاي غيرمولد   كردن فعاليترنگ  بخشي به بازارها و كمكاهش ریسك قيمتي در بازار عالوه بر ثبات 

 .2شوند ه، موجب بهبود محيط كسب و كار ميو سوداگران

 اقتصاد، مختلف يها بخش در دهایتهد و ها ضعف بردن انيم از و فرصت جادیا يبرا ها دولت

 نیكمتر با و كوتاه زمان در بتواند كه است ترارزش با دولت يبرا يابزار. دارند يمتنوع يابزارها

 توانديم كه است ياهرم و ابزار هیسرما يدیعا بر اتيمال. باشد داشته را ياثربخش نیبهتر نه،یهز

 يگر ميتنظ و ياستيس نقش درواقع .كند ياری گوناگون يبازارها در منابع تیریمد در را دولت

 درآمدها يبرخ تيمعاف .است ترپررنگ اريبس آن يدرآمد نقش مقابل در ه،یسرما يدیعا بر اتيمال

 بر ،ياتيمال تيمعاف آنکه ژهیو به شود؛ يم اقتصاد در يگذاریهسرما انحراف موجب ات،يمال از

 وضع. ندارد هيتوج قابل و مشخص افزوده ارزش اقتصاد يبرا كه باشد شده اعمال یيها تيفعال

 را یيفضا و شده طیشرا نیا رييتغ موجب رمولد،يغ يها تيفعال بر تمركز با هیسرما يدیعا بر اتيمال

 بدون و سوداگرانه اقدامات سمت به حركت يبرا يا زهيانگ گرید ها، هیسرما كه كند يم فراهم

 3.باشد نداشته اقتصاد كل يبرا  منفعت

 مولد سمت به ها هیسرما ه،یسرما يدیعا بر اتيمال اعمال با كه كندي م انيب 4(2017) تهدیوا

 به عیسر سود كه سوداگرانه و رمولديغ يها يگذار هیسرما كه صورت نیبد. كند يم حركت بودن

 يبرا سطوح همه دري اقتصاد مولد يها تيفعال و شوند يم اتيمال مشمول اند، داشته همراه

 بلندمدت در يگذار هیسرما از وكار كسب صاحبان بيترت نیبد. شد خواهند ترجذاب يگذار هیسرما

 تر خواهند بود. راضي است، همراه يا  نوسانات كاهش با كه

                                                                                                                   
1 Leonard Burman & Deborah Kobes 

 گزارش واكاوي ابعاد اقتصادي اخذ ماليات بر عایدي سرمایه با تاكيد بر بخش امالك  2
3
 1397الملل سازمان امور مالياتي،  معاونت پژوهش، برنامه ریزي و امور بينگزارش   

4 Matthew C. Whited. 2017, The actual implications of a capital Gains Tax  
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ثير أتواند، رشـد اقتصـادي را تحـت ت آنها ماليات بر عایدي سرمایه مي هاي مهمي كه از طریق كانال

 تواند ایدي سرمایه از دو كانال عمده ميماليات بر ع. باشند انداز مي گذاري و پس قرار دهد، سرمایه

 ثير قـرار دهـد:أگذاري را تحت ت سرمایه

بر عایـدي  نرخ ماليـات كه سـرمایه اسـت، هنگـاميیکـي از طریـق افـزایش در هزینـه 

یافته و  گذاري كاهش گذاري كاهش یافته و هزینه سرمایه یابد بازدهي سرمایه افزایش ميسـرمایه 

گذاري و حجم  گذاري كم باشد سرماهي یهیابد. هنگامي كه بازدهي سرما هزینه سرمایه افزایش مي

رایطي كه كشش سرمایه نسبت به هزینه سرمایه اندك ش سرمایه در اقتصاد كاهش مي یابد. در

یق آن ماليات بر عایدي تواند مقبول باشد. مکانيسم دومي كه از طر تحليل فوق چندان نميباشد، 

طور كه  ها است. همان ر قفل شدن دارایيثير قرار دهد اثذاري را تحت تأگ هیتواند سرما سرمایه مي

هاي  گذاران در به تأخير انداختن فروش دارایي یك نمودن سرمایهدليل تحر نيز بيان شد این به قبال 

