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 مقدمه (1

  (CGT)مالیات بر عایدی سرمایه دالیل معرفی (الف

های به انتقال درآمد خود از فعالیتمودیان  ترغیب  بادر آفریقای جنوبی  مالیات بر عایدی سرمایه نظامفقدان  .9

این  ، موجب اختالالت بیشماری در اقتصاد(عملیات تبدیل)مالیات این معاف از هایمالیات به فعالیت مشمول

 شدن در درگیربا  پرریسکدیان ؤم ،آفریقای جنوبی دستگاه مالیاتیبر اساس مشاهدات  .بودکشور شده 

ها پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد شرکتمعامالت و مبادالت تبدیل، موجب فرسایش 

از این  .شده بود ی کشورمالیات کل نظام کارایی و عدالت فرسایش پایه مالیاتی، موجب کاهش این. شده بودند

 ،شوداساسی هر نظام مالیات بر درآمد محسوب می بخش الینفک و ( CGT)مالیات بر عایدی سرمایه ،رو

به ، ها و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقییکپارچگی مالیات بر درآمد شرکتچراکه این مالیات ضمن ارتقاء 

  . بخشدبهبود مینیز مالیاتی را  طور قابل توجهی اخالق

شد که از آن ، نظرات با ارزش زیادی مطرح می9165در سال ( CGT)مالیات بر عایدی سرمایه در زمان معرفی .2

  :توان به موارد زیر اشاره کردجمله می

سیستم فعلی  کاستی به عنوان بزرگترین از نظر عموم مردم ناکامی در اعمال مالیات بر عایدی سرمایه "

تفاوتی بین عواید گونه اندکه هیچاین باور رسیده هاین روزها، همه ب. شودمستقیم محسوب می هایمالیات

با این . وجود ندارد( و غیره کار و فعالیت)حاصل از سرمایه و عواید یا درآمدهای حاصل از سایر منابع

 عواید ، اماکامل مشمول مالیات استطورکار و فعالیت به درآمدهای ناشی ازو ، هنوز عواید وجود

امر  این .کامالً ناعادالنه است گیراناین مسئله برای حقوق ب .استمالیات معاف  پرداخت ای ازسرمایه

نیست  تردیدی ،عالوه بر این. . . است کارآمد، بودهدرآمدی  هایسیاست اجرای یکی از موانع درگذشته 

قوی برای دستکاری ماهرانه  بسیار انگیزه ،پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معافیت از در حال حاضر که

  ". کند، ایجاد میهامالیات پرداخت سایر اجتناب ازجهت  این مالیات

 کند؛بیان می CGTکانادا و  یمالیات نظامدر خصوص  9166های کمیسیون کارتر در سال توصیه .3

 همان اثر دقیقاً  آید،بدست می ای از ملکم، اوراق قرضه یا قطعهسه یک از فروش ی کههر دالر "    

 . "کسب و کار دارد اندازی یکراه یا را دارد که یک دالر کسب شده از اشتغال اقتصادی
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 را CGTها قبل دهه، از کشورهاچراکه  بسیاری از  ،ایده چنین مالیاتی نیز نامتداول نیستالمللی، در سطح بین .4

 .کننداجرا می

اتی مختلف امکان اجرای آن را زیرا کمیسیوهای مالی ،در آفریقای جنوبی نیز جدید نیست CGTمعرفی  مسئله .5

 . اندمدنظر قرار داده

غیرمنقول و اوراق بهادر قابل خرید و فروش  اموال  CGTشکل محدودی از 9161در سال  9کمیسیون فرانزسن .6

این بود که عایدی سرمایه نباید  9196های کمیسیون مارگو در سال توصیه ای ازبخش عمده. را پیشنهاد کرد

از طرف دیگر اقتضا و درستی استفاده از آن را پذیرفت ولی با این حال توصیه  2کاتز کمیسیون. مشمول باشد

 (.    9115)به دلیل پیچیدگی و ظرفیت اجرایی محدود نظام مالیاتی در آن زمان اجرایی نشود که کردمی

 بسیار ، اکنون زمان(SARS )دستگاه مالیاتی آفریقای جنوبی ظرفیت اداری افزایش و CGTبا توجه به منافع  .7

تواند بر مشکالت بیفزاید و لذا پیشنهاد قابل درک است که این مرحله می. است CGTخوبی برای اجرای 

در این مدت قبل از اجرا، مطالعات و . الزم االجرا شود 2119سال وریلشود که این مالیات از اول آمی

در  ،CGTنویس قانون نیز برای اظهارنظر قبل از اجرای قطعی پیش. های بیشتری اتفاق خواهد افتادمشورت

 .   خواهد بودعموم  دسترس

 ها هستند؟ کدام CGTمسائل اقتصادی مربوط به معرفی ( ب

مطرح  9161در سال  ها قبل از کمیسیون فرانزسن، سالگذاری داخلی و خارجیبر روی سرمایه CGTتاثیرات  .9

پذیری و بر روی تشکیل سرمایه، ریسک CGTاثرات هایی در خصوصنگرانی ها،برخی از سوی رچهاگ. بود

 طور گستردهبه  CGTکه بایستی در نظر داشته باشیم  ،شود، اما با این حالمیگذاری مطرح ترجیحات سرمایه

 . پذیرفته شده است ی،المللبین سطحدر 

ی تاریخ اجرا ارتباط باها در گزینه محتاطانهتخاب با ان توانرا می تاثیرات این مالیات بر اقتصاد آفریقای جنوبی .1

امتیاز به ها، ، معافیت(ابتدای دوره در ایهای سرمایهدارایی ارزش) مبنا (بهای تمام شده) هزینه، این مالیات

، ارفاق اندتحصیل شده ی این مالیات،قبل از تاریخ اجرا ی کههای، ارفاق مربوط به داراییتعویق انداختن مالیات

دیگری  عامل. خواهند شدهای آتی تشریح این جوانب در بخش. کرد ها مدیریتنرخ مشمول و ساختار نرخ

                                                           
1
 Franzsen Commission 

2
 Katz 
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و  ،است CGT هایمشخصهاصول یا  در ارتباط با قطعیت نسبی ،کاهش دهد  را که بایستی اختالالت اقتصادی

 . راهنما است کتابچهاین دلیل وجود این 

 هایی دارد؟       برای شما به عنوان مودی چه داللت موارد تمام این( ج

مشمول خود،  هایدرآمد ناشی از دارایی، کماکان بابت مالیاتاین  اجراییا  سازیپیادهشما تا قبل از زمان  .91

. کردنخواهید  ی پرداختمالیات گونههیچ ،هاسود ناشی از واگذاری این دارایی بابت ، امامالیات خواهید بود

سود ناشی از فروش سهام،  اما بابت ،د بودیاجاره و بهره مشمول مالیات خواه هایدرآمد شما بابت ،مثالبرای 

قصد واگذاری  هرا ب هادارایی اینمگر اینکه  ،د بودیخواهنمشمول مالیات  ،هاگذارییا سایر سرمایه امالک

 .   تحصیل کرده باشید ،کسب سود برای

ای ناشی از واگذاری سرمایه هاییا زیان عوایدکل . تغییر خواهد کرد قانون جدید، اجرایبعد از  ،این رویه .99

با این . مگر این که مقررات خاصی آن را مستثنی کرده باشد ،خواهد بود CGTای مشمول سرمایه هایدارایی

آن واگذار شود،  تحصیل و بعد از ،این مالیات دارایی قبل از تاریخ الزم االجرا شدن یک در مواردی که ،حال

ایجاد شده  قانون،اجرای این  پس از تاریخ وضع خواهد شد که ایعایدی سرمایهآن قسمت از مالیات صرفاً بر 

کاهش  لحاظ درصدی از عایدی در درآمد مشمول با ت، تنهامالیات متعلقه بیش از این در همه حاال. است

 .  خواهد یافت

بحث  تشریح کامل موضوع، ازالزم است قبل  ،پیشنهادی در آفریقای جنوبی CGTهای به منظور درک ویژگی .92

بخش آخر توانید در را می CGTنمودار فرآیند . کنیم ، آغاز CGTساختار کلی از نموداری خود را با یک

 .     ببینید
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  CGT ساختار کلی

 (یا واگذاری فرضی واگذاری) CGT زمان تعلق

 

 (ارفاق تعویقی ) تعویق مالیات معافیت یا 

 

 اندشده تملیک  اجراتاریخ  در که هایارزش دارایی تعیین یا یزمان سهیمتاستفاده از 

 

 ( فقط برای اشخاص حقیقی ) در هر سال یهاول معافیت رند 9111 کنترل

 

 ارفاق نرخ  اعمال

  

 

                                           

 

 مالیاتیاظهارنامه 

% 51برای اشخاص حقوقی 

یافته لحاظ عایدی تحقق

 .شودمی

% 25برای اشخاص حقیقی 

 .شودیافته لحاظ میعایدی تحقق
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  1مثال 

های پذیرفته کند، سهام شرکتمالیات پرداخت می% 42که حداکثر به نرخ نهایی (شخص حقیقی) یک مودی .9

راند تحصیل کرده و  91،111گذاری به قیمت به قصد سرمایه  CGTماه پس از اجرای  6را   JSEشده در بورس

گر سهام با فرض این که مودی معامله. راند واگذارکرده است 92،111بعد از دو سال تمام آن سهام را به قیمت

ای در سال موردنظر بوده و اینکه هیچ تغییری در نرخ مالیاتی در نبوده و این تنها یک واگذاری دارایی سرمایه

