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تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است ،بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار
مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخالل در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است .انگیزه
سوداگرانه ،موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسانهای قیمتی را تشدید و حبابهاای قیمتای در ایان
بخش را حجیمتر میکند؛ بنابراین اتخاذ سیاستهای مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجاب
است .دولت ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار ،تخصیص بهینه منابع و کسب درآماد باهمنظاور
ایجاد زیرساخت های شهری ،اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش امالک میکنند .در این تحقیق ،با
تبیین برخی مشکالت ازجمله فعالیتهای غیرمولد جهت سوداگری ،کاهش قدرت خرید تقاضای مصارفی و
بروز رکود در بخشهای مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن ،مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن
معرفی شده است .به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن باه رو

توصاییی -

تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است .نتایج نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی عالوه بر ایجاد
درآمد  6تا  9هزار میلیاردی برای دولت ،منجر به خروج سوداگران از بخش امالک شاده و باه تادریج باا
کاهش نوسانات قیمتی ،تورم مسکن کنترل خواهد شد .این کاهش تورم موجاب کااهش فاصاله ناابرابری
درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می شود .همچناین نتاایج نشاان داد مالیاات بار عایادی سارمایه،
سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد ازجمله ساختوساز مسکن سوق میدهد و این موضوع رشد اقتصادی
را به دنبال دارد.
واژگان کلیدی :مالیات بر عایدی سرمایه ،قیمت مسکن ،تقاضای سوداگری ،نوسانات قیمتی.
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 .1مقدمه

نقش سرپناه را نداشته و درواقع به یک کااالی اقتصاادی تدادیش شاده اسات (رحماانی و افااهانی،
.)۱۳۹۴
عدم اطمینان به بازار سرمایه ،کاالی امن بودن مسکن ،اعتقاد به عدم کاهش قیمت مساکن میاان
سرمایهگذاران ،افزایش تحریمها ،رکود فنعت ،عدم سرمایهگذاری در آن و از سویی ورود بخشای
از تسهیالت اعطایی در قالب طرحهای زودبازده به بخش مسکن موجدات رونق ساتهباازی و تدادیش
شدن مسکن به کاالیی سرمایهای را فراهم کرده که از عوامش افلی افزایش قیمت مسکن در ایران به
شمار میرود (خداداد کاشی و رزبان.)۱۳۹۳ ،
انگیزه سوداگری از تقاضای مسکن یک آفت اقتصادی است؛ زیرا اینگونه سرمایهگذاریها در
مقابش سرمایهگذاریهای دیگر (مولد) که چرخه اقتصادی را به حرکت در مایآورناد ،غیرمولاد باه
شمار میآیند .افوالً تجمع سرمایه در فعالیتهاای واساطهای ،آثاار مخربای بار اقتصااد دارد؛ از آن
جمله میتوان به افول بازدهی نسدی سرمایه در بخشهای مولد و کاهش انگیزههاای ناوآوری اشااره
کرد .این امر قیمت سرمایه را باال برده و انگیازههاای تولیاد باه دلیاش افازایش ریساک ساودآوری را
کاهش میدهد (عددی و عسکری آزاد.)۱۳87 ،
سوداگری در رشد تقاضای مسکن و به تدع رشد نوسانهای قیمت مساکن ساهم بسازایی دارد و
سدب بروز حدابهای قیمتای در ایان بخاش مایشاود .انگیازه معاامالتی و کساب ساود در تقاضاای
مسکن ،سدب میشود تا تقاضای آن تحوالت گستردهای را تجربه کند که رشاد تقاضاای حافاش از
رشد جمعیت در مقابش آن ناچیز است (.)Coenen and Straub, 2004
انگیزه سوداگرانه ،افزایش تقاضای مسکن را دامن زده ،نوسانهای قیمتی را تشدید و حدابهای
قیمتی در این بخش را حجیمتر میکناد؛ بناابراین اتخاا سیاساتهاای مناساب بارای افازایش هزیناه
تقاضاهای سوداگرانه ،سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کرده و از بیثداتی و افزایش قیمات ناشای
از فعالیت های سوداگرانه در بازار جلوگیری خواهد کرد؛ هاد

از ایان تحقیاق بررسای نقاش پایاه

مالیاتی جدید با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ساماندهی بخش مسکن است .به همین منظاور در
ابتدا وضعیت بازار مسکن در ایران بررسی می شود و در بخش دوم ماهوم مالیات بر عایادی سارمایه
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شرح داده خواهد شد و در بخش پایانی نیز آثار اقتصادی اعمال این مالیاات و تجربیاات کشاورهای
مختلف در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه بررسی خواهد شد.

 .1-2اختالف تورم بخش مسکن با تورم عمومی

در سال های اخیر رشد غیرمنطقی قیمت مسکن ،قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده است .باه
طوری که اقشار متوسط و ضاعیف جامعاه بایش از پایش از خاناهدار شادن فافاله گرفتاهاناد .طداق
دادههای وزارت راه و شهرسازی ،طی دوره  ۱۳۹۴ -۱۳7۱در شهر تهران ،بهای زماین  ۱28برابار و
مسکن  88برابر و اجارهبهای مسکن  ۱06برابر افزایش داشته است؛ این در حالی است که طای ایان
مدت شاخص بهاای کاالهاا و خادمات مصارفی  67برابار و سارمایهگاذاری بخاش خصوفای در
ساختمانهای مناطق شهری تهران  ۱۳0برابر شده است .به عدارت دیگر بهای زماین  2برابار ،مساکن
 ۱.۴برابر و اجارهبها  ۱.7برابر سطح عمومی قیمتهاا افازایش یافتاه اسات (معاونات اماور اقتصاادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی.)۱۳۹6 ،

مأخذ( :معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)۱۳۹6 ،
نمودار  .1قیمت زمین ،مسکن ،اجارهبها و سرمایهگذاری در بخش ساختمان و شاخص قیمت مصرفکننده

در مطالعه روند بازار مسکن طی  ۱۹سال اخیر رشد غیرمتعار

قیمت مسکن در برخی از سالها

نسدت به سالهای دیگر فزاینده بوده است .رشد قیمتی که هیچ تناسدی با نرخ تورم عمومی نداشاته و
به فورت جهشی اتااق افتاده است .درواقع نرخ رشد قیمت در دورههای بلندمدت در بخش مسکن
فافله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد .به طوری کاه میاانگین نارخ تاورم عماومی از ساال  ۱۳77تاا
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 ۱۳۹۵معادل  ۱6.۹۱درفاد باوده اماا نارخ تاورم زماین در هماین باازه زماانی  2۴.7۵درفاد اسات.

