
 

طرح مالیات بر "اظهار نظر کارشناسی کمیسیون بانک،بیمه و مالیات اتاق لرستان در خصوص

 "عایدی سرمایه

 یدر دوره نگهدار ییتمام شده دارا یبها یبه التفاوت ارزش واگذار ما هیسرما عایدی فیتعر :۱بند الف ماده 

 :که بر مفاد ماده مذکور وارد است  یرادی.اعنوان شده است  ییتملک دارا

طرح در  ۹و  ۸ ، ۷آنچه در مواد نشده است و  در نظر گرفته یارزش واگذار نییتع یبرا یمشخص یمبنا -1

آن  یدر نظر گرفته شده مبهم و اجرا یگذار متیزمان تملک و شاخص ق متیمحاسبه و ق یمورد مبنا

 شد . و اما و اگرها مواجه خواهد یبه را ریبا تفس

 (اسناد و مدارک، دفاتر  )یمستلزم داشتن مدارک مال یدر دوره نگهدار ییتمام شده دارا یبها نییتع -2

 .باشد  ینم سریقابل اجرا و م طرفین معامله یامر برا نیو ا باشدیجهت اثبات آن م

و بر اساس دستورالعمل سازمان  نیمورد معامله بنابر اظهار طرف متیطرح عنوان شده ق ۱۲در ماده  :۱2ماده 

 طرفین معاملهاختالف نظر  لیبه دل یماده در دفاتر اسناد رسم نیکه مفاد ا ردیانجام گ یدفاتر اسناد رسم در یاتیمال

 دیمو یدگیو رس یبررس و طرفین معاملهیا اعتراض با دستورالعمل صادره سازمان موجب انصراف از معامله و 

 .خواهد شد

 یهاییاموال و دارا یانتقال و حق واگذار ،بابت نقل  یپرداخت یها اتیطرح عنوان شده مال ۱۵اده در م :۱5ماده 

به  زیماده ن نیا یکه اجرا شودیم رکس یهاییهمان اموال و دارا هیسرما یدیبر عا اتیقانون از مال نیموضوع ا

به دفترخانه ها  هااتیقانون مال ۱۸۷ماده  ۴با استناد تبصره  ینقل و انتقال امالک مسکون اتیآنکه وصول مال لیدل

باشد موجب مشکالت  یم یاتیبه عهده ادارات امور مال یتجار یها تیانتقال امالک و موقع ،واگذار شده و نقل

 یهااتیمال قانونبر درآمد امالک  اتیدر فصل مال نکهیبا توجه به ا گرددمی شنهادیپ نیبنابرا .در اجرا خواهد شد

 ، یحق واگذار،نقل و انتقال ،بر درآمد امالک اعم از اجاره  اتیاخذ مال ید و مقررات قانون الزم براموا میمستق

 .در نظر گرفته شده است یخال یهاساخت و فروش و خانه

 بقط یقبل یها اتیمال هیکل ندیمضاعف از درآمد امالک اخذ نما اتیمال خواهندیگردد چنانچه م یم شنهادیپ 

 بیبه صورت شفاف تصو یماده قانون کیمورد نظر را در  یدیبر عا اتیبر درآمد امالک و مال اتیمفاد فصل مال

خود را بدانند و هم ادارات امور  فیتکل یاتیمال انیمود تا هم ندیارائه نما یاتیو جهت اجرا به سازمان امور مال

 نشوند. یدچار سردرگم یاتیمال



 ( الشرکه و سایر اوراقسهام ،رو ،خودارز  ،سکه)منقول  یها ییاموال و دارا هیسرما یدیبر عا اتیدر مورد مال

 یو ناش یارز حبابو سکه ، خودرو متیارزش ق نکهینظر به ا شودیم ادآوریبر  اتیطرح مال ۳موضوع بند ب ماده 

 یبرا یالهیسارزش و نه سکه و ارز و جادیا یبرا ییرو کاالخوده از کاهش ارزش پول کشور بر اثر تورم است و ن

 متیق شیافزا ایلحظه کاهش و  کیمختلف دائماً در نوسان است و در  لیباشد و ارزش آنها به دال یمبادله م

و  یمانند دالل و واسطه گر یکنندگان و سود محدود افراداز جمله مصرف یادیزعده  انیآنها موجب ضرر و ز

در بازار تورم و التهاب  دیمنقول موجب تشد ریاموال غ یرقانونیغ شیاز افزا اتیاخذ مال یاز طرف .شودیم..... 

 ینظارت یهادستگاه تیآن تقو یبر اموال منقول حذف و به جا اتیگردد طرح مال یم شنهادیپ نیبنابرا.شد خواهد 

 قرار گیرد. در بازار مد نظر هامتیو کنترل ق

 