 شود؟  برای وی منظور می CGTطول این دوره رخ نداده باشد،  آن وقت چگونه 

 شود؟ آیا این دارایی در حساب درآمد وی منظور می 

 . گیرد و نه در رژیم مالیات بر درآمد عادیقرار می CGTخیر، عایدی سرمایه در چارچوب رژیم 

  ( رویداد) آیا  در اینجا یکCGT اتفاق افتاده است؟ 

 .با واگذاری سهام مالکیت تغییر کرده است بله،

 شود؟ اعمال می( امتیاز تعویقی) آیا امتیاز تعویق پرداخت مالیات 

 . خیر، واگذاری سهام به صورت مشخص معافیت یا امتیاز تعویقی، قابل اعمالی ندارد

 ای بیشتراز هزینه یا  قیمت پایه است؟آیا کل عواید سرمایه 

 .راند بیشتر است، لذا عایدی سرمایه رخ داده است( 92.111-91.111) 2،111بله به مبلغ 

 آیا تملک دارایی قبل از تاریخ اجرای این مالیات، اتفاق افتاده است؟  

ماه پس از تاریخ اجرای این قانون، تحصیل شده است و تخصیص بر مبنای زمان در  6خیر، این دارایی

 . دشوخصوص سهام پذیرفته شده در بورس، اعمال نمی

  شود؟راند اولیه در هر سال اعمال می 1،777آیا معافیت  

راند به این  9،111اعمال معافیت اولیه . شودبله از آنجاکه مودی شخص حقیقی است، این معافیت اعمال می

  .شودمی CGTراند  از عایدی سرمایه مشمول  9،111معناست که فقط 

 ای به شخص حقیقی تعلق داشت؟ آیا دارایی سرمایه 

مشمول ( عادی)به عنوان درآمد(  راند 9،111درصد  25) راند 251از عایدی یا % 25بله، مطابق معمول، تنها 

 .   شودمالیات مربوط به سال مالیاتی وقوع واگذاری،  لحاظ می

 مالیات متعلق چقدر خواهد بود؟  

از مالیات بر ( راند 251درصد  42)راند 915کند، لذا، مالیات پرداخت می% 42مودی حداکثر به نرخ نهایی  

 915) درصد است 5.25نرخ موثر مالیات بر عایدی سرمایه ) خواهد بود  CGTدرآمد عادی، به عنوان مالیات 

   (.راند  2،111راند تقسیم بر 
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 (CGT)سرمایه مالیات بر عایدی هایویژگی(7

 . دهدآفریقای جنوبی را نشان می پیشنهادی برای  CGTهایویژگیبرخی از  ،ها سواالت ذیلپاسخ .93

 است؟   CGTچه کسی مشمول پرداخت ( الف

اصل  مبتنی برستانی مالیات تغییر به سیستم که در راستای)هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم آفریقای جنوبی .94

 کشور  از خارج و در داخل خود ای مورد تملکهای سرمایهنسبت به دارایی ،(شودتعریف می (اقامت) مبداء

 .مشمول این مالیات می باشد

الزم االجرا خواهد قواعد واگذاری فرضی ، پیشگیری از اجتناب مالیاتی جهتاقامت،  پایان یافتندر صورت  .95

 . شد

واگذاری یا واگذاری )CGTرویدادوقوع  بادر موارد زیر کشور نباشند،  چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی مقیم .96

 . شودواقع می CGTشمول ، (فرضی

 زمینی که برای مثال . در کشور واقع یا منافع اموال غیرمنقول(  ادناز جمله حقوق مع) اموال غیرمنقول

 دودی عضو باشدعبا تعداد م مالکیت یک نهاد یا شخصیت حقوقیتحت  یا در مالکیت مستقیم فرد

 (. باشدتعداد کمی از سهامداران یا اعضا می حت کنترل و ادارهتبنگاهی که )

  از در کشورکه مستقر  شعبه یا نمایندگی مرکز اصلی، ،یدائمهای مقر متعلق به هایداراییآن بخش از

 . شودانجام می ایکار تخصصی یا فعالیت فنی و حرفهتجارت، طریق آنها 

ای بر عایدی سرمایه ، تنهاCGTی مجریکشورها اغلبزیرا  ،استسازگار  المللیبین الگوهایاین رفتار با  .97

شود، مالیات استفاده میفعالیت تجارتی  خارجیان که از آنها در یکغیرمنقول  هایو دارایی اموالحاصل از 

آفریقای جنوبی با کشورهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف  هایموافقتنامهبا  شیوه، اینهمچنین . کننداخذ می

 . است در تطایق کامالً نیز خارجی

 ؟ کدامندمالیات  این ای مشمولهای سرمایهدارایی( ب

دارایی منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود، به استثنای  انواعشامل مالیات  این ای مشمولهای سرمایهدارایی .99

 . است، ایمخارج سرمایههای معدنکاوی واجد کسور مالیات بر درآمد به عنوان و دارایی تجاریموجودی 
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. مالیات هستند این مشمول آنها، ها بدون توجه به ماهیتفوق، کلیه دارایی ئاتخالصه، صرفنظر از استثنا طوربه  .91

، ئط نقلیه، وساآالتماشینو  جات، کارخانیادار هایها یا بلوکساختمانزمین، حقوق معدنی، برای مثال 

سکه طالی آفریقای )3سرقفلی، سهام، کروگر رند تجاری، هاینشان، (کاروان)مسافرتیها، وسیله نقلیه قایق

 4تعویقی متیازمگر این که به صورت خاص معاف یا ا ،هستند (CGT)مالیالت بر عایدی سرمایه مشمول، (جنوبی

 . ها قابل اعمال باشددر خصوص آن

 مهم

 . هر حق  مربوط به مال از جمله منفعت امانی، حق انتفاع یا منافع مشابه آن است "دارایی "منظور از

گر سهام که برای مثال معامله. شودمحسوب می "یموجودی تجار "نگهداری شود آمدهر دارایی که در حساب در

های ناشی از یات بر درآمد عادی دریافتیمال نظامکند مطابق سبد دارایی مورد معامله نگهداری می هایی را درسهم

   .مشمول مالیات نیست CGT نظاممطابق  اما شودواگذاری مشمول مالیات می

 شود؟ ارایی مشمول مالیات لحاظ مید هزینه یا قیمت پایه چه مواردی در( ج

تحصیل، بهبود یا واگذاری صرف  عملدر که  هایی است، شامل آن دسته از هزینهدارایی قیمت پایههزینه یا  .21

 : باشدموارد ذیل  شامل تواندو می دشوای میدارایی سرمایهیک 

 های تحصیل داراییهزینه 

چنانچه دارایی از طریق هبه یا ارث  .شودمیتحصیل دارایی  صرفعمل  هایی که درهزینهآن دسته از .29

ه یا وراث انتقال بکننده هبه دریافتمتوفی شخص  کننده یا هبه هزینه یا قیمت پایه تحصیل شده باشد، 

چنانچه دارایی را خود . یابدقبل از داد و ستد انتقال می ،هزینه یا قیمت پایه یعنی به عبارت دیگر،. یابدمی

 عمل صرفای که در کسب و کار، هر مخارج سرمایه واحد سرقفلی ،برای مثال ،شخص ایجاد کرده باشد

کسر نشده  مالیات بر درآمد عادیاین مخارج  به عنوان هزینه قابل قبول در میزانی که تا  شدهایجاد دارایی 

 . را تشکیل دهد هزینه یا قیمت پایه تواند بخشی ازمی باشد،

  

                                                           
3
 Kruger Rands 

4
 Roll-over Relief 
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 واگذاری و های اتفاقی تحصیلهزینه 

 ،برای مثال. است شدهدارایی یک  تحصیل یا واگذاری صرف مستقیم عمل و به طورای که در هر هزینه .22

های های واگذاری، هزینههای نمایندگی، مالیات حق تمبر، مالیات واگذای، هزینههای قانونی، کمیسیونتعرفه

 . های داللی و ارزشگذاری داراییتبلیغات، هزینه

 ای برای حفظ مالکیت یا حقوق مربوط به داراییهای سرمایههزینه 

در اختالفات  حل و فصل پیگیری عمل صرفکه در  است های قانونیهزینه نمونه شاملها برای این هزینه .23

 .  شودمیتحت تملک  هاییبرای حفظ حقوق یا مالکیت دارای هادادگاه

 ارتقا/ های بهبودهزینه 

تا جایی که بهبود یا ارتقای صورت  ،شودبهبود یا ارتقای ارزش دارایی می عمل صرف که در هاییهزینه .24

محسوب ، هزینه یا قیمت پایه نمود داشته باشد، جزء ،گرفته در وضعیت یا ماهیت دارایی در زمان واگذاری

 .  شود

  مالیات بر ارزش افزوده 

تواند بخشی از می ،ای که برای آن درخواست یا استردادی صورت نگرفته استمالیات بر ارزش افزوده .25

 .  باشد دارایی قیمت پایه هزینه یا

را تشکیل  قیمت پایه داراییتوانند بخشی از نمی ،هاهای جاری از قبیل بهره، تعمیرات، حق بیمه و مالیاتهزینه .26

 هزینه یا قیمت پایه شوند و نه درلحاظ می (درآمد) ها در حالت عادی در حساب دریافتنیاین هزینه. دنده

ماهیت شخصی داشته باشند یا در فرآیند ایجاد درآمد به عنوان هزینه کسر  ،هادر مواردی که هزینه. سرمایه