همچنین جهش ناگهانی قیمت در دوره های کوتاه باعث افزایش ساوداگری در بخاش مساکن شاده

مأخذ( :مقاومتی نیوز ،کد خدر)7026۳:
نمودار  .2بررسی تورم عمومی و نرخ تورم قیمت مسکن طی دوره بلندمدت  1372تا 1397

 .2-2کاهش قدرت خرید مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی در مورد هزینه خانوارهاای شاهری ،ساهم هزیناهای مساکن در سادد
خانوار در سال  ۹۵به رقم  ۳۵.۵درفد رسید که نسدت به سال  8۹حدود  ۵.۴درفاد افازایش داشاته
اساات (گاازارش هزینااه خااانوار بانااک مرکاازی .)۱۳۹۵ ،مساالماً سااهم هزینااهای مسااکن باارای اقشااار
کمدرآمد جامعه بسیار باالتر از  ۳۵.۵درفد است .این در حالی است که بر اساس آمارهای سازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ۱سهم هزینهای مسکن در سدد خانوار در همه کشورها یکساان نداوده و
در بازه  28درفد در بیشترین حالت و  ۱۵درفد در کمترین حالت در نوسان است (مؤسسه عالی
آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.)۱۳۹۵ ،
همچنین بر اساس اطالعات ارائاهشاده از ساوی وزارت راه و شهرساازی شااخص دسترسای باه
مسکن شهری برای یک واحد با خیره تمام حقوق ساالنه خانوار در سال  ،۱۳7۱معادل  6سال باوده
است (گزارش وزارت راه و شهرسازی )۱۳۹۴ ،که این شاخص بر اساس اطالعات به دست آمده از
فندوق بینالمللی پول در ابتدای سال  20۱۹میالدی در ایران به  ۱6.87افزایش یافتاه اسات (نومدئاو،

1. OECD
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 .)20۱۹این در حالی است که بر اساس سند چشمانداز  ۱۴0۵وزارت راه و شهرسازی ،رقام مناساب
برای این شاخص حداکثر  ۵سال است (طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی.)۱۳۹6 ،
عدم اجرای یک برنامه منسجم در حوزه مسکن با کاهش همراه بوده است؛ به طوریکه با توجاه باه
افزایش سالیانه قیمت مسکن ،اقشار متوسط جامعه توانایی مالی خاود را بارای خریاد خاناه از دسات
داده وناچاراً به سمت اجارهنشینی روی آوردهاند .طدق سرشماری سال  6۵تقریداً  70درفاد از اقشاار
شهری دارای خانه خودمالکی باودهاناد؛ اماا ایان آماار در حاال حاضار باه  ۵۴درفاد رسایده اسات
(سرشماری مرکز آمار.)۱۳۹۵ -۱۳6۵ ،

 .3-2رشد تقاضاهای سوداگری

بر اساس داده سرشماری های کشور در بازه زمانی  ۱۳8۵تا  ۱۳۹۵با احتساب تعداد خانههای خاالی و
شدهخالی و افزودن آن به آمار خانههای دارای سکونت دائم ،حدود  ۱0.۵میلیون واحد به موجاودی
مسکن کشور اضافه شده ،اما تنها  2.۴میلیون خانوار فاحب مسکن ملکی شدهاند .این بدان معناست
که طی فافله زمانی دو سرشماری گذشته نزدیک به  8.۱میلیون واحد معادل  77درفاد از تقاضاای
مسکن موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است .این در حاالی اسات کاه در باازه باین دو
سرشماری  ۱۳6۵ -۱۳۵۵نزدیک به  80درفد از تقاضای بخش مسکن تقاضای مصرفی بوده است.
بنابراین میتوان گات بخش قابشتوجهی از خانههای موجود طی دهه اخیر به دست مصر کننده
واقعی نرسیده و به دالیش غیرسکونت و جهت افزایش دارایی و سرمایه خریداری شده است.
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مأخذ :دادههای سرشماری مرکز آمار
نمودار  .3سهم تقاضای مصرفی و سرمایهای از واحدهای مسکونی اضافه شده

از آنجا که تقاضای مسکن شامش دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضاای ساوداگرانه اسات ،باروز
رفتار نوسانی قیمت در بازار مساکن باه دلیاش تقاضاای ساوداگری موجاب اخاالل در تاأمین مساکن
مصرفی (تقاضای مصرفی) شده است .بررسی وضاعیت مساکن طای دهاههاای اخیار نشاان مایدهاد
علیرغم پرداخت یارانه در این بخش و کاهش شاخص تراکم خانوار در واحاد مساکونی وضاعیت
مسکن از لحاظ دسترسی و نرخ مالکیت بهدود چندانی نیافته است (خداداد کاشی و رزبان.)۱۳۹۳ ،
با افزایش قیمت مسکن ،تقاضای مصرفی به طور نسادی کااهش و تقاضاای ساوداگرانه باه دلیاش
کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن افزایش مییابد و سدب ایجااد حدااب در ایان بخاش
میشود (خداداد کاشی و رزبان .)۱۳۹۳ ،پس از این اتااق ،بخش مسکن دچار رکود شده و به دلیاش
ارتداطات پسین و پیشین بخش مسکن با سایر بخشهای اقتصادی باا رکاود بخاش مساکن مجموعاه
اقتصاد به سمت بحران پیش خواهد رفت (یزدانی.)۱۳82 ،
 .3فعالیتهای غیرمولد
یکی از ابتداییترین اهدا

فعالیتهای اقتصادی ،دستیابی به سود است .این ساود باه شاکش اناوا

داراییها همچون پول یا سرمایه نصیب فاحب سرمایه میشود؛ اما فارغ از هد
ماهیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد.