نـرخ بـازدهي زماني صـحيح اسـت كـه مشمول ماليات بر عایدي سرمایه است. این استدالل 

هاي ریسکي جدید به اندازه كافي بزرگ نيست تا هزینه ماليات پرداخت  گذاري مربـوط بـه سـرمایه

 .ي )ماليات بر عایدي سرمایه( را جبران نمایندشده بـه دليـل فروش دارایي قبل

اقتصادي باید نرخ ماليات عایدي سرمایه بر رشد  همچنين براي جلوگيري از اثر منفي ماليات بر

هاي خارجي و یا  ورود سرمایههاي بومي و كاهش  تعریف گردد كه شاهد خروج سرمایه اي گونه به

 ( . 1390عبارت دیگركاهش جریان سرمایه شکل نگيرد )رضایي و خادمي،  به

 

 یيدارا و ثروت از يناش ياقتصاد ينابرابر كاهش. 12-3

 سود كسب يبرا ها زهيانگ ات،يمال افتیدر عدم و یيدارا صاحبان دست در ها یيدارا متيق شیافزا با

 حركت افزوده ارزش جادیا بدون یيدارا متيق شیافزا سمت به افزوده، ارزش جادیا و ديتول از

 از يکی نیبنابرا. گردند يم رتريفق فقرا و شوند يم ثروتمندتر ثروتمندان ب،يترت نیبد و كند يم

 مختلف اقشار در ثروت و درآمد عیتوز نحوه بر آن اثرات ،ياتيمال نظام يبررس در ها مؤلفه نیترمهم

 ثروت و يا هیسرما داتیعا محل از سود كسب يبرا باالتري قدرت ثروت و هیسرما صاحبان. است

 .هستند بينص يب هیسرما از سود كسب فرصت از درآمد كم اقشار كه يدرصورت دارند؛ خود

 از يبرخ ثروت يناگهان شیافزا يوقت درآمد، عیتوز نحوه بهبود در ياتيمال نظام هدف به توجه با

 العمل عکس ياتيمال نظام است الزم ندارد، آنها ياقتصاد تيفعال و الشت با يارتباط چيه خانوارها

 را جامعهالي با يها دهك و اقشار درآمد ه،یسرما يدیعا بر اتيمال اخذ عدم. 1دهد نشان مناسب

                                                                                                                   
 1389گزارش مركز تحقيقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازي، .  1
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عبدي و عسکري ) ماند خواهند بهره يب يدرآمد نيچن از نیيپا يها دهك كه يدرحال داده شیافزا

 (.1387آزاد، 

عایدي سرمایه و افزایش آن باعث  دریافت ماليات بر 1بروكينگزبراساس مطالعات جدید موسسه 

علمي و پژوهشي در آمریکا نشان كاهش نابرابري درآمدي خواهد شد. مطالعات و تحقيقات گستره 

دهد كه ماليات بر عایدي سرمایه موجب كاهش شکاف درآمدي و گسترش ثروت در جامعه  مي

كه برخالف ادعاي مخالفان، اعمال و افزایش نرخ  دهد نين نتایج تجربي نشان ميشود. همچ مي

 . 2گذاري نداشته است یدي سرمایه تاثيري بر كاهش سرمایهماليات برعا
 

 افزایش درآمدهاي مالیاتي دولت  .12-4

 صورت به چه را هیسرما يدیعا بر اتيمال اخذ محل از ياتيمال درآمد شیافزا يخارج مطالعات

 بودجه يكسر جبران يبراي كارراه را آن و كنند يم دیيأت ميرمستقيغ صورت به چه و ميمستق

 دهد يم نشان يجنوب يقایآفر ياقتصاد قاتيتحق سسهؤم پژوهش جینتا نمونه عنوان به. دانند يم

 صورت به كند، يم جادیا درآمد دولت يبرا ميمستق طور به آنکه بر الوهع هیسرما يدیعا بر اتيمال

 يدیعا بر اتيمال افتیدر با درواقع. شود يم دولت ياتيمال درآمد شیافزا باعث زين ميرمستقيغ

 رود يم نيب از ات،يمال از معاف يا هیسرما دیعوا به اتيمال مشمول يدرآمدها لیتبد زهيانگ ه،یسرما

