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خانه ملت

نمایندگان مجلس از مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه میگویند

حرکت سرمایه در مسیر اقتصاد مولد
گروه گزارش

براس�اس قوانین ایران ،منابع بودجه از  ۳راه بهدس�ت میآی�د که عبارتند از
درآمدها ،فروش داراییها و اس�تقراض .در بودج�ه  ۱۴۰۱از کل منابع ،حدود ۵۰
درص�د از طریق درآمد پایدار (مالیات و س�ود حاصل از مالکیت دولت و س�ایر
درآمدها) تامین شده و  ۵۰درصد دیگر آن از طریق فروش نفت و فروش دارایی
(فروش شرکتهای دولتی) و استقراض حاصل خواهد شد.
درآمده�ای مالیات�ی دولت در بودج�ه  ۱۴۰۱معادل  ۵۶۲ه�زار میلیارد تومان
تعریفشده که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه  ۱۴۰۰که معادل
 ۳۲۵هزار میلیارد تومانبود ۷۲.۹ ،درصد رش�د کرده و بدان معناست که مقرر
شده  ۵۶۲هزار میلیارد تومان ،معادل  ۸۰.۶درصد از بودجه  ۱۴۰۱از طریق مالیات
تامین اعتبار شود .از سوی دیگر ،رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت
به قانون بودجه  ،۱۴۰۰حدود  ۲.۵برابر معادل  ۱۱۲هزار میلیارد تومان شده و دلیل
رشد زیاد این بخش ،اخذ مالیات از سپرده شرکتهای بزرگ عنوان شده است.
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عکس :آیدا فریدی

مانعی بزرگ بر سر راه دالالن
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی معتقد
اس��ت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه ،مانع سوداگری
و داللی میشود و با از بین رفتن تقاضای کاذب ،سرمایه را به
سمت تولید هدایت میکند.
محمد صفاییدلوئی با بی��ان اینکه تصویب و اجرای طرح
مالیات برعایدی سرمایه ،تقاضای مسکن را واقعی و قیمتها
را کاهش میدهد ،گفت :تاکنون مالیات بر عایدی س��رمایه
یا سوداگری را نداش��تیم؛ از اینرو یکی از افتخارات مجلس
یازده��م تصویب کلیات این طرح و همچنین طرح بانکداری
اس��ت .وی ادامه داد :یکی از نگرانیهای منتقدان این اس��ت
که اجرای طرح مالیات بر عایدی س��رمایه باعث افزایش نرخ

زمین و مسکن میش��ود که کامال بر عکس آن اتفاق خواهد
افت��اد ،چراکه مصرفکنن��دگان از مالیات معاف هس��تند.
حتی معافیت برای ویالهای روس��تایی نیز پیشبینی شده
ضمن اینکه اعضای خانواده بدون پرداخت مالیات میتوانند
مس��کن مستقلی داشته باشند .در واقع این اخذ مالیات تنها
بر مازاد مصرف خواهد بود .نماینده مردم گناباد و بجس��تان
در مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه ه��دف از طرح
مالی��ات بر عایدی س��رمایه ،اخذ مالیات از س��وداگران بازار
اس��ت ،اظهار کرد :برخ��ی افراد  ۷۰۰خانه دارن��د یا بیش از
 ۶هزار خ��ودرو ثبتنام کرد ه و میلیارده��ا تومان در جریان
آن س��ود بردهاند اما یک ریال مالیات نمیدهند؛ بنابراین این

طرح باعث س��وق دادن سرمایه به سمت تولید خواهد شد و
ایران را که در حالحاضر تبدیل به بهش��ت س��وداگران شده
به س��مت افزایش تولید میبرد .عضو کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی افزود :افرادی صدها هکتار زمین
خریداری و رها کردهاند یا تعداد زیادی مس��کن و خودرو ،ارز
و طال احتکار کردهاند که موجب شکاف طبقاتی و بیعدالتی
میشود .صفایی اضافه کرد :تفاوت مالیات بر خانههای خالی
و مالیات بر عایدی س��رمایه در این اس��ت که اولی مالیات را
از خانههای خالی از س��کنه اخذ کرده و موجب عرضه آنها به
بازار میش��ود اما مالیات بر عایدی سرمایه مانع سوداگری و
داللی در خریدوفروش خواهد ش��د .بهعن��وان مثال ،فردی