گذاری، مطابق قواعد مالیات بر درآمد عادی در خرید سهام برای سرمایه پرداختینشده باشند از جمله بهره 

تواند نمیاست و  (درآمد) ینهای جاری در حساب دریافتکه هزینه با این حال این اصل. قابل کسر نیست

 .   قابل تغییر نیسترا تشکیل دهد،  اولیهاز بهای  بخشی
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   7مثال  

درآمد اجاری  به قصد کسب CGT اجرایکمی پس از تاریخ  ،شهریدوم خود را در یک  خانه( شخص حقیقی) مودی .9

خرید مستاجر بالفاصله پس از  یک رند است و 451،111معادل  دارایی تحصیل این هزینه یا قیمت پایه کل.کندتحصیل می

 .کنددر آنجا سکونت می تا زمان فروش این خانه سال 4 به مدت شود و در آنجا ساکن می این خانه

حاضر به و در پی پافشاری مستاجرکه  خرید این خانهسال پس از  2 ،نرمال استاندازه از  بزرگتر این خانه از آنجاکه باغ .2

 . کندایجاد می ،نقد رند پول 51،111شنا و یک سونا به مبلغ استخر ی یک مود ی بود،پرداخت اجاره باالتر

بهای اصلی . پرداخت شدکمیسیون امالک،  بابت حق رند 52،11 و مبلغ رند فروخته شد 911،111این ملک به قیمت  .3

های ذیل را متحمل مودی در طول دوران مالکیت هزینه. رند به صورت کامل با وام تضمینی خریداری شده است 451،111

  : شده است

     رند    264،922هزینه بهره وام ملک                                           

 رند        1،611         حق بیمه ملک                                           

 رند     95،111          عوارض و مالیات                                      

 رند   33،611           عوارض مجتمع مسکونی                           

 رند      9،511           تعمیرات جهت رفع چکه کردن سقف       

 رند  975،477                        شده            صرفهای کل هزینه

  .رند است  361.111دریافتی تا این زمان معادل با  هدرآمد اجار

 ؟ کدامند هزینه یا قیمت پایه در قابل لحاظ هایهزینه

 رند  451،1111                  بهای تمام شده تحصیل                  

 رند     51،111                         ارتقا                  / بهبود  هزینه

 رند    52،111کمیسیون امالک جهت فروش                  حق 

  رند 447،777               کل بهای تمام شده                          

 بر اثر فروش ملک عایدی سرمایه تحقق یافته چقدر خواهد بود؟ 

 رند  911،111                 دریافتی ناشی از فروش ملک

 رند  552،111منهای بهای تمام شده پایه                                 

 رند   750،777عایدی سرمایه تحقق یافته                                 

 چه باید کرد؟  شده است، حفظ و نگهداری ملک که صرف یهایهزینهدر ارتباط با  
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که معادل  هاجاررند از درآمد  324،522های جاری به مبلغ زیرا هزینه ،باشنداولیه از بهای  بخشیتوانند ها نمیاین هزینه

 .    شودو سود خالص مشمول مالیات بر درآمد میشده رند در طول دوران مالکیت است کسر  361،111

رفتار ، شدمیو هیچ درآمد اجاری در دوران مالکیت ایجاد نیک خانه تفریحی درکنار ساحل بود ملک  اگر

 شد؟  می مالیاتی چگونه

مالیات بر درآمد عادی از درآمد مشمول مالیات قابل کسر نیستند یا  مقررات مطابق داخلی یاشخصی  هزینه که هیچ از آنجا

با این حال . قابل کسر نیستند (درآمد) های جاری فوق از حساب دریافتنیینهنشده است، هزصرف کسب درآمد  ای بابتهزینه

ها گرچه در حساب ین هزینهاز این رو ا .و اصل آنها تغییری نخواهد کرد و قابل تغییر به حساب سرمایه نیستند ماهیت

  .  دهندرا تشکیل نمیاولیه  بهای تمام شدههزینه یا  گیرند ولی بخشی از مورد استفاده قرار نمی (درآمد)دریافتنی

 شود؟   اقدام می CGT دریافت چه زمانی برای( د

به عبارت دیگر ) اتفاق بیفتد CGTشمول  رویدادشودکه زمانی اعمال می (CGT)مالیات بر عایدی سرمایه  .27

زمان تعلق یا اصابت مالیات بر عایدی سرمایه فرا رسیده باشد و آن زمانی است که دارایی فروش رفته یا واگذار 

در پایین تشریح ) که واگذاری یا واگذاری فرضی استزمانی  CGTخالصه رخداد شمول  طوربه  (.شود

 . اتفاق بیفتد( شودمی

واگذاری  .افتدکه تغییر مالکیت اتفاق می است عنوان یک قاعده کلی، تحصیل یا واگذاری دارایی زمانی به .29

 : یک دارایی افتد کهزمانی اتفاق می

 خته شودفرو 

 واگذار شود 

 5شود( اسقاط) اوراق 

  مبادله شود برای مثال مبادله سهام 

 مفقود شود 

  خراب شود 

 بازخرید یا فسخ شود 

 : شامل این موارد. واگذاری اتفاق افتاده است شود کهز قواعد فرض میبرخی ابر طبق  .21
                                                           
5
 Scrapped 
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 یابدپایان میشخص حقیقی یا حقوقی در کشور  هرگاه مهلت اقامت یک. 

 برای مثال برخی از . واگذاری اتفاق افتاده است یقصد و نیت ، اما به هرکنددارایی تغییر نمی هرگاه مالکیت

 انتقال ارزش مربوط به اوراق مشتقه و معامالت

 کنددر یک تراست تغییر می منافع ذینفع هرگاه . 

تحقق یافته  هایاید یا زیانوع در آن کهاست یک نوع مالیات مبتنی بر معامله( CGT)مالیات بر عایدی سرمایه .31

 .آیندبه حساب می نهساال به صورت ،در اظهارنامه مالیات بر درآمد عادی درجیافته فرضی از طریق یا تحقق

ه ک از آنجا. پیشنهاد نشده است ،CGTبرای پرداختدر ارتباط با واگذاری فرضی، هیچ نوع ترتیبات خاصی    .39

CGT دی از تاریخ واگذاری فرضی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه ؤلذا م است،مالیات بر درآمد  بخشی از نظام

. دارد مالیات پرداخت الزم برای ترتیبات انجام ان کافی برایتاریخ رسیدگی قطعی زمسرانجام تا  مالیاتی و 

در  ومراجعه  (SARS)آفریقای جنوبی یتواند به سازمان مالیاتمی ،دی همانند مورد مالیات بر درآمدؤم

  .توافق نماید ،بهره در نرخ مقرر همچنین خصوص شرایط بازپرداخت و

 چه مواردی معاف خواهند بود؟( ه

  محل سکونت اصلی یا اولیه 

 :جزئیات دقیق در خصوص موارد ذیل که بایستی نهایی شود .32

 .در مجاورت محل سکونت ملکیزمین  -

 .مزرعه  واقع در یکخانه  -

 .اختصاص یافته است کسب و کارفرد که برای  محل سکونت بخشی از -

برای  محلدر طول سال بیشتر از یک  ویدر مواردی که مؤدی  تعیین محل سکونت اصلی یا اولیه  -

  .سکونت دارد

 .  این معافیت صرفاً برای محل سکونت اصلی یا اولیه شخص حقیقی قابل اعمال است .33

 

 

 

  وسایل نقلیه موتوری 
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کسب و کار مورد استفاده  برای انجامدارایی  جز مواردی که در آن یککلیه وسایل نقلیه موتوری شخصی به  .34

 .  شخاص حقیقی قابل اعمال استا متعلق به شخصی وسایل نقلیه موتوری ، بهمعافیت صرفاًاین . گیردقرار می

  اسباب و وسایل شخصی 

این موارد شامل جواهرات و . شودبرای مثال لباس و اشیای شخصی که عمدتاً در منزل یافت می .35

 ها، وسایل نقلیهمواردی از قبیل قایقبا این حال . است( هاتمبر، کارهای هنری، عتیقه، سکه و مدال)هاکلکسیون

. شونددر قالب نقره یا طال مستثنی می ههای ضرب شدکاروان و هواپیماها، گواهی سپرده و سکه مسافرتی یا

 .  این معافیت صرفاً  در خصوص اسباب و وسایل شخصی متعلق به اشخاص حقیقی قابل اعمال است

 و بیمه عمر پرداختهای آخر خدمت یا بازنشستگی 

امزد یا وابسته ذینفع اصلی این کننده، مالک اصلی منافع، ندریافتکه  بازخرید بازنشستگی یا خصوص در .36

 دوم قانون مالیات بر درآمد باب مشمول (تگیسبازنش) آخرخدمت هایپرداختی ،برای مثال. است سیاست

های دست دوم از نامهبا این حال بیمه .عمرهای بیمه بابت هایمزایای بیمه عمر و پرداختی ،9162سال   مصوب

 . شوندمعافیت مستثنی میاین 

  انجام می شوندهتک حرمت یا بیماری شخصی یا  صدماتجبران پرداختهایی که بابت.  