فعالیت اقتصادی،
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با توجه به اینکه فعالیت غیرمولد تنها بهواسطه سوءاستااده از تغییرات شرایط اقتصادی و فضای
حاکم بر آن ،سودآوری میکنند .این فعالیتها نه تنها اندازه اقتصاد را افزایش نمیدهناد ،بلکاه باا
رشد اقتصادی مانع ایجاد میکنند .هنگامیکه محدودیتهای قانونی ضعیف است یا وجود نادارد،
شرایط برای ایجاد بخش غیرمولد اقتصادی فراهم میشود .به عنوان نموناه در اغلاب ساالهاا ،ساود
حافش از تملاک مساکن در ایاران باهویاژه در شاهرهای بازرگ ،از میاانگین عایادی در بسایاری از
فعالیتهای تولیدی بیشتر است ،این مسئله باعث شده سرمایههای زیاادی باه ساوی آن منحار

و از

بخشهای تولیدی ،خارج شوند (آقاجانی معمار و همکاران.)۱۳۹6 ،
علت این مسئله وجاود ریساک پاایین سارمایهگاذاری در فعالیاتهاای غیرمولاد و تقاباش آن باا
ریسک باالی سرمایهگذاری در تولید است؛ عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی ریسک گریزناد .باه
ایان ترتیااب باار اساااس نظریاههااای اقتصاااد خاارد ،باارای ایشاان مطلوبیاات مقاادار قطعاای ،از میااانگین
مطلوبیتهای مقادیر غیرقطعی فراتر است ۱.بنابراین همانگونه کاه در شاکش ( )۴مشااهده مایشاود،
وجود عایدی متوسط اما مطمئن در سرمایهگذاری مسکن ،مطلوبیت بیشتری را نسدت به عایادیهاای
متغیر اما غیرمطمئن در سایر بخشهای اقتصادی برای عامه مردم که تمایاش زیاادی باه قداول ریساک
ندارند ،در بر خواهد داشت (عددی و عسکری آزاد .)۱۳87 ،نقاط  Aو  Cمقادیر غیرقطعای هساتند و
نقطه  Bمیانگین دو نقطه  Aو  Cاست.

 .۱اگر مصر کننده در طول برخی قسمت های منحنی ریسک گریز باشد ،وتر رسمشده بین دو نقطه از شکش تابع مطلاوبیتش در
زیر تابع قرار می گیرد .این معادل تعریف ریاضی مقعر بودن است ،بنابراین مقعر بودن تابع مطلوبیت انتظاری معادل ریسکگریزی
است.

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020

جذب سرمایهها و تغییر شرایط طدیعی بازار ،جذابیت فعالیتهای مولد را کاهش داده و بار سار راه

12

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  3و 4

نمودار  .4مطلوبیت مقادیر قطعی و غیرقطعی

کنترل تقاضای ساوداگری از طریاق سیاساتهاای پاولی راهحاش مناساب و بلندمادتی باه شامار
نمیآید؛ زیرا با افزایش قدرت خریاد افاراد ،در نتیجاه سیاسات اندسااطی ،تعاداد بیشاتری باا انگیازه
سودجویانه وارد این عرفه میشوند .همچنین با سیاست پولی انقداضی نیز قدرت خرید عماوم ماردم
کاهش یافته و به تدع معامالت نیز کمتر شده و موجب بروز رکود گسترده در بازار مسکن و کااهش
شدید فعالیت های ساخت و ساز و در پی آن بروز بیکاری خواهد شد .از این رو ابزار دیگاری بارای
افالح ساختار تقاضا و کنترل نوسانهای بخش مسکن مورد نیاز است که به عنوان راهکاری عملای
و بلندمدت به شمار آید.
 .4مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات ابزاری است که میتواند در جهت تنظیم فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی و کسب درآمد
برای دولت به کار گرفته شود .مالیات بر عایدی سرمایه نزدیک به یک قرن به عنوان یکی از اجزای
مالیات بر درآمد ،بار ساود حافاش از سارمایهگاذاری در تملاک دارایای وضاع مایشاود (عدادی و
عسکری آزاد .)۱۳87 ،منظور از سود حافش از سرمایه تااوت قیمت فروش یاک دارایای نسادت باه
قیمت خرید آن است (حقیقت و توتونچی .)۱۳۹۳ ،این مالیات ،بر افزایش ارزش مازاد ناشی از عدم
کار و تولید و فرفاً به دلیش شرایط بازار و بهدود زیرساختهای عمومی اعمال میشود و متاااوت از
افزایش ارزش افزوده ناشی از کار و تولید است (گروبش.)200۱ ،
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اولین دلیلی که در توجیه ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه ،ارائه میشود ،عدالت مالیاتی
است .از این منظر ،عایدات سرمایهای مانند سایر درآمدهای اشخاص از منابع مختلف است؛ لذا نداید
داشته باشد (معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی .)۱۳۹7 ،افرادی کاه بادون ایجااد ارزش افازوده و
فرفاً با ماحصش توسعه کاالها و خدمات عمومی شهری فاحب سودهای کالن شدهاند نیز بر اساس
افش انتاا  ،باید در مخارج خدمات شهری مشارکت کنند.
در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه افرادی که از معامله دارایی سودی به دست نیااوردهاناد یاا باا
هد

تأمین تقاضای مصرفی اقدام به خرید و فروش کاردهاناد ،معماوالً مشامول پرداخات مالیاات

نمیشوند؛ لذا این پایه مالیاتی کارایی عمومی دارد .با توجه به اینکه گروههاای کامدرآماد مشامول
این مالیات نمیشوند و برخورداری از عایدی سرمایه تا سطح مشخصی مشمول مالیات نخواهد بود؛
لذا اهدا

توزیعی در این مالیات مورد توجه خاص است .همچنین نکته دیگر آن است که در نظام

اقتصادی ،برخی کاالها مانند مسکن که کاالی اساسی است ،نداید جنده سرمایهای پیدا کند و بایستی
برای تأمین نیاز حقیقی جنده مصرفی آن حاظ شود.
 .5آثار اقتصادی دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن
در این مقاله با تدیین برخی مشکالت ازجمله سوداگری و کاهش قدرت خرید تقاضاای مصارفی در
بخش مسکن ،تالش شده است تا یک پایه جدید مالیاتی بهمنظور ساماندهی به این بازار معرفی شود.
بر این اساس ،از روش توفیای -تحلیلی استااده شده است.
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه میتواند تاأثیرات فراوانای بار اقتصااد و تصامیمگیاری فعااالن
اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین ،آگاهی و پیشبینی از پیامدهای دریافات مالیاات بار عایادی سارمایه،
امری ضروری و مورد نیاز است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
 .1-5کاهش نوسانات قیمتی در بخش امالک