 قیطر نیا از ابد؛ی يم گسترش درآمد، بر اتيمال مشمول مولد يها تيفعال ياتيمال هیپا جه،ينت در و

 و ابدی يم شیافزا اتيمال مشمول ياقتصادي ها تيفعال و درآمدها مولد، يها يگذار هیسرما شیافزا با

 . 3شود مي شتريب دولت ياتيمال درآمد آن تبع به

 

 پذیري بینيافزایش ثبات و پیش .12-5

را  گيرد و زمينه ميگيري را از فعاالن اقتصادي  ریزي و تصميم ها امکان برنامه نوسانات شدید قيمت

بازي و  هاي سفته ت بر عایدي سرمایه با حذف انگيزهكند. ماليا براي حضور سوداگران مساعد مي

تقاد بر آن شود. در ادبيات اقتصادي اع گسترش آزادي عمل تقاضاي واقعي ميسوداگرانه موجب 

ر تحت تأثي هاي مختلف اقتصادي مانند مسکن عموما  هاي ادواري در بخش است كه نوسانات و شوك

دیریت و كنترل آن ترین ابزاري كه براي م هاي تقاضا و سوداگري در این بازار قرار دارد و مهم شوك

 باشد، نظام مالياتي است.  ها مي در اختيار دولت

                                                                                                                   
1 Brookinngs  
2 https://www.dailykos.com/stories/2015/9/29/1426011/-Studies-Raise-capital-gains-tax-rates-

to-lower-income-inequality 
3 Economics Policy Research Institute,2000 
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 حبس دارایي یا قفل كردن مبادله دارایي .12-6

انگيـزه ایجاد توجه اقتصادي ماليات سود سرمایه این است كه بـراي صـاحبان سـرمایه  اثرات قابل از

گـذاري  هـاي توليـدي و سـرمایه فرصـتاگر  هاي فعلي خود را حتـيگذاريكند تا سرمایهمي

ند. با توجه ناممي 1در دسترس باشد حفظ كنند. اقتصاددانان این پيامد را اثر قفل دارایي سودآورتر

گيرد، ممکن است فردي كه ارزش اوراق اینکه به عواید سرمایه در زمان تحقق، ماليات تعلق مي به

ميل باشد. زیرا در زمان فروش، شخص باید ماليات ش آن بي بهادارش افزایش یافته، براي فرو

ندازد. تواند پرداخت ماليات را تا زماني دیگر به تعویق اپرداخت نموده و با نگاه داشتن سرمایه مي

هایي هستند  از جمله شاخص گذاريگذاري اوليه و جدید و افق زماني سرمایهنرخ بازده در سرمایه

یه از هاي مـالي ماليـات عایـدي سـرماهزینهدارند.  ثيرها تأشوندگي دارایي قفل كه در اندازه اثر

اي كه در سرمایهشود نموده و سبب ميبازده به پربازده جلوگيري  تخصـيص مجـدد سرمایه از كم

عملکرد يافته و تخصيص ن هاي سودآورتر مجددا  هاي جاري قفل شده براي فرصتگذاريسرمایه

از  .شـودتوجهي مانع رشد اقتصادي مي طور قابل بهدارایي  اثر قفلرو از این. یابداقتصادي كاهش مي

وري، اشتغال و ثروت هستند هرههـاي جدیـد موتور ب گـذاريباتوجـه بـه ایـنکـه سـرمایهرو این

همچنين  (.22007)ولدهوس وهمکاران، دهـدعایدي سرمایه، رفاه اقتصادي را كاهش ميبرماليات 

هاي باالي ماليات از عواید سرمایه باعث كاهش تمایل افراد همواره این نگراني وجود دارد كه نرخ

 (.274: 1392)استيگليتز،  پذیري و كارآفریني شودبراي ریسك

 

 پذیري . اثر بر ریسك12-7

عواید سرمایه و اعطاي یارانه به  هاي ایمن صفر باشد و دولت گرفتن ماليات ازاگربازده دارایي

بندي سرمایه باعث تشویق ضررهاي سرمایه را با نرخي یکسان انجام دهد، در این صورت، ماليات

شریکي ساكت عمل خواهد كرد. در عنوان  شد. در نتيجه این سياست، دولت بهپذیري خواهد ریسك