به ( منظور خود شخص) دارایی بازگرداندنبرای یگزینی جا شود، اساساًًانجام می در این مورد هاییپرداختی .37

  .استوضعیت قبل از جراحت، بیماری یا هتک حرمت 

 بندی، التاری، مسابقات یا حق دریافت جوایز شرط 

الذکر عایدی کسب کرده باشد، یعنی در مواردی که شخص قمار باز چنانچه بر اثر شانس در موارد فوق .39

 . باشدای نحرفه

 برای استفاده شخصی ( سکه یا اسکناس) خارجی ارز 

 ،تبدیل ارز خارجی به پول داخلیبا  ،به کشور در هنگام بازگشت از یک سفر خارجیدر مواردی که فردی  .31

 .عایدی کسب کند و یا زیانی متحمل شود
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 ایجاد شده استکه توسط سازمانهای دولتی خارجی  وایدیزیان یا ع 

یدی ناشی از واگذاری دارایی غیرمنقول واقع در کشور برای دولت خارجی محقق برای مثال در مواردی که عا .41

 . شود

 های واگذار شده کسب و کارهای کوچک که دریافتی ناشی از آن برای بازنشستگی مورد دارایی

 استفاده قرار گرفته است

باالی  بازنسشته کردن افراددر ارتباط با و  شودداده میصاحبان کسب و کارهای کوچک  هاین معافیت صرفاً  ب .51

سال  95مدنظر برای حداقل  هادر آن داراییو شود می طابیماری یا ضعف اع ی به دلیلسال یا بازنشستگ 55

 .رندی است 511111 یک معافیتباشد و این معافیت برای هر مودی محدود به  نگهداری شده

  ندستانی عادی معاف هستنهادهایی که به صورت کامل از مالیات 

 .   مورد تایید( عمومی) برای مثال ادارات دولتی، ادارات محلی و سازمانهای غیر انتفاعی .42

  ایسرمایه عوایدبرخی از  پرداخت مالیات تعویقامتیاز ( و

که  ی استشود، به این معنمی CGT " 6پرداخت مالیات تعویق " امتیاز در مواردی که دارایی خاصی مشمول .43

 CGTآید و تا زمان وقوع رخداد شمولبه وجود نمی CGTتعهد پرداخت  دارایی، با واگذاری یا انتقال مالکیت

پایه قبل از مبادله به اولیه یا بهای تمام شده  ،در کلیه موارد. افتدبه تعویق می بعدی، پرداخت این مالیات

شود، برای مثال در مواردی میداده ریق مبادله انتقال در مواردی که دارایی از ط. یابدهای آتی انتقال میدوره

ها بهای تمام شود هر دوی این داراییکسب و کار به مشارکت گذاشته می یک که ملکی در عوض سهام در

 ارفاق تعویقی صرفاً زمانی. کنندرا حفظ می  "دارایی به مشارکت گذاشته شده "پایه قبل از مبادله یا اولیه شده

های واگذاری دارایی در این راستا،. مقیم کشور انتقال یابد شخص دارایی به یک یک کهاست  قابل اعمال

 : ذیل مشمول ارفاق تعویقی باشد

 انتقاالت بین اعضای گروههای تمام مالکیتی 

 .  کندشرکت ایجاد می سهام درصد 91 سهام تا مفهوم تمام مالکیتی ترتیباتی برای تشویق مالکیت .44
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  وابستهنفر به یک شرکت یا شرکت  4انتقال تا  

چنین  در منافع سهام یا ، در ازای (هااستارت آپ)نوپا هایشرکت به گذاریها به غیر از سرمایهانتقال دارایی .45

 . های کوچک طراحی شده استبرای تشویق بنگاه سیاست این. وابستهیا شرکت  یشرکت

 انتقال حداقل  این پس ازوی  که  سهامداریک  شرکت توسطهای کسب و کار به یک انتقال دارایی

 گیردرا بدست مالکیت سهام شرکت % 77

 انتقال ملک از ارث متوفی به وراث یا موصی له. 

 هبه ملک به هبه له 

 انتقاالت بین زوجات 

 . ها مطابق مدارک  طالق از جمله انتقال دارایی .46

 گیردصورت میسازی، سازماندهی مجدد، تجدید ساختار یا ادغام منطقیبرنامه که در اجرای  انتقاالتی  

 . آفریقای جنوبی استی مالیات دستگاهمشروط به تایید  .47

"دوره پنجره" برای  "تعویق پرداخت مالیات "زیر امتیاز در موارد .49
 : شوداعمال می  

  غیرارادی و قهریهای واگذاریانتقاالت یا 

دادگاه انجام شده  ماحکادر اجرای  ی کهفروش محکومیت و مصادره به استثنایسوزی، سرقت، برای مثال آتش .41

و دارایی  چنانچه قراردادی در طول یک سال برای جا به جایی، ساخت مجدد یا بهبود منعقد شده باشد. است

در مواقعی  .قابل اعمال خواهد بودتعویق در مالیات  امتیاز دوره سه ساله استفاده شود، در یکمورد جابه جایی 

اصل  برای سالی که دارایی مدنظر در مالیات این عایدی به نرخ قانونی زمانی رعایت نشود، که این چارچوب

    .خواهد شدبعالوه بهره با نرخ مقرر، اخذ  ،واگذار شده است

 گذاری مجددهای کسب و کار و سرمایهواگذاری دارایی 

گیرد واگذار شود و عواید آن در دارایی مشابهی ده قرار میچنانچه دارایی که در ایجاد درآمد مورد استفا .51

در . کمتر از دارایی واگذار شده نباشد هزینه یا قیمت پایه گذاری مجدد شود، مشروط به این کهسرمایهدیگری 

عایدی یا زیان  بهمالیات صرفاً  پرداخت تعویق امتیاز پذیر باشد،استهالک ،مواردی که دارایی واگذار شده

شود و نه بر مواردی از مخارج که بر حسب مقررات قانون مالیات بر درآمد عادی مشمول ای اعمال میسرمایه

                                                           
7
 .دارنده دارایی، در حال جایگزینی دارایی خود با دارایی جدید و یا انتقال قهری و غیرارادی است در آن دوره پنجره به یک مقطعی از زمان اشاره دارد که  
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 دستگاه مالیاتی،گذاری مجدد فوق باید در عرض یکسال اتفاق بیفتد یا این که با صالحدید سرمایه .است

 .    ماه تمدید شود 99تواند حداکثر می

 شود؟ ن یا عایدی سرمایه تعیین میچگونه زیا( ز

دارایی مشمول و مابه ازای  اولیه بهای تمام شده هزینه یا تفاوت بین عبارت است از زیان یا عایدی سرمایه .59

 . است دارایی همان تحقق یافته یا فرضی ناشی از واگذاری یا واگذاری فرضی

در . شوداعمال می 9یزمان تسهیم، ه باشدتحصیل شد ی این قانونجراتاریخ ا ای قبل ازچنانچه دارایی سرمایه .52

توان از ای را صرفاً میهای سرمایهزیان. کندسرمایه کسر می وایدای را از عسرمایه هایمودی زیان این صورت،

 یهاچنانچه دارایی ،با این حال. قابل کسر نیستاز سایر درآمدها ها و این زیانای کسر کرد سرمایه وایدع

مشمول مقررات نظام مالیات ای د سرمایهصورت تنها عوای آندر پذیر باشد،دارایی استهالک یاز جمله ،مدنظر

مالیات بر مقررات در چارچوب  کماکان تا، ارفاق اسقاط و غرامهازیان با .بر عایدی سرمایه خواهد بود

  .رفتار خواهد شددرآمد عادی 

هایی که برای کسب و کار دارایی) اندخریداری شده استفاده شخصی ی که برایهایداراییبه طور کلی،  .53

، در مواردی که زیان بر این اساس. دهندخود را از دست می ارزش  ،در اثر مصرف شخصی( شونداستفاده نمی

اتفاق ( هستند استفاده شخصی ی که برایهایمنظور دارایی) هاییای ناشی از واگذاری چنین داراییسرمایه

از آن بخش  صرفاً ،ای محقق شودچنانچه عایدی سرمایه ،از طرف دیگر. زیان مجاز نخواهد بود کسرتد، بیف

 . است، مشمول مقررات نظام مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود دارایی هزینه یا قیمت پایه مازاد برعایدی که 

هر سال به تمام اشخاص حقیقی ، (مربوطقبل از محاسبه مالیات ) نرخ مالیات بر عایدی سرمایهقبل از اعمال  .54

ه ای واگذار شده در طول دورهای سرمایهزیان سرمایه کلیه دارایی/ عایدی به یرند 9111یک معافیت پایه

مشمول مقررات ای یکسال مالیاتی رند از عایدی یا زیان سرمایه 9111بنابراین . شودمی طایک ساله مالیاتی اع

CGT نخواهد بود. 

قابل انتقال   ،آتی نواتمالیاتی س هایدورهرند باشد، مازاد فوق به  9111ای بیشتر از که زیان سرمایه در مواردی .55

خالص ای صرف ایجاد درآمد شده باشد، های سرمایهچنانچه دارایی در ارتباط با اشخاص حقوقی، .خواهد بود
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 قابل آتی( حسابرسی مالیاتیدوره ) هایبه دوره، آنهاواگذاری دارایی توسط  ای مربوط بههای سرمایهزیان

 .خواهد بودانتقال 

  9مثال 

 با هدف  CGT اجرایماه پس از  6را  JSEسهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس( شخص حقیقی) مودی .56

ه رند واگذار کرد 91511به مبلغ  راکلیه سهام تحصیل شده  دو سال بعد رند تحصیل و 91111به مبلغ  گذاریسرمایه

قایق ماه قبل از فروش سهام، یک  6دی در همان سال و ؤم. نیستگر سهام معامله از منظر مالیاتی این مؤدی. است

به مبلغ  اجرای این قانونسال قبل از تاریخ  9این دارایی . رند واگذارکرده است 91111به مبلغ  را موتوری سریع السیر

 . یگری در طول سال مالیاتی فوق اتفاق نیفتاده استای دعایدی یا زیان سرمایه. رند تحصیل شده بود 21111

 شود؟ منظور می (درآمد) ینآیا این دارایی در حساب دریافت 

 مقررات لذا عایدی سرمایه در چارچوب. تجارت نکرده است قایق موتوری سریع السیریا  دی سهامؤمزیرا خیر، 

CGT گیرد و نه در چارچوب رژیم مالیات بر درآمد عادیقرار می . 