نوسانات شدید قیمتها امکان برنامهریزی و تصمیمگیری را از فعاالن اقتصادی مایگیارد و زمیناه را
برای حضور سوداگران مساعد می کند .مالیات بر عایدی سرمایه با حاذ

انگیازههاای سااتهباازی و

سوداگرانه موجب بهدود شرایط محیطی برای انجام فعالیتهای مولد اقتصادی میشود.
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در ادبیات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوکهاای ادواری بخاش مساکن عمومااً
تحت تأثیر شوکهای تقاضاا و ساوداگری در ایان باازار قارار دارد و مهامتارین ابازار دولات بارای
نوسان ها از طریق تأمین عایدی کمریسک ،موجب انحرا

سرمایهها بهواساطه گاری بخاش مساکن

میشود و با ایجاد حداب های قیمتی ،به بلوکه شدن سارمایههاا در ایان بخاش منتهای شاده و جاذب
سرمایه در بخشهای مولد اقتصادی را کاهش میدهد ،ساوداگری ماورد توجاه خااص قارار گرفتاه
است (عددی و عسکری آزاد.)۱۳87 ،
طدق بررسی انجام شده نوسانات و پراکندگی قیمت مسکن در کشورهایی که مالیات بر عایادی
سرمایه در بخش مسکن برقرار است نسدت به کشورهایی کاه فاقاد ایان نظاام مالیااتی هساتند ،کمتار
است .این موضو به ثدات بلندمدت بازار مسکن در این کشورها منجار شاده اسات .در نظریاه سادد
دارایی ها و نظریه بورس بازی ،تأکید بر آن است که تقاضای بورسبازی عامش افلی وقو شوکهاا
و نوسانات قیمت مسکن بوده و به همین دلیش یکی از ابزارهای قاوی کنتارل و هادایت باورسباازی
مسکن برای به حداقش رساندن زیانهای وارده بر بخش زمین و مسکن ،استااده از مالیات بار عایادی
سرمایه در بخش مسکن است (شهنازی و نصیرآبادی.)۱۳۹۴ ،
تیمور رحمانی و سامان فالحی در پژوهشی به بررسی اثرات مالیاتهای بخش مساکن بار روی
نوسانات قیمتی پرداختهاند .یافتههای تجربی حاکی از آن است که هر سه مالیات بخش مسکن اعام
از مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر امالک گرانقیمت ،باعث کااهش
نوسانات قیمتی مسکن میشود (رحمانی و فالحی.)۱۳۹۳ ،
همچنین میتوان با رویکرد اجرا یا عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ،اثر این پایه مالیااتی بار
کاهش نوسانات بخش مسکن را در کشورها ارزیابی کارد .مزیات ایان روش در آن اسات کاه در
تحلیش و ارزیابی اثر مالیات مذکور اطالعاات دو گاروه کشاورهای دارای نظاام مالیاات بار عایادی
سرمایه و فاقد آن به کار گرفته میشود؛ حال آنکه در سایر رویکردها ،تنهاا اطالعاات کشاورهای
دارای نظام مالیات بر عایدی سرمایه استااده میشود .اثر این مالیات از دو دیدگاه مالیات بر تثدیت و
یا تشدید نوسان بازار مسکن و اثر مالیات بر رشد و یا کاهش سارمایهگاذاری مساکن ماورد توجاه
است.
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مهمترین متغیر مؤثر بر سرمایهگذاری نوسان قیمت است و این عامش موجب باال رفاتن ریساک
تولید و به تدع کاهش سرمایهگذاری مسکن میشود .از این رو مالیات بار عایادی سارمایه ،ترکیاب
فاقد این نظام مالیاتی هستند ،شرایط مناسبتری از نظر کارایی برقرار شود.

بر این اساس کشورها به دو گروه تقسیمبندی میشاوند؛ گاروه اول شاامش کشاورهای ایرلناد،
اسپانیا ،نروژ ،فنالند ،دانمارک و آمریکا ،سوئد ،ژاپن ،استرالیا ،سوئیس ،کانادا ،انگلساتان و فرانساه
که در آنها مالیات بر عایدی سارمایه مساکن وجاود دارد .در گاروه دوم کشاورهایی مانناد ایاران،
مصر ،عربستان و کویت که فاقد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن هستند.

نسدت قیمت به اجاره معیاری برای اندازهگیری شرایط بازار مسکن و میازان انحارا
قیمت است .چنانچه متوسط این نسدت بیانگر تعادل در بازار تلقی شود ،انحرا
انحرا

از تعاادل

از میانگین ،معر

از تعادل بازار مسکن است .این نسدت دارای نُرم استاندارد و روند باثداتی اسات و چنانچاه

شوکی در بازار مسکن اتااق بیاتد ،کمیت آن از روند عادی فافله میگیرد .علت آن است که در
بازار مسکن ،قیمت نسدت به شوک حساسیت نشان میدهد ولی اجااره باه دالیاش مختلاف ازجملاه
وجود قراردادها ،واکنش کمتری نشان میدهد .از اینرو افزایش نسدت قیمات باه اجااره باه معنای
شکشگیری حداب و کاهش این نسدت به معنای فروپاشی حداب است.