 ۱۰۰واحد مس��کونی در اختیار
دارد و هنگامی ک��ه برای فروش
اقدام میکند ،باید مالیات آنها را
هم بپردازد.
این نماین��ده مردم در مجلس
ب��ا تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی س��رمایه به قانون مالیات
برخانههای خالی برای رونقبخش��ی بیش��تر به بازار مسکن
و واقعیتر ش��دن قیمتها کمک میکن��د ،افزود :این طرح
ش��امل افرادی که در ساخت انبوه ،واحد مسکونی هستند یا
مش��اوران امالکی که شغلشان در خریدوفروش خانه است،
نمیشود.

جلوی فرار مالیاتی گرفته میشود
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :قانونی شدن
طرح مالیات بر عایدی س��رمایه به معن��ای اخذ مالیات
بیشتر از کسبه ،مشاغل خرد و افرادی که تاکنون مالیات
خود را پرداخت میکردند ،نیس��ت .مالیات از افرادی که
تاکن��ون از پرداخت مالیات فرار کردهاند ،اخذ میش��ود.
بهعن��وان مثال ،یک ش��خص که  ۵۰۰واحد مس��کونی
خریدوفروش کرده باید مالیات آنها را پرداخت کند.
محس��ن علیزاده درباره مزایای طرح مالیات بر عایدی

س��رمایه که اینروزها در کمیس��یون اقتصادی در حال
بررسی است ،اظهار کرد :اخذ مالیات بر عایدی سرمایه،
یک��ی از راههای مهم درآمدی اس��ت ک��ه باید در آینده
نزدیک به آن دست پیدا کرد .اغلب کشورهایی که عمده
درآمدهای آنها از طریق کس��ب مالیات است ،این قانون
را اجرا میکنند .این قانون در ایران بهدرس��تی به مردم
تبیین نشده ،در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه یکی
از ضروریات مهم برای کنترل درآمدهای سوداگرانه است

ک��ه با فرار مالیاتی راه درآمدی را برای کش��ور مس��دود
کردهاند.
نماین��ده مردم س��پیدان و بیضاء در مجلس ش��ورای
اس�لامی ادام��ه داد :اگرچه در بازار مس��کن ،ارز ،طال و
س��که سوداگرییهای بس��یاری وجود دارد اما این طرح
ش��امل افرادی که ثروتش��ان مطابق با نیاز آنهاس��ت،
نمیش��ود .باید بر آنچه مازاد بر نیاز افراد اس��ت مالیات
در نظر گرفت ،چراکه این مهم یکی از مس��یرهای اصلی

برای کنترل ثروت در جامعه و
کسب درآمد برای دولت است.
عض��و کمیس��یون اقتصادی
مجل��س ش��ورای اس�لامی با
ی��ادآوری وج��ود کس��ری در
قوانین بودجه افزود :باید برای جبران این کسری بودجه،
درآمد ایجاد کرد و یکی از بهترین مسیرها برای دستیابی
به این درآمد ،دریافت مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات بر عایدی
سرمایه به
قانون مالیات
برخانههای خالی
برای رونقبخشی
بیشتر به
بازار مسکن و
واقعیتر شدن
قیمتها کمک
میکند

منافع افراد در راستای منفعت جامعه قرار میگیرد
رئی��س کمیت��ه اقتص��ادی کمیس��یون برنامهوبودجه
مجل��س اعالم ک��رد در بح��ث جزئیات مالی��ات بر عایدی
سرمایه اختالفنظرهایی وجود دارد اما مجلس و دولت هر
دو بر س��ر کلیت آن توافق دارن��د .هدف از مالیات بر عایدی
س��رمایه ،هدایت س��رمایهها به بخش مولد اقتصاد اس��ت.
جعفر قادری افزود :وظیفه حاکمیت است که این سرمایهها

را به س��مت تولید س��وق داده و از بخشه��ای غیرمولد به
س��مت بخشهای مولد س��وق بدهد .به تعبیری دیگر ،اگر
میخواهیم در بخشهای تولید بازده سرمایه داشته باشیم
باید به همان نسبت که بخشهای تولیدی را فعال میکنیم،
بخشه��ای غیرتولیدی را غیرجذاب کنیم و با اس��تفاده از
ابزاره��ای مالیاتی تالشمان این باش��د که س��رمایهها را از