  رویداد آیاCGT ،اتفاق افتاده است؟ 

 .مالکیت تغییر خواهد کرد قایق موتوری سریع السیربا واگذاری سهام و  چون بله،

  شود؟ تعویقی اعمال می امتیاز آیا معافیت یا 

 (. تعویقیامتیاز ) متیاز تعویق پرداخت مالیات دارند و نه اکدام از این دو دارایی به صورت خاص نه معافیت خیر، هیچ

 ای به وجود آمده است؟آیا عایدی یا زیان سرمایه 

 (شوددارایی با استفاده شخصی محسوب نمی) در خصوص سهام، عایدی سرمایه ایجاد شده است

 (استفاده شخصی استدارایی با )  ، زیان سرمایه ایجاد شده استقایق موتوری سریع السیردر خصوص 

  تحصیل شده بودند؟  اجرای این مالیاتآیا این دو دارایی قبل از تاریخ 

لذا تخصیص بر مبنای زمان بایستی برای  ،تحصیل شده بود اجرای این قانون سال قبل از تاریخ  9 قایق موتوریبله، 

  .خواهد بودرند  2111ای زیان سرمایه بر این اساس،. آن اعمال شود 

                                

   
=2000 R 

 .  شودمستثنی می  CGTمقرراتشود، از ای به دارایی استفاده شخصی مربوط میه زیان سرمایهکاز آنجا

 

  بوده است؟  اجرای این مالیاتآیا تملک دارایی قبل از تاریخ 
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در خصوص  زمانیتخصیص روش تسهیم یا  تحصیل شده است و  اجرای قانونماه پس از تاریخ  6خیر، دارایی فوق 

 . شودسهام پذیرفته شده در بورس اعمال نمی

  مالیات متعلقه یا وضعیت خالص سال چیست؟ 

 (91511-91111)رند 511= عایدی سرمایه

 ( شودهمانطور که در باال محاسبه شد اما استفاده شخصی مستثنی می)صفر رند = زیان سرمایه

 (  رند  1 –رند  511)رند 511= عایدی خالص

  شود؟ در هر سال اعمال می یرند 1،777 معافیت اولیهآیا 

عایدی سرمایه کمتر از  خالص ازآنجاکه. شودمیمعافیت پایه اعطا که مودی شخص حقیقی است، این  بله از آنجا

   .شودنمی  CGTاین عایدی مشمول مقررات لذا ،رند است 9111

  

  5مثال 

 . شودرند واگذار می 22111رند و قایق به مبلغ  7111را فرض کنید به استثنای این که سهام به مبلغ  3همان مثال  .57

 . را بایستی در این مثال نیز مطرح کرد 3سه سوال اول مثال  .59

 ای به وجود آمده است؟آیا عایدی یا زیان سرمایه 

 (دارایی استفاده شخصی نیست ) در خصوص سهام، زیان سرمایه ایجاد شده است

 (دارایی استفاده شخصی است)  ، عایدی سرمایه ایجاد شده استقایق موتوری سریع السیردر خصوص 

  تحصیل شده بودند؟  اجرای این قانون آیا این دو دارایی قبل از تاریخ 

ر مبنای زمان بایستی برای االجرا شدن تحصیل شده بود لذا تخصیص بسال قبل از تاریخ الزم 9 قایق موتوریبله، 

 . شودرندی تعیین می 411ای آن اعمال شود و عایدی سرمایه

                             
 

   
=400 R 

 چقدر است؟ (مالیات یا خالص)در سال مورد نظر، میزان مالیات متعلقه 

 (91111-7111)3111= زیان سرمایه

 (در باال محاسبه شده)411= عایدی سرمایه

 (3111-411)26111= زیان خالص

   .هستندمستثنی   CGTاز مقررات، (برای استفاده شخصی) شخصیهای دارایی مربوط به ایسرمایه وایدیادآوری، ع
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  شود؟هر سال اعمال می ی،رند 1،777 معافیت اولیه آیا  

واحد کاهش  9111 ،زیان سرمایه خالص. شودبله از آنجاکه مودی شخص حقیقی است، این استثنا اعمال می

  .شودمی CGT مشمول مقررات و واحد رسیده است 9611به مقدار  یابد ومی

 مذکور افتاده است؟ ایچه اتفاقی برای زیان سرمایه 

 .استانتفال  قابل سال مالیاتی بعد ، لذا بهاست CGTای مشمول مقرراتسرمایهخالص  از آنجاکه زیان 

 

 دارد؟آیا  اقدامات ضد اجتناب وجود (ر

 :از ندعبارت آنهامهمترین  که بینی شدهمقررات ضد اجتناب پیشچندین مورد  .51

 یا اجازه شناسایی سود  و علیرغم وجود عواید شناسایی نشده ،با استفاده از این محصوالت -مالی محصوالت

اداره  ).شودمی فراهمامکان شناسایی زیان ، آنبدون تغییر مالکیت  ،یک داراییاقتصادی برای واگذاری 

 طور به را 91پوششی معامالت و 1حباب معامالت جلوی اینگونه دارد نظر در درآمدهای آفریقای جنوبی

 (سایر معامالت مشابه و نماید، مانند معامالت سفته بازی مسدود کامل

 قبل از تاریخ اجرای این قانون،  دارایی هابیم آن برود که برخی  هرجا -خاص هایداراییبرخی ت انتقاال

اجرای این قانون تحصیل  دارایی بعد از تاریخ هرگاه یک ،برای مثال .به صورت پوششی معامله شده باشند

که سهام آن قبل از تاریخ اجرای این قانون تحصیل شده  قرار داده شود یشرکتهای داراییفهرست   درو 

 سوء مقرراتی جلوی چنین. نمایدمی واگذارآن را   که این دارایی را در اختیار دارد، بعداً یشرکت. است

 .گرفت خواهد تسهیم یا تخصیص زمانی را از استفاده

 هزینه یا ، به طور ساختگی 2111فوریه  23ای پس از که معامله شودجا مشخص هر -جایگزینی ارزش بازار

بر  یشدیدمجازات  بهای اولیه دارایی، ضمن تعدیل ،بیش از حد افزایش داده است را دارایی قیمت پایه

 .اعمال خواهد شدمرتکبین آن، 

 ای به منظور استفاده از هرگونه زیان سرمایه یا اساساً صرفاًاین تغییر   -تغییر در مالکیت یا معامالت دیگر

 .نخواهد بود مجاز سرمایه زیان جایگزینیو  ارزیابی شده، انجام می شود
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به سایر معامالت نیز تسری پیدا  2111فوریه  23، سایر اقدامات ضد اجتناب از  CGT اثیبه منظور اجتناب از ت

 .های سنگینی وضع خواهد شددر صورت تخطی از مقررات و اقدامات مربوط به ضداجتناب، جریمه .خواهد کرد

مالیات بر عایدی سرمایه باشد، رفتار مالیاتی با عایدی  اجرای تاریخ خرید دارایی قبل از تاریخاگر( ح

 بود؟سرمایه چگونه خواهد

 و تاریخ واگذاری اند، خریداری شدهمالیات بر عایدی سرمایه اجرای قانونکه قبل از تاریخ  هاییتمام دارایی .61

مالیات  اجرای در تاریخ الزم  92یا ارزیابی 99باشد، بر اساس روش تسهیم زمانیها نیز پس از تاریخ مزبور میآن

 .شوند، مشمول این نوع مالیات می( بسته به انتخاب مودی)بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه، از پرداخت این نوع مالیات معاف  اجرای قبل از هرگونه عایدی یا زیان تحقق یافته تا .69

به شکل . شودمشمول مالیات بر عایدی سرمایه میو تنها عایدی یا زیان تحقق یافته پس از تاریخ مزبور،  بوده

 :زیر توجه کنید

 واگذاری    مالیات بر عایدی سرمایه                   تاریخ  اجرایتاریخ             تحصیل داراییتاریخ 

 

 راند 911.111عایدی سرمایه                          راند 311.111عایدی سرمایه                  

مالیات  مقررات، مشمول این مالیات اجرایپس از تاریخ  که عایدی سرمایه آن قسمت از تنها ،مطابق شکل باال .62

 .راند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است 911.111تنها  ،به عنوان مثال. شودبر عایدی سرمایه می

، اوراق قرضه، مشتقات و سایر اوراق بهادار، متوسط قیمت تمام سهام قابل خرید و فروشزشگذاری اساس ار .63

مالیات بر عایدی سرمایه و دو روز پس از تاریخ مزبور  قانون پایانی سه روز قبل از تاریخ الزم االجرا شدن

ارزش اوراق بهادار . شودها اعالم میقیمت پایانی، میانگین قیمت در معامله پایانی است که در روزنامه. است

فریقای جنوبی، تبدیل به پول داخلی شده و محاسبه آبانک مرکزی رسمی خارجی نیز با استفاده از نرخ ارز 