بر اساس جدول ( )۱در کشورهایی که رشد قیمت واقعی مسکن باالست ،سرمایهگذاری نیز از
رشد فراوانی برخوردار است ( .)Girouard et al, 2006بررسی دادهها نشان میدهد پایین بودن نارخ
مالیات بر عایدی سرمایه واقعی با رشد قابشتوجه قیمت واقعی مسکن مرتدط است .عدم برقراری این
مالیات موجب میشود نسدت قیمت به اجاره باالتر از متوسط بوده و به تدع آن حداب قیمت مسکن
شکش گیرد .ضریب پراکندگی نسدت قیمات باه اجااره و همچناین رشاد قیمات واقعای مساکن در
کشورهای دارای نظام مالیات بر عایدی سرمایه (گروه اول) نسدت به کشورهایی که فاقد ایان نظاام
هستند (گروه دوم) ،کمتر است و این نشان میدهد که وجود نظام مالیات بر عایدی سارمایه باعاث
کاهش نوسان در بخش مسکن میشود .شکشگیری و فروپاشی حدااب مساکن در کشاورهایی کاه
مالیات بر عایدی سرمایه وضع میشود ،در مقایسه با کشاورهای فاقاد آن باا شادت کمتاری اتاااق
میافتد؛ لذا این مالیات موجب تثدیت بازار مسکن میشود (قلیزاده فصلنامه اقتصاد مسکن.)۱۳۹6 ،
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جدول  .1رشد سرمایهگذاری و نوسان قیمت مسکن به تیکیک گروهها
شاخصها؛

اجاره

واقعی مسکن

مسکن

در مسکن

گروه اول

µ

۱۱.8۱

۳.۱۱

۱۴۵۵07.۳

۵.۳۵

(کشورهایی که

σ

2.۱۴

۵.۳8

۳۵۱8۱.۳

0.86

ν

0.۱8

۱.7۳

0.2۴

0.۱6

گروه دوم

µ

۱۳.۹۴

8.۴8

2277۳0.8

۳.8

(کشورهایی که

σ

2.۹7

2.76

۱۳6۳70.۱

۵.7۳

ν

0.2۱

۳.07

0.۵۹

0.66

µ

۱2.28

۳.0۳

۱۴0۴6۳.۵

۵.۴۴

σ

2.۳۳

6.07

۳066۹.۵۳

۱.۵۱

ν

0.۱۹

2.00۳

0.2۱

0.27

گروه

مرکزی و
پراکندگی

مالیات بر عایدی
سرمایه دارند)

مالیات بر عایدی
سرمایه ندارند)
کش کشورهای
مورد مطالعه
مأخذ :قلیزاده۱۳۹6 ،
 :µمیانگین :σ ،انحرا

معیار :ν ،ضریب پراکندگی

شاخص تلایقی رشد سرمایهگذاری و نوسان قیمت مسکن نیز نتاای ماذکور را تأییاد مایکناد.

ترکیب این دو شاخص با هر وزنی نتیجه مشابهی به دندال دارد .حافشضرب رشد سرمایهگاذاری و
یک منهای شاخص نوسان قیمت مسکن (که معیاری برای تثدیت بازار است) معیار ترکیدی است که
میتواند مدنای اثرگذاری این مالیات قرار گیرد .شاخص ترکیدای بارای کشاورهایی کاه مالیاات بار
عایدی سرمایه وضع میشود  ۴.۴است و برای گروه دوم  ۳.0۱است و میتوان این شاخص را میزان
رشد با ثدات بلندمدت بخش مسکن نیز نامید؛ یعنی کمیت شاخص رشد باثدات بلندمدت مسکن در
گروه اول بیشتر از کمیت شاخص در گروه دوم است .لذا این فرضیه تأیید میشاود کاه مالیاات بار
عایدی سرمایه مسکن رشد باثدات بلندمدت را تقویت میکناد (قلایزاده ،فصالنامه اقتصااد مساکن،
.)۱۳۹6
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 .2-5کنترل سوداگری و تورم

همگرایی وجود داشته و فعالیتهای سوداگرانه نقش افلی را در تعیین قیمت مسکن بازی مایکنناد
(.)Kholdy and Sohrabian, 2008
به عنوان مثاال در پای افازایش قیمات مساکن در ایالات تورنتاو کاناادا ،ریاس کنسالمن رئایس
پژوهشی امور مالی دولت کانادا دلیش افزایش بیسابقه قیمت مسکن را ایجاد انگیزههاای ساوداگیری
دانسته و راهکار از بین بردن آن در بازار مسکن را اعمال مالیات بر عایدی سرمایه باهمنظاور کااهش
تقاضای ساته بازانه معرفی کرده است (.)Theglobeandmail, 2018

همچنین وزارت خزانهداری استرالیا نیز با انتشار گزارشی علت افلی باروز پدیاده ساوداگری و
احتکار مسکن در این کشور را ناشی از کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه دانسته است؛ چراکه باا
کمتر شدن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه نسدت به نرخ مالیات بار درآماد عاادی ،سارمایهگاذاری در
فعالیتهای غیرمولد بهفرفه میشود (.)Macrobusiness, 2014
در فورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازهای باشد که هزینه خرید و فروش باه قصاد
انتاا را باال برد ،تقاضای سرمایهای کاهش یافته و موجب خروج سوداگران از بازار خواهد شاد .در
این فورت تقاضاای کاش دارایای مانناد مساکن کااهش ماییاباد و تاا حادی ماانع از شاکشگیاری
حدابهای قیمتی و تالطمهای بزرگ در ایان باازار مایگاردد ( .)Eyraud, 2014ایان اتاااق موجاب
کاهش قیمت مسکن میشود ( .)Lang and Shackelford, 2000همچناین مالیاات بار عایادی مساکن
تأثیرات ضد تورمی خواهد داشت و به همراه سایر مزیتهاای آن ،موجاب برقاراری ثداات در باازار
زمین و مسکن میشود (قلیزاده و امیری.)۱۳۹2 ،
گاتنی است مالیات بر عایدی سرمایه عالوه بر کسب درآمد برای دولت ،قیمت خانههاا و ساایر
دارایی های که مورد توجه سوداگران بوده را کاهش میدهاد .ایان موضاو بارای فااحدان اماالک
ناخوشایند به نظر میرسد در حالی که در واقعیت به ضرر آنها نیست؛ زیرا اگر کسی قصاد فاروش
ملک خود را کند و ملک دیگری را در یک بازار سالم خریداری کند ،باه دلیاش وجاود مالیاات بار
عایدی سرمایه برای هر دو ملک ،ضرر و یاا مناعات معناا نادارد .درواقاع مالیاات شارایط را یکساان
میکند و کسی جز سوداگران ضرر نخواهد کرد (.)Whitehead, 2017
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 .3-5هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد و افزایش رشد اقتصادی