بخشهای غیرتولیدی به بخشهای تولیدی س��وق دهیم.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس گفت :یکی از ابزارها
که مورداس��تفاده دولتها قرار میگیرد ،مالیات بر عایدی
س��رمایه اس��ت .قادری تاکید کرد :بنابرای��ن هدف از وضع
مالیات بر عایدی سرمایه این است که منافع افراد در راستای
منافع جامعه ق��رار گیرد .این طرح ریزهکاریهایی دارد که

ممک��ن اس��ت در جزئی��ات آن
اختالفنظرهایی وجود داش��ته
باشد اما در کلیات آن ،هم دولت
و هم مجلس اتفاقنظر دارند و در
بیشتر کش��ورهای جهان همین
نوع مالیات اجرا شده است.

ج�واد اس�کندری-
مرک�ز
کارش�ناس
پژوهشه�ای مجل�س
ش�ورای اسلامی :نکت��ه
نخس��ت آنک��ه مالی��ات بر
عایدی سرمایه ،ابزار مناسبی
ب��رای تحق��ق عدال��ت در
مالیاتس��تانی است .اما در کشور ما چیزی بهنام مالیات
بر عایدی س��رمایه وجود ندارد و این مس��ئله آثار س��وء
اقتصادی در پی داش��ته اس��ت.در ایران ،هزینه فرصت
س��رمایهگذاری در اقتص��اد و همچنی��ن هزینه فرصت
نیروی کار بسیار باالست و اگر یک فعال اقتصادی بخواهد
در تولید سرمایهگذاری کند انواع عوارض و مالیات برای
او وضع میکنند اما اگر بهجای تولید بخواهد در س��که،
طال ،ارز یا زمین و ملک س��رمایهگذاری کند ،ریسک آن
پایین و بازدهی این س��رمایهگذاری باالست .همه اینها
هزینه فرصت س��رمایهگذاری در تولید بهشمار میرود.
در نیروی کار هم هزینه فرصت باالس��ت .نیروی انسانی
که وارد یک ش��رکت یا کارخانه میش��ود و کار میکند
مالی��ات بر حقوق و دس��تمزد میپ��ردازد اما اگر همین
نیرو اگر وارد بازار داللی و س��وداگری شود ،هیچ مالیاتی
نمیپردازد .این بیعدالت��ی بهخاطر فقدان پایه مالیات
بر عایدی س��رمایه اتفاق میافتد .متاس��فانه در فضای
غیرعادالنه مالیاتی هستیم که نیروی کار مرتب مالیات
خود را به دولت میپردازد اما کسانی که در خریدوفروش
سرمایه مشارکت دارند و از آن عایدی بهدست میآورند،
مالیات��ی نمیدهند و این عین بیعدالتی اس��ت .وقتی
هزینه فرصت س��رمایهگذاری باال رفت ،اشتغال و تولید
هم از بین میرود و نرخ بهره بهواس��طه نرخ بازدهی باال
افزای��ش مییابد .در ش��رایط کنونی ،عمده تس��هیالت
بانکی به جای اینکه به س��مت تولید و س��رمایهگذاری
هدایت ش��ود ،به س��مت داللی و س��وداگری میرود و
ای��ن به خاطر این اس��ت که مالیاتی از س��وداگر گرفته
نمیش��ود .بنابراین دلیل اینک��ه میخواهیم مالیات بر
عایدی س��رمایه طراحی ش��ود به خاطر افزایش هزینه
و ریس��ک سوداگران و دالالن در بخش غیردولتی است.
باید بازدهی س��رمایهگذاری غیرمولد کاهش و برعکس
بازده��ی بخش مولد و تولید افزایش یابد؛ بنابراین راهی
ج��زء دریافت مالیات ب��ر عایدی س��رمایه نداریم .حال
چگون��ه میتوان عدال��ت مالیاتی را برق��رار کرد؟ نحوه
اج��رای مالیات ب��ر ارزشافزوده نیازمند س��ختافزار و
نرمافزار است و یکی از نقاطی که باید در طراحی مالیات
بر عایدی س��رمایه باید در نظر داش��ته باش��یم ،فضای
اقتصاد سیاسی است .در طرح مالیات بر عایدی سرمایه،
مالی��ات بر س��هام را هم قبول نکردند و حتی پیش��نهاد
کردیم ی��ک درصد از عایدی س��هام را بهعنوان مالیات
بگنجانید که از  5س��ال آینده اجرا ش��ود اما کمیسیون
اقتصادی به آن رأی نداد و گفته شد شرکتهای بورسی
مالی��ات بر درآم��د میپردازند .در زمین��ه ملک و واحد
مس��کونی در طرح مالیات بر عای��دی خانوار با میانگین
 4نفر را در نظر گرفتهاند و گفته شد اگر یک خانوار برای
هر یک از اعضاء یک مس��کن هم داشته باشد ،مالیات بر
عای��دی به آن اختصاص نیابد و از مس��کن پنجم به بعد
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود .در طرح مالیات
بر عایدی گفته ش��د به ازای هر عض��و خانوار  200گرم
ط�لا بهعنوان مصرفی معاف از مالیات میش��ود و مازاد
بر آن ،مش��مول مالیات بر عایدی س��رمایه خواهد شد.
بهع�لاوه اینکه ،طرح مالیات بر عایدی 95 ،درصد مردم
را شامل نمیشود و فقط  5درصد افراد متمول و ثروتمند
جامعه را در بر خواهد گرفت و کس��انی که چندین ملک
و چندی��ن کیلو طال دارند ،مش��مول مالی��ات بر عایدی
سرمایه میشوند.