 .شودمی
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با  مشمول مالیات بر عایدی سرمایهبه هنگام واگذاری، ، مذکور در پارگراف فوقهای ها به جز داراییدارایی تمام .64

 در روش تسهیم زمانی، عوایدد . خواهند شد( از این به بعدکل سال یا بخشی از سال) استفاده از روش تسهیم زمانی 

البته الزم به ذکر . شودمالیات بر عایدی سرمایه، در نظر گرفته نمی قانون کسب شده قبل از تاریخ الزم االجرا شدن

ضمن اینکده   .شوندقبل از تاریخ مزبور، در این روش ارزیابی می سال 21های خریداری شده تا باشد که داراییمی

 .های خود را داشته باشیدشما این اختیار را دارید تا در روز اجرای قانون، درخواست ارزشگذاری دارایی
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 .rollover relief 

 . شودبدین معنی که عواید حاصل از فروش دارایی به عنوان مشوقی برای جایگزینی دارایی جدید با دارایی قدیم در نظر گرفته
14

 . Time-based apportionment 

 4مثال 

راندد   251.111بده مبلدغ    ، یک خانه ییالقی را مالیات بر عایدی سرمایه اجرایسال قبل از تاریخ  91فرض کنید فردی،  .65

حداکثر نرخ نهایی پرداخت . فروشدراند می  951.111سال پس از آن تاریخ  به قیمت  5است و آن را خریداری کرده

چنین عایدی هم. استاست و مودی گزینه ارزیابی خانه ییالقی را در اظهارنامه انتخاب نکرده% 42مالیات توسط مودی

 عایدی سرمایه مشمول مالیات چیست؟میزان  در این مثال، . استها اتفاق نیفتادهن سالیا زیان سرمایه دیگری در ای

 شود؟آیا این دارایی جز درآمد محسوب می

 .این معامله مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است لذا  ،شغل مودی خرید و فروش دارایی نیست  به دلیل اینکه خیر،

 است؟آیا عایدی سرمایه، تحقق یافته

 .استبا فروش خانه ییالقی، عایدی سرمایه تحقق یافته. بله

 شود؟در این مورد خاص ارائه می 19تعویقی ارفاق "امتیاز تعویق پرداخت مالیاتآیا معافیت یا 

 .باشد و ارفاق تعویقی در خصوص آن وجود نداردزیرا این خانه، منزل مسکونی شخصی نمی. خیر

 آن می باشد؟ هزینه یا قیمت پایهبیش از  ایآیا عواید سرمایه

 .عایدی سرمایه وجود دارد( 951.111-251.111)راند  611.111به میزان . بله

 است؟آیا خرید دارایی قبل از تاریخ الزم االجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه بوده

 :بنابراین. شوداستفاده می 94برای تعیین عایدی سرمایه از شیوه تسهیم زمانی. بله

بدا اسدتفاده از روش تسدهیم    (. 951.111-251.111)راندد اسدت    611.111سدال برابدر    95عایدی سرمایه در طدول   کل

 :زمانی، نسبت عایدی سرمایه مشمول مالیات عبارت است از 

211.111(=91+5/)5*611.111    
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قبل و بعدد از تداریخ الزم االجدرا    )شیوه مناسب تسهیم عایدی سرمایه، در موارد افزایش عایدی در چند مرحله  .66

 .استشدهتوضیح داده 6در مثال ( شدن مالیات بر عایدی سرمایه

  

اسدت، مشدمول مالیدات     در واقع قسمتی از عایدی سرمایه که مربوط به دوره پس از اجرای مالیات بدر عایددی سدرمایه   

 .شودمی

 شود؟راند اجرا می 1777آیا معافیت پایه ساالنه

 .شودراند از عایدی سرمایه کم می 9111جایی که مودی شخص حقیقی است، از آن. بله

 راند 911.111=9.111-211.111

 آیا مودی شخص حقیقی است؟

در واقدع، بدا در نظدر گدرفتن ندرخ      . شودمالیات میدرصد عایدی سرمایه  مشمول  25بله مودی شخص حقیقی است و 

 :تخفیف خواهیم داشت

 راند %41.751=25*911.111

 مالیات قابل پرداخت چه مبلغی است؟

، مالیات بر عایددی سدرمایه،   %42با فرض حداکثر نرخ نهایی مالیاتی . راند، است 41.751درآمد مشمول مالیات مودی 

 :ع نرخ موثر مالیات بر درآمد در رابطه با این عایدی ناخالص، برابر است بادر واق. خواهد بودراند 21.915مبلغ 

611.111/21.915=3.5%  
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 6مثال 

راندد   251.111ساختمان اداری به مبلغ یک دستگاه مالیات بر عایدی سرمایه،  اجرای سال قبل از تاریخ  96شرکتی  .67

یدک سدال    این شرکت،. کندمیرند احداث  61.111مبلغ  هسپس دو سال قبل از آن تاریخ، انبارهایی ب واری خرید

در نهایت، . سازدمی راند  311.111جدیدی به مبلغ  بخشپس از تاریخ الزم االجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه، 

 .فروشدمیراند  2.111.111شرکت این ساختمان را دو سال پس از تاریخ مزبور به مبلغ 

 است؟شده قبل از تاریخ الزم االجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه بودهآیا عایدی کسب 

 یاست، بایستمالیات بر عایدی سرمایه به دست آمدهاجرای قبل از تاریخ  سرمایه، که قسمتی از عایدیبا توجه به این 

هرچندد، قبدل از اسدتفاده از روش تسدهیم     . از روش تسهیم زمانی برای تعیین آن بخش از عایدی سرمایه استفاده شود

 .ردکبرای تعیین سهم عایدی هر بخش، استفاده 95زمانی نیز باید از روش تسهیم  بر مبنای هزینه وزنی

 

 تسهیم وزنی کل اداره انبارها بخش جدید

 هزینه 691.111 251.111 61.111 311.111

*دهیعامل وزن  4 9 9  

شدههزینه تعدیل  9.361.111 9.111.111 61.111 311.111  

22.9%  4.4%  73.5%  911%  درصد 

     

 عواید 2.111.111 9.471.599 99.235 449.976

 هزینه 691.111 251.111 61.111 311.111

 عایدی 9.311.111 9.221.599 29.235 949.976

     

911%  (2+2/ )2  تسهیم زمانی  2( /96+2) 

 مشمول مالیات بر عایدی سرمایه 211.195 935.629 94.999 949.976

 .روددهی  به کار میعامل وزن دهی برای تعیین وزن مناسب در وزن*
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 .apportionment based on weighted cost 
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 دهیجدول عامل وزن

 عامل وزن دهی مالیات بر عایدی سرمایه اجرایهای قبل از تاریخ تعداد سال

1-1 9 

91-94 2 

95-91 4 

 9 سال 21بیش از 

هدای جدیدد   دهی، روشی نسبتاً ساده برای جلوگیری از تخصیص بیش از حد عواید دارایی بده هزینده  عامل وزن .69

 .شودفریقای جنوبی استخراج میآهای داده CPIاین روش بر مبنای . است
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 .Secondary Tax On Companies 

STC در واقع مالیدات   .استها می باشد که جایگزین مالیات بر سود سهام توزیعی شدهنوعی مالیات بر شرکتSTC   هدا و مالیدات بدر سدود سدهام، بدر       بدر شدرکت

 .شودسهامداران وضع می

  راند هم اکنون برقرار است؟ 1777آیا معافیت ساالنه 

 .شودها نمیاین معافیت شامل شرکت.خیر

 آیا مودی شخص حقیقی است؟ 

 .شودسرمایه مشمول مالیات می عایدی% 51از آن جایی که مودی شخص حقیقی نیست، 

 راند 945.459%= 51*211.195:    با توجه به تخفیف مالیاتی

 مالیات قابل پرداخت چیست؟ 

. شدود ها، مشدمول مالیدات مدی   مالیات بر شرکت%  31راند است و با نرخ  945.459درآمد مشمول مالیات مودی 

اگر مودی کل درآمد پس از کسر مالیات بدر  . راند است 43.637بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه قابل پرداخت 

و کدل مالیدات قابدل پرداخدت در ایدن حالدت، مبلدغ        شدد  اعمدال مدی    STC96،کدرد میعایدی را سود سهام اعالم 

راندد   913.233بنابراین در کدل مبلدغ   .  دبو خواهد((992.5/92.5( *)راند 9.311.111-43.637))راند  941.516

 .قابل پرداخت است
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سدهام مربدوط بده شدرکتهای     سهام، مشدتقات، اوراق قرضده و سدایر     شما به غیر از هایدارایی بخواهیدهرگاه  : نکته مهم

اجدرای ایدن مالیدات،    مداه از تداریخ    6 پذیرفته شده در بورس رسمی، ارزشگذاری شوند، این ارزشگذاری بایسدتی ظدرف  

اولین اظهارنامده  مالیدات بدر     به همراه بایستیالزامی است و  97SARS مربوط به ارزشگذاری به ارسال جزئیات. انجام شود

شدود کده مدودی    مالیاتی ارسال نشود،  فرض مدی  ه دستگاهاین جزئیات ب اگر. ، ارایه شودپس از تاریخ مزبور شما، درآمد

 .استرا انتخاب کرده تسهیم زمانی

یدا تسدهیم زمدانی      مبندای ارزشدگذاری  واگذاری یا واگذاری فرضی دارایی، محاسبه زیان یا عایدی بر  به محض .61