مقابش به ضرر داراییهایی است که درآمد آنهاا علایرغام کاارایی بیشاتر ،باه طاور کاماش مشامول
مالیات است؛ بنابراین وضع ۱CGTبا تغییر این شرایط ،موجب میشود دیگر سرمایهها انگیزهای بارای
حرکت به سمت سوداگری نداشته باشند (.)Aron-Dine, 2007
نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه مسکن ،رانتی مانند پرداخت یاراناه باه فااحدان آنهاسات و
باعااث ساارمایهگااذاری باایش از حااد افااراد در دارایاای مسااکونی ماایشااود .درواقااع سااود حافااش از
سرمایهگذاری در احتکاار واحادهای مساکونی باه حادی باالسات کاه سارمایههاا باه سامت خریاد
واحدهای مسکونی میرود (ایزد خواستی و عرب مازار.)۱۳۹6 ،
لئونارد برمن 2اقتصاددان آمریکا اعتقاد دارد عدم دریافت مالیات از عایدی سرمایه ،فعالیتهاای
«احمقانه» و غیرمولد را تشویق میکناد و مقادار زیاادی از سارمایه انساانی در پای آن هادر مایرود.
فعالیت های سوداگرانه و با انگیزه حاظ سرمایه ،نه تنها درآمدها را کاهش نمیدهند؛ بلکه منابع را به
سمت فعالیتهای غیرسازنده و غیرمولد که برای اقتصاد نامطلوب است ،هدایت میکنند.
در اثر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه ،پول بیشتری برای فعالیتهای مولد در دسترس خواهاد
بود و انرژی خالقانه اختصااص یافتاه بارای ساوداگری و حااظ سارمایه در فعالیاتهاای غیرمولاد و
مخرب اقتصاد ،در خدمت فعالیتهای مولد قرار خواهد گرفت ( .)Burman, 2005مالیات بر عایادی
سرمایه ابزاری راهگشا در جهت هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد خواهد بود.
با مالیات بر عایدی سرمایه زمین بازی برای همه فعاالن اقتصادی به طاور یکساان در نظار گرفتاه
میشود .درواقع این پرسش بسیار بهجاست که چرا باید از درآمد کارگری کاه فعالیات مولاد انجاام
میدهد و زحمت می کشد مالیات گرفته شود؛ اما از درآمد ناشی از افزایش قیمت سرمایه که اغلاب
ناشی از فعالیت های سوداگرانه به دست آمده ،مالیات گرفتاه نشاودب بناابراین ایان موضاو عادالناه
نیست .عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه یک حاره بسایار مهام و مخارب در اقتصااد اسات کاه

1. Capital Gains Tax
2. Leonard E. Burman

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020

معافیت برخی درآمدها از مالیات ،موجب انحرا

سرمایهگذاری در داراییهای مولد میشاود و در

اثرات مالیات بر عایدی سرمایه در بخش امالک...

19

اجازه میدهد ،منابع سرمایهگذاری به سمت احتکاار مساکن و ساایر فعالیاتهاای غیرمولاد هادایت
شوند و از شرکتها و بنگاههایی که میتوانند اقتصاد را رشد دهند ،دریغ شود (.)Scoop, 2011
میکند .بدین فورت که سرمایهگذاری های غیرمولد و سوداگرانه که سود سریع به هماراه داشاتند،
مشمول مالیات می شوند و فعالیت های مولد اقتصادی در همه سطوح برای سرمایهگاذاری جاذابتار
خواهند شد .بدین ترتیب فاحدان کسب و کار از سرمایهگذاری در بلندمدت که با کاهش نوسانات
دورهای همراه است ،راضیتر خواهند بود (.)Whitehead, 2017

این اتااق موجب رقابت پذیری بیشتر کسب و کارهای داخلی نسدت به خارج میشود .حتی اگر
سرمایه گذاری به میزان یک سِنت هم افزایش پیدا نکند ،مالیات بر عایدی سارمایه موجاب تحریاک
اقتصاد خواهد شد .بدین نحو که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه ،شرکتها و سرمایهگاذاریهاای
قدلی دارای یک مزیت مهم در بازار خواهند شد که می توانند سرمایه بیشتری را برای توسعه فعالیات
خود کسب کنند.
جوئش فریدمن ۱در مطالعه خود نشان داد که افازایش درآماد دولات پاس از کااهش مالیاات بار
عایدی سرمایه موجب رشد اقتصادی نمیشود .درواقع سطوح باالتری از تحقق درآمادی مالیاات بار
عایدی سرمایه یعنی بیشتر مردم تصامیم باه فاروش دارایای هاای خاود و باه دسات آوردن سودشاان
گرفتهاند که این را نداید با رشد اقتصادی اشتداه گرفت .ممکن است سرمایهگذاران به دالیلی عایدی
خود را افزایش دهند ،اما چنین تصمیم های مقطعی ،تأثیری در رشد اقتصاد در کوتاهمادت نخواهناد
داشت .عالوه بر آن افزایش درآمدی ناشی از کاهش مالیات بر عایدی سارمایه در بلندمادت وجاود
نخواهد داشت یا به اندازه کافی بزرگ نخواهد بود تا هزینههای ناشی از کااهش مالیاات بار عایادی
سرمایه را جدران کناد ( .)Friedman and Aron-Dine, 2006لئوناارد بارمن در مطالعاات خاود نتیجاه
گرفت که عدم اخذ مالیات بر عایدی سرمایه ،رشد اقتصادی را تضعیف میکند (.)Burman, 1999
آرون داین 2نیز در مقاله منتشرشده خود در مرکز بودجه و سیاستگذاری واشانگتن باه بررسای
ادعای مخالاان مالیات بر عایدی سرمایه مدنی بر تقویت ،رشد اقتصااد و رشاد درآمادهای دولتای در

1. Joel Friedman
2. Aron-Dine
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اثر عدم دریافت یا کاهش نرخ مالیات بر عایدی سارمایه مایپاردازد .وی باا بررسای آماار اقتصاادی
آمریکا و طرح سؤاالتی در برابر ادعای مخالاان پاسخ میدهد که رشد اقتصادی به دلیش کاهش نرخ
مالیات بر عایدی سرمایه نیست .او همچنین اثدات میکند که تاأثیر کااهش نارخ مالیاات بار عایادی
سرمایه بر رشد بلندمدت اقتصادی ،فار است (.)Aron-Dine, 2007
مالیات بر عایدی سرمایه موجب تغییر انگیزههای خانوارها برای پسانداز نیز میشود .این مالیات
به دلیش اثر هزینهای که بر روی نگهداری و پساناداز سارمایه دارد ،موجاب تشاویق خانوارهاا بارای
سرمایهگذاری در فعالیات هاای مولاد اسات .بادین ترتیاب نگهاداری و حادس دارایایهاا در دسات
خانوارها کاهش مییابد و منابع مالی در خدمت سرمایهگذاریهای مولد قرار میگیرد.
شاید در نظر اول وجود این پایه مالیاتی را بتوان با هد