نظرگاه

طرح مالیات بر
عایدی سرمایه
در دستور کار
مجلس

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت :براس��اس برنامهریزیهای
انجامش��ده ،طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در یکی دو هفته آینده در
دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمدرضا پورابراهیمی گفت :سال
گذش��ته با توافق دولت ،طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در کمیسیون
جمعبندی ش��د و فقط انجام فرآیند اداری آن باقی مانده است .رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود :این طرح در یکی دو هفته آینده در

دستور کار صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی ابراز امیدواری کرد با تصویب مالیات بر
عایدی س��رمایه در مجلس گام بلندی در بهبود اقتصاد کشور برداشته
شود .رئیس کمیس��یون اقتصای مجلس تصریح کرد :اجرای مالیات بر
عایدی س��رمایه موجب جلوگیری از س��فتهبازی در بازارهای غیرمولد
میشود و به تقویت بازارهای مولد منجر خواهد شد.
مالیات بر عایدی س��رمایه نوعی از مالیات اس��ت که به سود ناشی از

انتق��ال اموال غیرمولد اعمال و در بین عم��وم بهنام مالیات ثروتمندان
ش��ناخته میش��ود .در حقیقت این مالیات ،مشمول افرادی است که با
فروش سرمایه و مایملک خود سودی بهدست میآورند.
بهتر اس��ت مفهوم عایدی سرمایه نیز برای درک بهتر موضوع توضیح
داده ش��ود .عایدی سرمایه بهطور کلی به س��ودی گفته میشود که از
فروش مواردی مانند مس��کن ،طال و س��که ،ارز یا حتی خودرو بهدست
آمده است.

ابزاری برای تحقق
عدالت مالیاتی

بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مرکز پژوهشهای مجلس:

این مالیات بساط سوداگری را جمع میکند
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی با انتشار گزارشی،
کارکردها و مولفههای مهم در طراحی مالیات بر عایدی س��رمایه
مبتنی بر تجارب کشورها را تشریح کرد .در این گزارش بیان شده
اس��ت :مالیات بر عایدی سرمایه با اهداف گوناگونی مانند تنظیم
فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی ،محدود کردن س��وداگری،
افزای��ش منابع عمومی ،ایجاد عدالت اجتماعی و افزایش کارآیی
اقتصادی وضع میش��ود .فارغ از درآمد اتفاقی ،بهطور کلی افراد
درآم��د خ��ود را از طریق کار یا س��رمایه بهدس��ت میآورند .در
گزارش مرک��ز پژوهشهای مجلس در توضیح مالیات بر عایدی
س��رمایه تصریح ش��ده است :درآمد حاصل از س��رمایه به دو نوع
درآمد تقس��یم میشود :درآمد جاری (س��ود) سرمایه و عایدی
س��رمایه .درآمد جاری سرمایه ،سود ناش��ی از سرمایه است که
ط��ی دوره تملک دارایی یا س��رمایهگذاری متناس��ب با بازدهی
س��رمایه یا ب��ه صورت درصد ثابت کس��ب میش��ود .اما عایدی
سرمایه ،درآمدی است که از مابهالتفاوت نرخ فروش و خرید یک
دارایی هنگام فروش آن بهدست میآید .مثال سود توزیعی سهام
و درآمد حاصل از اج��اره یک واحد آپارتمان از جمله درآمدهای
جاری سرمایه است که از سرمایهگذاری در بازار سرمایه و امالک
طی دوره تملک براس��اس میزان بازدهی یا قرارداد اولیه بهدست
میآید .حال اگر این داراییها به فروش برسد ،سود بهدست آمده
از آنها که برابر تفاوت نرخ فروش و خرید دارایی اس��ت ،بهعنوان
عایدی یا زیان س��رمایه این داراییها تلقی میش��ود .مالیات بر
عایدی س��رمایه ( ،)CGTمالیاتی اس��ت که بر عایدی حاصل از