 (.275: 1392استگليتز، ) عمل، تمهيدات براي امکان كسر ضرر محدود هستند

توان اعالم كرد كه اثر خالص ماليات بر عایدي سرمایه، بازداشتن از با توجه به آنچه بيان شد مي

شود.  پذیري منجركتواند به كاهش ریسثروتي ماليات برعایدي سرمایه مي پذیري بوده و اثرریسك

عایدي سرمایه، كاستن از ميزان كلي تصاعدي بودن نظام مالياتي  نکته اصلي در كاهش ماليات بر

است. زیرا بيشتر عواید سرمایه نصيب طبقه بسيار ثروتمند شده و افراد فقير كمتر مایل به تحمل 

 ریسك هستند.

                                                                                                                   
1 lock-in effect 
2
 Veldhuis, Goldin, Clemens 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            23 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-1116-fa.html


 اله عبادي علیرضا لشکري، روح .../ بررسي سازگاري مالیات بر عایدي                                                            144

 گیري نتیجه

بندي این اهداف در  ر وجود دارد ولي با توجه به طبقهنظ در تبيين اهداف اقتصاد اسالمي اختالف

ها و معيارهایي براي تحقق و نشان دادن هر یك از این سه دسته عالي، مياني و عملياتي؛ شاخص

 سه دسته هدف مشخص شد. تحقق رفاه عمومي، عدالت، رشد و امنيت اقتصادي و سایر اهدافي كه

گردد و در راستاي تحقق هدف عالي و مياني باشد سبب شده عنوان هدف عملياتي ذكر  تواند به مي 

زم و تحليل است كه هر ابزاري كه بتواند عالوه بر تطابق با مالحظات و دستورات شرعي، كارآمدي ال

كارگيري را داشته باشد، بررسي و مورد استفاده قرار گيرد. عملکرد هر ابزار نيز  فایده از به -هزینه 

 تعریف شده تا بتواند وضعيت اقتصادي هر كشور را گزارش نماید.   براساس معيارهاي كمي

كند. دریافت این اي مالياتي دریافت نمي كشورهایي است كه از عواید سرمایهایران از معدود 

ماليات باید با عدالت، بازتوزیع درآمد و ثروت درجامعه و هماهنگي با سيستم مالياتي در جهت 

تواند باعث بازي شکل گيرد. عدم دریافت این ماليات مي ري و سفتهترل و جلوگيري از سوداگكن

هر سياست  ياجرا بازي و سوداگري تبدیل شود. هاي مختلف به محلي براي سفتهشود بازار دارایي

 يداخل ياتيعمل اتيتجرب ،يدانيم شواهد ق،يدق يعلم اتینظر يمبنا بر دیبا كارآمد و مؤثر اقتصادي

هاي الزم شکل  و توجه به تحقق زیرساخت كشور اقتصاد ژهیو طیشرا گرفتن نظر در و يخارج و

قتصاد ایران، زمينه تضعيف هاي غيرمولد و سوداگرانه در ا فعاليت بااليریسك پائين و سود گيرد. 

 . وجود آورده است هاي مولد و توليدي را به فعاليت

توان بيان كردكه اسالمي)خمس( ميهاي از جهت انطباق ماليات بر عایدي سرمایه با ماليات

توان این ماليات را بخشي از خمس دانست كه البته در مواردي ممکن است از قوانين طور كلي مي به

بقيه موارد  مرتبط با خمس نظير شمول افراد حقوقي، تعلق ماليات و سال مالياتي پيروي نکرده و در

شود. از سوي پذیري بيشتر مي گيرد درجه انطباقنيز با توجه به اختياراتي كه توسط قانون شکل مي

هاي متفاوت وضع ماليات برعایدي ثير روشأتحت ترها اثرگذاري این ماليات بر برخي از متغيدیگر 

  باشد. سرمایه مي

اي و در مجموع این ابزار اگر بتواند اهداف اصلي وضع آن كه كنترل تقاضاي سوداگرانه و سرمایه

باشد را محقق سازد، در راستاي اهداف اقتصاد غيرمولد و غيرتوليدي مي هايمحدودشدن فعاليت

 اسالمي رفتار كرده است.  
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