کسب درآمد برای دولت توجیه کرد

اما توجه به اثرگذاری آن بر جهتگیری سرمایهها نشان دهنده آن است که هدفی فراتار از کساب
درآمد در ورای انگیزههای قانونگذاران وجود داشته است .لذا این تصور در هن ایجااد مایشاود
که چرا دولتها مصرانه بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه پافشاری میکنندب وضع نرخهاای مالیااتی
متااوت ،وجود معافیتهای خاص و نظایر آنها به خوبی نشان میدهند هد

قانونگذار از وضاع

مالیات بر عایدی سرمایه بهویژه در بخاش مساکن ،جلاوگیری از باروز تاورمهاای قیمتای و عوایاد
غیرمعقول و اتااقی سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد و ممانعت از تمرکز بیش ازحد سرمایههاا
در این بخش است (عددی و عسکری آزاد.)۱۳87 ،
مهمترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه ،هدایت و تخصیص منابع است .این نو مالیاات عاالوه
بر ثدات بخشی به بازارها و کمرنگ کردن فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه ،موجاب بهداود محایط
کسب و کار میشود .درواقاع رشاد سارمایهگاذاری و پیشارفت اقتصاادی در ساایه تقویات تولیاد و
هدایت فحیح منابع مالی اتااق میافتد .به طور خاص در بازار مسکن این موضو تأیید شاده اسات.
نتیجه مثدت وضع اینگونه مالیات ،نمایان شدن تقاضای واقعی مسکن ،تقویات و باه حرکات افتاادن
فنعت مسکن به عنوان یک فنعت پیشران اقتصادی است.
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 .4-5کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی

اقشار مختلف است .در اختیار داشتن سرمایه توسط فاحدان ثروت و دست باه دسات شادن در باین
آنها ،هیچگاه به اقشار متوسط و کمدرآمد فرفات کساب سارمایه را نمایدهاد .باا افازایش قیمات
سرمایهها در دست فاحدان سرمایه و عادم دریافات مالیاات ،انگیازههاا بارای کساب ساود از طریاق
افزایش قیمت سرمایه و بدون ایجاد ارزش افزوده باال میرود و بدین نحو پولدارها پولدارتر میشوند
و فقرا فقیرتر میشوند.
در مطالعات مختلای به موضو اخذ مالیات بر عایدی سارمایه و ارتدااط آن باا کااهش ناابرابری
درآمدی پرداخته شده است .در این مطالعات نشان داده شده که کاهش یا نداود مالیاات بار عایادی
سرمایه به طور نسدی منجر به انتاا ثروتمندان میشود.

هنری جرج ،۱فیلسو

و نظریه پرداز قرن نوزدهم معتقد است اخذ درفادی از مناافع حافاش از

زمین و مسکن به عنوان مالیات ،از عادالنهترین مالیاتهای ممکن است؛ زیرا موجب مایشاود مناافع
حافش از این ثروت خدادادی ،تنها در اختیار گروهی خاص قرار نگیرد.
مهم ترین اثر مثدت وجود مالیات بر عایادی سارمایه ،کااهش شاکا

طدقااتی اسات .از ایان رو

می توان به دالیلی پی برد که دولتها را با وجود برخی انتقادها از وضع مالیاات بار عایادی سارمایه،
همچنان مصمم به جمع آوری این نو مالیات میکند .درواقع دولتهاا حاضار نیساتند احتماال رشاد
بیش تر اقتصادی را به قیمت رشد شکا

درآمدی و افزایش نابرابری به دست آورند؛ زیرا با این کار

فقط عوایدی را نصیب اقشار پردرآمد جامعه کرده و به جز درفد ناچیزی از جمعیت ،ساایر جامعاه
بی بهره خواهناد ماناد و عاالوه بار آن مشامول عاوارل ناامطلوب حافاش از رشاد ارزش کاالهاای
سرمایهای خواهند شد (عددی و عسکری آزاد.)۱۳87 ،
بر اساس مطالعات مؤسسه بروکینگز ،2مالیاات بار عایادی سارمایه و افازایش آن باعاث کااهش
نابرابری درآمدی در ایاالتمتحده خواهد شد ( .)Gale et al, 2015واشنگتنپست ۳در ساپتامدر 20۱۱
نیز توضیح داد که کاهش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه منجر باه ایجااد شاکا

درآمادی و تمرکاز
1. Henry George
2. Brookings
3. Washington Post
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ثروت در دست افراد خاص ،از زمان بحران بزرگ شده است .این روزنامه مالیات بر عایدی سارمایه
را عاملی برای کاهش فافله بین غنی و فقیر دانست (.)Washingtonpost, 2011
در نظر گرفته نشود 0.0۱ ،درفد مردم (ثروتمنادان) تنهاا  ۳.۱۵درفاد درآماد در ایااالتمتحاده را
دریافت می کنند و اگر عایدی سرمایه لحاظ شود میزان سهم درآمدی  0.0۱درفاد ثروتمناد جامعاه
به حدود  ۳۳درفد افزایش پیدا میکند .همچنین  ۱0درفد از جامعه تقریداً نیمای از درآماد کاش در
ایاالتمتحده را دریافت میکنند؛ در حالی که این رقم در سال  ۱۹70بیش از  ۳0درفد باوده اسات
(.)Perr, 2015
هانگرفورد 2در ژانویه  ،20۱۳نشان داد که تا حد زیادی بزرگترین عامش نابرابری درآمادی ،از
نظر تجربی نرخ پایین مالیات بر عایدی سرمایه است .نابرابری درآمدی بین ساالهاای  ۱۹۹۱و 2006
بیشتر به دلیش سیاست مالیاتی دولت اسات کاه نارخ مالیاات بار عایادی سارمایه را کااهش داد .ایان
موضاو باعاث ماایشاود کااه درآماد تقریدااً بااه طاور انحصاااری باه سامت ثروتمناادان جریاان یابااد
( .)Hungerford,2011در نظام مالیات بر عایدی سرمایه ،افراد کمدرآمد و بادون سارمایه باا تاالش و
ایجاد ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد ،موفق به کسب ثروت خواهند شد .درنهایات باا کااهش فافاله
طدقاتی ،ارزش این نظام مالیاتی عادالنه نمایانتر خواهد شد.
 .5-5درآمد مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از افلیترین منابع درآمدی بودجه کشاور بخاش درآمادهای مالیااتی اسات .رقام درآمادهای
مالیاتی در الیحه بودجه  ۹8برای سال آتی نسدت به سال جاری با  8.۱درفد افزایش ،معاادل ۱۵۳.۵
هزار میلیارد تومان لحاظ شده است .میزان سهم درآمادهای مالیااتی از  ۳6.7درفاد در ساال  ۹7باه
 ۳7.7درفد در بودجه سال  ۹8افزایش یافته است .افزایش بسیار کم یک درفدی ساهم مالیاات در
بودجه کشور در مقابش افزایش سهم درآمدهای ناتی اتااق مدارکی نیست.