نقلوانتقال (خریدوفروش) داراییهای س��رمایهای شامل انواع
دارایی منقول یا غیرمنقول ،مشهود یا نامشهود وضع شود.
 کنترل سوداگری
در ادامه گ��زارش مرکز پژوهشهای مجلس ،کارکردهای این
پایه مالیاتی تش��ریح شده و آمده اس��ت :کنترل سوداگری یکی
از کارکردهاس��ت .افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همچون
س��فتهبازی و س��وداگری در بازار ملک ،ارز ،س��که و ...به نحوی
ک��ه بهطور موثر مزیت خود را از دس��ت بدهند ،یک��ی از اهداف
وضع مالیات بر عایدی س��رمایه است .در واقع سوداگران هنگام
افزایش نرخ برخی داراییها و با پیشبینی اینکه در آینده نرخ آن
داراییها بیشتر خواهد شد ،شروع به خرید این داراییها میکنند
و معم��وال پس از ی��ک دوره کوتاهمدت داراییها را با نرخ باالتر به
فروش میرس��انند اما با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای
مبادرت به خریدوفروش داراییه��ا کاهش مییابد و این بازارها
تبدیل به بس��تری آرام برای تقاضای واقعی خانوارها خواهد شد.
تامین درآمد دولت از دیگر کارکردها عنوان ش��ده و آمده اس��ت:
یکی از مهمترین آثار مالیات بر عایدی س��رمایه ،کمک به تامین
منابع برای دولت است .مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع
مالیات بر عایدی س��رمایه موجب افزای��ش درآمدهای مالیاتی
میشود .س��هم قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی در کشورهای
گوناگون متعلق به درآمدهای حاصل از مالیات بر عایدی سرمایه
اس��ت .در این گ��زارش با بیان اینکه ارتق��ای عدالت در جامعه از
دیگر پیامدهای مالیات بر عایدی سرمایه است ،عنوان شده است:

ازجمل��ه نکات قابلتوجه درباره وضع مالیات بر عایدی س��رمایه
بهب��ود عدالت افقی و عمودی اس��ت .در واقع ،وض��ع مالیات بر
عایدی س��رمایه به رعایت عدالت بین کس��انی که درآمد حاصل
از نیروی کار کس��ب میکنند و کسانی که عایدی سرمایه دارند،
کمک میکند.
 تامین مالی داخلی بنگاهها
در این گزارش ذکر ش��ده است؛ ترغیب بنگاهها به تامین مالی
داخل��ی هم در نتیجه مالیات بر عایدی س��رمایه ممکن اس��ت.
مالیات بر عایدی سرمایه درباره دارایی سهام میتواند تصمیمات
بنگاههای اقتص��ادی بهویژه درباره توزیع س��ود و تامین مالی را
تحتتاثیر قرار دهد .اگر نرخ مالیات بر عایدی س��رمایه نس��بت
به نرخ س��ود تقسیمی س��هام ،پایینتر باشد ،ش��رکتها انگیزه
کمتری برای توزیع س��ود خواهند داش��ت و بهجای آن اقدام به
بازخرید س��هام خود از بازار میکنند .مالیات بر عایدی سرمایه با
تغییر دادن هزینه نسبی منابع گوناگون تامین مالی شرکتها (از
قبیل بدهی یا انتش��ار سهام جدید) منجر به تغییر رفتار بنگاهها
میشود ،به نحوی که بنگاهها به تامین مالی داخلی ترغیبشوند.
در ادامه این گزارش ،ارتقای کارآیی (با توجه به اثر قفلش��دگی)
در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تشریح شده و آمده است :یکی
از کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه ( )CGTارتقای کارآیی
در اقتصاد کشور اس��ت ،زیرا موجب میشود سرمایهها به سمت
تولید واقعی سوق پیدا کند .البته باید در طراحی این پایه مالیاتی
توجه داش��ت که اثر قفلشدگی و انحراف کارآیی اتفاق نیفتد .اثر