در سال گذشته سهم درآمدهای ناتی از منابع عمومی دولت معادل  26.۱درفد بوده اسات ،اماا
در سال جاری سهم نات به نزدیک  ۳۵درفد رسایده اسات؛ از ایان رو بایش از یاکساوم از مناابع
1. Ezra Klein
2. Thomas Hungerford
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عمومی دولت در سال آتی وابسته به درآمدهای ناتی خواهد بود؛ بنابراین در شرایط کناونی اقتصااد
کشور ،برای رفع مشکش کم شدن درآمدهای مالیااتی ،بایاد باه فکار رفیاتهاای مالیااتی مغااول و
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
با توجه به آثار اقتصادی کر شده مالیات بر عایدی سرمایه ابازار و اهرمای اسات کاه مایتواناد
دولت را در جهت مدیریت منابع در بازارهای گوناگون یاری کند .درواقع نقش سیاستی مالیاات بار
عایدی سرمایه در مقابش نقش درآمدی آن پررنگتر اسات؛ اماا عاالوه بار ایان ،مالیاات بار عایادی
مسکن نقش اساسی نیز در کسب درآمد دولت ایاا میکند.

سازمان امور مالیاتی در انتهای گازارش خاود در ماورد مالیاات بار عایادی سارمایه و برشامردن
نکات مدنظر این سازمان برآورد خود از میزان درآمد ایان پایاه مالیااتی را اعاالم کارده اسات .ایان
سازمان با اعمال معافیت بارای مساکن افالی افاراد ،مالیاات بار عایادی سارمایه باا فارل پایاههاای
پیشنهادی و اعمال نرخهای جاری ماده  ،۱۳۱در کوتاهمدت و حداکثر نارخ پیشانهادی (بلندمادت)،
رفیت مالیاتی این بخش با فرل نرخ رشد اقتصادی باثدات و نرخ تورم باا ثداات در حادود  6هازار
میلیارد تومان در سال تخمین زده است (گزارش معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی.)۱۳۹7 ،
همچنین در مطالعهای دیگر بیان شاده ،در فاورتی کاه فاردی واحاد مساکونی خاود را بعاد از
گذشت  ۵سال به فروش برساند و نرخ تورم سالیانه بخش مسکن پس از اجرای این مالیاات باا ثداات
 ۱0درفدی باشد ،رفیت این پایه مالیاتی تنها در حوزه امالک مساکونی حادود  8.7هازار میلیاارد
تومان برآورد میشود که این میزان از درآمد مالیاتی در امالک مسکونی ،نسدت به دیگر مالیاتهای
بخش امالک و مستغالت ازجمله مالیات بر نقش و انتقال که حادود  ۹00میلیاارد توماان درآمادزایی
دارد ،سهم قاباشتاوجهی اسات (حادود  ۱0برابار) و دولات مایتواناد بارای تاأمین مناابع الزم بارای
هزینههای کشور از آن استااده کند (مقاومتی نیوز ،کد خدر.)772۵0 :

بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه عالوه بر کنترل قیمت در بازار امالک ،درآمدزایی باالیی بارای
دولت خواهد داشت که تا به امروز مورد غالت مسئولین قرار گرفته است.

Downloaded from ejip.ir at 0:46 +0330 on Tuesday January 7th 2020

گسترش پایههای مالیاتی جدید بود که منطدق بر بند  ۱7سیاستهای کلای اقتصااد مقااومتی مدنای بار

مجله اقتصادی سال نوزدهم شمارههای  3و 4

24

 .6نتیجهگیری و پیشنهاد

مردم و فعاالن اقتصادی شده است .با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق میتاوان گاات وضاع
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن در کشور همانند تجربه مثدت اغلب کشورهای دنیا ،بهترین
و سریعترین راه برای حذ

انگیزهها و تقاضاهای سوداگرانه است .این پایه مالیاتی عاالوه بار اینکاه

درآمد مناسدی را برای دولت ایجااد مایکناد ،مایتواناد تخصایص و هادایت بهیناه مناابع و کااهش
نابرابری درآمدی ناشی از وجود دارایی را نیز به دندال داشته باشد .وضع هوشمندانه و دقیق مالیات و
توجه به نرخ آن ،تقاضای کا ب و سوداگرانه موجود در بازارهای غیرمولد را حذ

میکند و منابع

نقدینگی موجود در این بازارها را به سمت فعالیتهای مولد مانند ساخت و سااز ساوق خواهاد داد.
این اتااق موجب رونق بازار مس کن و رشد نرخ اشتغال به دلیش رابطه مستقیم این حوزه با سایر فنایع
خواهد شد.
لذا پیشنهاد میشود با توجه باه شارایط روز اقتصااد ،بارای جلاوگیری از گساترش تدعااتی مانناد
نوسانات شدید قیمتی مساکن ،کااهش نسادت تعاداد خاانوار دارای مساکن ملکای و رشاد تقاضاای
سرمایهای مسکن ،این مالیات در این حوزه که جزو سدد کاالهای اساسی خانوار بوده ،اعمال شود تا
با خروج تقاضای سوداگرانه از بازار مسکن ،تقاضاهای مصرفی که به دلیش افزایش قیمات باه شاکش
تقاضای غیرمؤثر درآمده ،تددیش به تقاضای مؤثر شود.
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