قفلش��دگی به این معناست که س��رمایهگذاران برای به تعویق
انداختن ،کاهش یا معافیت مالیاتی ،داراییهایشان را بیش از حد
بهینه نزد خود نگه میدارند و نمیفروشند و این فرآیند تخصیص
و توزیع کارآ و بهینه را به خطر میاندازد.
 مالحظاتی درباره مالیات بر عایدی سرمایه
در این گزارش ،طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی س��رمایه
نیازمند توجه به مالحظات گوناگونی دانس��ته شده که مهمترین
آنها تشریح ش��ده است .درآمد مشمول مالیات یکی از این موارد
اس��ت که در توضیح آن ،بیان ش��ده :بهطور کلی ،عایدی سرمایه
برابر است با تفاوت نرخ فروش و نرخ خرید که این تفاوت میتواند
مثبت یا منفی باشد .عموما درآمد مشمول مالیات همان عایدی
س��رمایه است که کش��ورهای گوناگون  ۳نوع رفتار نسبت به آن
دارند؛ عدمش��مول ،شمول جزئی و شمول کامل .در این گزارش
ضمن توضیح موارد یادش��ده ،رفتار مالیاتی هر کش��ور نس��بت
به عایدی س��رمایه بیان میش��ود .در م��ورد دوره نگهداری هم
آمده اس��ت :بیشتر کش��ورها معیاری را با عنوان مدت نگهداری
در نظ��ر میگیرند که در صورت نگه��داری بیش از مدت تعیین
ش��ده ،میزان مالیات بر عایدی س��رمایه از طریق ن��رخ یا میزان
ش��مولیت کاهش مییابد یا بهطور کلی دارایی مشمول مالیات
نمیش��ود .بهطور کلی ،دلیل بکارگیری این سیاست ،حمایت از
سرمایهگذاری به صورت بلندمدت است.
 تعدیل عایدی سرمایه نسبت به تورم
مولف��ه دیگر در گ��زارش مرکز پژوهشه��ای مجلس تعدیل

عایدی س��رمایه نس��بت به تورم دانسته شده و آمده است :برخی
ب��ر این باورند که عایدی حقیقی باید مش��مول مالیات قرار گیرد
و برخ��ی دیگ��ر معتقدند باید عایدی اس��می مش��مول مالیات
باشد.
بهط��ور کلی ،دس��ته اول بر این موضوع تاکی��د دارند که چون
عایدی اس��می ،دارایی متناس��ب با تورم افزایش یافته و تغییری
در قدرت خرید او ایجاد نش��ده ،نباید عایدی اس��می مبنای اخذ
مالیات باشد .از س��وی دیگر ،دسته دوم تعدیل عایدی نسبت به
تورم را باعث خدشه در عدالت مالیاتی میدانند ،چراکه برخالف
طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل کار
است ،بخش بزرگی از درآمدهای طبقات باالی درآمدی را درآمد
سرمایه تشکیل میدهد؛ درنتیجه تعدیل عایدی نسبت به تورم
بیش��تر طبقات باالی درآمدی را منتفع و عدالت افقی و عمودی
در نظام مالیاتی را خدشهدار میکند.
 سخن پایانی
و در نهایت اینکه ،نحوه ش��مول واحدهای مسکونی شخصی،
مولفه نهایی اس��ت ک��ه در گزارش مرک��ز پژوهشهای مجلس
موردتوجه قرار گرفته و تاکید ش��ده یکی دیگر از مالحظات مهم
درباره مالیات بر عایدی س��رمایه ،رفتاری مالیاتی با س��کونتگاه
افراد است.
تعدادی از کشورها به کلی واحدهای مسکونی را به شرط آنکه
آن واحد یک دارایی شغلی نباشد یا با اهداف شغلی مورداستفاده
قرار نگیرد ،معاف از مالیات قرار دادهاند.