چنانچه در اظهارنامه، روش ارزیابی . شودشود و در اظهارنامه مالیات بر درآمد سال آینده منعکس میانجام می

باشدد،  با روش تسهیم زمدانی اخدتالف داشدته   % 21باشد و عایدی یا زیان سرمایه اظهارشده بیش از  انتخاب شده

ارزیدابی را رد کندد، حدداقل      SARSکه در صورتی. وجود دارد SARSتر  ارزیابی توسط احتمال بررسی دقیق

 .گیردجریمه به اختالف مالیات قابل پرداخت تعلق می% 41

 :  0مثال 

و  اسدت راندد   751.111،مالیدات  اجدرای ایدن  در تداریخ   دارایی مدودی  شبا فرض اینکه ارز و  5اطالعات مثال  با استفاده از

میدزان عایددی   . استبرای سازمان مالیاتی  ارسال شده 2112همچنین جزئیات ارزیابی با اظهارنامه مالیات بر درآمد در سال 

-9111))رانددددد  91.315و مالیددددات قابددددل پرداخددددت مبلددددغ   بددددوده( 951.111-751.111)رانددددد  911.111سددددرمایه 

شدود کده   ابی ارسال شدده را بررسدی کدرده و مشدخص مدی     ارزی SARSدر ادامه . است اعالم شده%(( %42*25(*911.111

بدین صورت که در روش تسهیم زمدانی  . با نتایج حاصل از روش تسهیم زمانی تفاوت دارد%  21عایدی اعالم شده بیش از 

-9111))رانددددد  21.915کدددده معددددادل مالیدددداتی برابددددر   ( 5(/91+5*)611.111)رانددددد  211.111میددددزان عایدددددی   

بدر آن  % 41جریمده   لدذا و  بدوده ارزیدابی مخددوش    مبنایبنابراین مشخص است که . باشدت، میاس%(%42*25(*211.111

 :خواهند بوددر این مورد عایدی و مالیات قابل پرداخت به صورت زیر . شودوضع می

 %(42%*25(*211.111-9111))راند    21.915        :مالیات

 25.115            :کل                                 %41( *21.915-91.315)راند  4.211       :جریمه
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 در خصوص درآمد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد؟ یا امتیازی آیا تخفیف( ط

 :شوندمی اعمال خالص عایدی سرمایه مشمول مالیات بهزیر  شمول هاینرخ .71

  51(      هاو تراست 99کوچکها، شرکتهای شامل شرکت)اشخاص حقوقی% 

  25(                             های ویژهشامل افراد و تراست)اشخاص حقیقی% 

% 25و ( از مالیات معداف اسدت  % 51) استخالص عایدی سرمایه شرکت مشمول مالیات % 51به عبارت دیگر،  .79

 (از مالیات معاف است% 75) استخالص عایدی سرمایه افراد نیز، مشمول مالیات 

 0مثال 

محقدق   ،مالیدات  اجدرای ایدن  راند پس از تداریخ   51.111به میزان  ایعایدی سرمایهفرض کنید، از یک دارایی  .72

درآمد مشمول مالیدات  . است بدست نیامدهدیگری  ایعایدی یا زیان سرمایه در این سال خاص مالیاتی، و شده

 .را حساب کنید

 هاشرکت اشخاص 

 51.111 51.111 عایدی سرمایه

 - 9.111 پایهمعافیت 

 41.111 51.1111 کل

 %51 %25 نرخ شمول

 25.111 92.251 درآمد مشمول مالیات

اند، های سرمایه ای قبل یا بعد از اجرای این مالیات تحصیل شدهی شمول بدون توجه به اینکه داراییهااین نرخ .73

، صورت استفاده از روش تسهیم زمدانی حتی در  ،به عبارت دیگر .دنشوای اعمال میهای سرمایهبه تمام دارایی

 .دهدرا نشان می CGTهای موثر مالیات جدول زیر نرخ. خواهند بودچنان معتبر ها هماین نرخ

 %نرخ مالیات موثر %نرخ مالیات قانونی % نرخ شمولیت مودیان 

 1-91.51 1-42 25 اشخاص

 6.25 25 25 های بازنشستگیصندوق

 7.5 31 25 (صندوقهای مقیم) تراست

    های عمربیمه
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شود که از برخی قوانین به دلیل اندازه کوچک، تعداد سهامداران اندک و برخی به شرکتهایی اطالق می  "close corporation"شرکتهای کوچک یا   

 .توسط سهامداران اداره می شوند اًاین شرکتهای فاقد جلسات مرسوم اعضای هیئت مدیره و غیره هستند و مستقیم. ویژگیهای دیگر معاف هستند
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 %نرخ مالیات موثر %نرخ مالیات قانونی % نرخ شمولیت مودیان 

 های بیمه اشخاص                      صندوق-

 هاهای بیمه شرکتصندوق-

 های بیمه صنفیصندوق-

 های بیمه بدون مالیاتصندوق-

o صندوق بازنشستگی مشاغل 

o سایر مشاغل معاف 

25 

51 

51 

 
25 

NA 

31 

31 

31 

 

25 

NA 

7.5 

95 

95 

 

6.25 

1 

 14 97 47 (استاندارد)ها شرکت

 

 مهم

 . شودنیز، لحاظ نمی 91الحساب، این درآمد در محاسبه مالیات علیایعایدی و زیان سرمایه غیرمستمر با توجه به ماهیت

 سایر موضوعات مهم کدامند؟( ی

 گذاری مستغالتهای سرمایهصندوق/ گذاریهای سرمایهصندوق 

کسدر تخفیدف اشدخاص حقیقدی بدا ندرخ مالیدات بدر         گذاری مقیم پس از های سرمایهاز زیان یا عایدی صندوق .74

شدوند و  نمی CGTها، مشمول مالیات گذاری در این صندوقواحدهای سرمایه. شودها، مالیات اخذ میشرکت

واحددهای   ،اما چنانچده . شوندمالیات بر درآمد می مقرراتگذاری مبادله شوند، مشمول اگر  واحدهای سرمایه

شدده  های واگذاربر اساس واحد آن باشند، عایدی یا زیان سرمایه، تعیین شده و مالیاتگذاری، غیرمقیم سرمایه

 :دهدنشان می فوق،رویکرد  طبق دو را ثر مالیاتیؤهای مجدول زیر نرخ. شوداخذ می

 گذاری غیرمقیمصندوق سرمایه گذاری مقیمصندوق سرمایه سرمایه گذار

 (51*31)% 95 (%25*31% )7.5 اشخاص حقوقی

 *(25*42%)91.5 (%25*31%)7.5 اشخاص حقیقی

 .شودبرای اشخاص حقیقی، نرخ نهایی مالیاتی اعمال می*
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 .Provisional Tax 
 .شودبه تدریج به صورت اقساط پرداخت می مقصود مالیاتی است که در طی سال مالیاتی و
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 بلند مدت گرهایبیمه 

کند که نرخ شمول متناسب برای هدر  های چهارگانه، ایجاب میگذاران در رویکرد صندوقاصل اعتماد سرمایه .75

 صدندوق  واید حاصدل از ع شود، بهمیداده  اشخاص حقیقی ی که بهبه عنوان مثال، تخفیف .صندوق انتخاب شود

های بیمده در  ثر مالیاتی برای هر کدام از صندوقؤتخفیف شمول و نرخ منرخ . شودمی نیز اعمال  بیمه اشخاص

 .استارائه شده (بند ی) قبل قسمت

 های بازنشستگی  مالیات صندوق 

هرچندد  دولدت   . شدود می ، اعمالکسر تخفیف اشخاص حقیقی های بازنشستگی، پس ازنرخ مالیات بر صندوق .76

همانندد   البته. مالیات بر عایدی سرمایه است الیحه در چارچوبها رفتار مالیاتی با این صندوق حال بازنگریدر 

 هدای بازنشسدتگی نیدز   اعطای تخفیف به عواید مربوط به بازنشستگان صدندوق  های بازنشستگی،مالیات صندوق

  .بود مدنظر خواهد

 واگذاری سهام 

  21توانندد  روش ، مودیدان مدی  (یک شرکت طبقه دربه عنوان مثال سهام متعلق به یک )در واگذاری سهام مشابه  .77

FIFO   در این راستا، بر اساس . ، استفاده کنندواگذاری سهام هزینه یا قیمت پایهیا میانگین وزنی را برای تعیین

 .شودهای سهام نیز به همان شیوه محاسبه میسایر واگذاری هزینه یا قیمت پایهروش انتخابی، 

 3مثال 

از یدک  ) شدرکتهای  یکسدان تمام مبدادالت مربدوط بده سدهام     . است ارائه شده در زیر مودی حقیقییک سهام  معامالت .79

اتفداقی  هدای  هزینده بدون توجده بده    . باشدمی( JSE)واقع در بورس اوراق بهادار ژوهانسبورگ( کالس و شرکت مشابه

ایجاد نشدده  زیان یا عایدی سرمایه  دیگری  سال مالیاتی در این  کنیم،میفرض  ،واگذاری سهام در این مثالتحصیل و 

 .است

 راند 9.111راند     مجموع  5سهم هر کدام به ارزش  211          9115اکتبر  39خرید      

 راند 9.911راند      مجموع 6زش سهم هر کدام به ار 311        9116ژانویه  39خرید      

 راند 9.911راند     مجموع  1سهم هر کدام به ارزش  211       9111ژانویه  39فروش      

 2119آوریل  9: تاریخ الزم االجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه

 ندرا 3.311راند    مجموع  99سهم هر کدام به ارزش  311          2119اکتبر  39خرید       

 راند 111راند       مجموع  1سهم هر کدام به ارزش  911     2112آگوست 39خرید       
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 .First in, first out 
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 راند 2.411راند     مجموع  92سهم هر کدام به ارزش  211        2113نوامبر  31فروش      

راندد   91روز کاری در تاریخ الزم االجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه،  5طی  ،میانگین قیمت مبادله سهام برای این شرکت

 .برای هر سهم است

 چقدر است؟مالیات بر عایدی سرمایه  مورد تملک در تاریخ اجرایسهام  هزینه یا قیمت پایه 

 .استراند بوده 91که هر قیمت متوسط سهم  سهم دارد  311در آن تاریخ مودی 

 777  شود؟مشمول چه حکمی می 1333شده در ژانویه سهم فروخته 

است، عایدی سدرمایه در آن تداریخ، مشدمول    اتفاق افتاده ،مالیات بر عایدی سرمایه اجرایاز آنجایی که فروش قبل از تاریخ 

 .شودمالیات بر عایدی سرمایه نمی

  چیست؟ 7779سهم در نوامبر سال  777زیان یا عایدی محقق شده در فروش 

البتده الزم بده یدادآوری    . یا میانگین وزنی را برای تعیین زیان یا عایدی سرمایه انتخاب کندد   FIFOن است روش مودی ممک

محاسدبه   مبندا  های بخشدی پدس از آن، بدا آن    شد، تمام واگذاری مبنای تعیین عایدی یا زیان سرمایه مشخص زمانی که  است

 .شوندمی

 :2113نوامبر  31واگذاری در تاریخ 

 راند 3.111راند     مجموع  91سهم هر کدام به ارزش  311      2119*ریل اول آو

 راند 3.311مجموع            99سهم هر کدام به ارزش  311         2119اکتبر  39

 راند 111راند       مجموع  1سهم هر کدام به ارزش 911      2112آگوست  39

 راند    7.211                                                           711                                

 تاریخ الزم االجرا شدن مالیات بر عایدی سرمایه*
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 FIFOپایه

راندد   2.411 کل عواید ایدن فدروش مبلدغ   . شد راند فروخته 92سهم به ارزش هر سهم  211، تعداد  2113نوامبر  31در  .71

اجدرای  سدهم در تداریخ    311سدهم از   211شود در این مثال بدین معنی است که فرض می FIFOاستفاده از روش. بود

 (91*211. )راند است 2.111جا، پایه واگذاری سهام در این یا بهای بنابراین هزینه. استمالیات واگذار شده این

، ایدن  یراندد  9111با توجه به میزان معافیت پایده  (. 2411-2111)است  راند 411بنابراین در این حالت عایدی سرمایه  .91

 .باشدمقدار عایدی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی

 

 (تلفیقی)پایه میانگین وزنی 

بندابراین، هزینده   . اسدت راندد بدوده   7.211سهم و هزینه کدل آن   711کل سهام نگهداری شده تا تاریخ واگذاری تعداد  .99

 .است( 711/7.211)راند  91.21میانگین وزنی هر سهم 

 (91.21*211)راند است 2.159مبلغ  ،واگذار شده یا بهای پایه سهامهزینه  .92

راندد   342راندد،   9111البته با توجده بده معافیدت پایده     (. 2411-2.159)راند است  342در این مثال عایدی سرمایه مبلغ  .93

 .شدمشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی با

 :کلی، قواعد خاصی در خصوص موارد زیر در قوانین مالیات بر عایدی سرمایه وجود داردطوربه  .94

 سود قرضه/انتشار سهام جدید برای سهامداران قبلی 

 حق خرید سهام 

 اوراق بدهی قابل تبدیل 

 طرح سهام تشویقی 

 اوراق رهنی 

 مالحظات پرداخت پس از واگذاری سهام 

. کندد هدای آتدی دریافدت مدی    عایدی یا زیان سرمایه را در یک سال خاص یا در سالبا واگذاری سهام، مودی  .95

بده  . مالیات بر عایدی سدرمایه محسدوب خواهدشدد    ءبنابراین این عایدی یا زیان سرمایه در تاریخ واگذاری جز
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 در واقدع . شدود مشمول مالیات بر عایددی سدرمایه نمدی    29عبارت دیگر، مودی بر اساس روش سود آشکار شده

 .تحقق و وقوع عایدی سرمایه است هپرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشروط ب

 معامالت فسخ شده 

 :ه با معامالت فسخ شده به صورت زیر استههای مواجیکی از راه .96

 17مثال 

بده مبلدغ    ،یدات بدر عایددی سدرمایه    لشخص حقیقی، قایق اقیانوس پیمای خود را پس از تداریخ الزم االجدرا شددن ما   یک  .97

. اسدت  راند بوده 51.111دی ؤای برای مهزینه اولیه این دارایی سرمایه. راند،  در فوریه سال معینی واگذار کرد 61.111

پایان سال مالیاتی مودی . قسط از پایان اکتبر بپردازد 92کند که ثمن معامله را طی خریدار هنگام خرید دارایی توافق می

دیگدری در آن سدال    ایاست و زیان یا عایدی سرمایه% 42شود حداکثر نرخ نهایی مالیات میفرض . نیز ماه فوریه است

 .وجود ندارد

 است؟ چه مقداردر اظهارنامه مودی در این سال مالیاتی  تشخیصعایدی سرمایه قابل میزان  .99

  راند( 51.111-61.111)راند  9111عایدی سرمایه 

 راند(91.111-9111)راند معافیت پایه   9111شودکسر می 

 راند%( 25*1.111)برای اشخاص حقیقی % 25نرخ شمول  اعمال 

  راند است 2.251مالیات بر عایدی سرمایه قابل پرداخت مبلغ 

 

 بدون پرداخت حتی یک قسط در نوامبر فسخ قرارداد: سناریو اول

اقدامات قانونی است، به ایدن   هتوسل ببا فرض اینکه مؤدی هیچ گونه حقی برای فسخ قرارداد  ناقص نداشته و در اندیشه  .91

 بدا ایدن فسدخ     یرفتدار مالیدات   نحدوه  در ایدن صدورت،   .امر راضی شده تا تنها مالکیت مجدد خود را بر قدایق بدسدت آورد  

 ؟خواهد بودچگونه قرارداد، 

درخواسدت ارزیدابی مجددد ارائده کندد و       ممکن استاست، تسلیم کرده قبال مودی اظهارنامه مالیاتی خود را جاکهآن از .11

 .شودشده مسترد مالیات اضافه پرداخت
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 توسط خریدار در ماه دسامبر راندی 477 فسخ قرارداد پس از پرداخت یک قسط: سناریو دوم

شدود خریددار پدس از پرداخدت     در این سناریو فدرض مدی  همانند سناریو قبل با فرض وجود همان نقص قبلی در قرارداد،  .19

در این شرایط رفتار مالیداتی بده   . شودکند و فروشنده مجدداً مالک قایق می، معامله را فسخ میراند 511به مبلغ  ط اولقس

 ؟خواهد بود چه صورت

 فروشدنده  در ایدن معاملده   بدا توجده بده اینکده    . شودرفتار می 22سپرده ضبط با قسط پرداختی خریدار در این شرایط، مانند  .12

حتدی اگدر دارایدی از مالیدات بدر عایددی       )بالقوه مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه اسدت   ثروتمند شده و به طور

 (سرمایه معاف باشد مثالً در خصوص سکونت افراد در منزل شخصی خود

واحد بداز   9111عایدی سرمایه . هنگامی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده است، مودی می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید .13

هرگونده  . واحدی کده در ابتددا محاسدبه شدده بدود      2251 به جای( {حذف مرحله اول} 9111- 5111 %25 *)دد می گر

 .اضافه پرداخت مالیات مسترد خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توقیف یا ضبط سپرده 
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 Forfeiture of deposit 

 .راند در فوریه سال بعد 14777فسخ قرارداد فروش پس از پرداخت سه قسط به  – 9سناریو 

در قرارداد ،  فرض کنید، خریدار پدس از پرداخدت سده قسدط بده      و با فرض وجود همان نواقص  2و 9مطابق سناریوهای .2

 رانددی  95،111  با قسدط پرداختدی   .گیردراند، قرارداد را فسخ و فروشنده مجدداً مالکیت قایق را بدست می95111مبلغ

 .شود، همانند ضبط یا توقیف سپرده رفتار می یدارتوسط خر

حب دارایی شدده ، ایدن دارایدی بده طوربدالقوه مشدمول مالیدات بدر عایددی          در این معامله، با توجه به اینکه فروشنده صا  .3

 .حتی اگر این دارایی همانند مسکن اصلی از مالیات برعایدی سرمایه معاف باشد. سرمایه است

رداندده شدده اسدت، لدذا     اسدت کده بازگ   یایهسدرما  یدیعابا توجه به این اینکه این افزایش در ثروت فروشنده، بیش از  .4

بدا   .باید در سال مالیاتی بعد، برگردانده شود با این حال، تراز دارایی. کن است تقاضای تجدید رسیدگی نکندمودی مم

 راندد  3511توجه به مانده ناشی از افزایش دارایی فروشنده، میزان عایدی سدرمایه کده بایسدتی برگرداندده شدود، معدادل       

افزایش دارایی فروشنده مشدمول مالیدات عایددی اسدت، لدذا       به دلیل اینکه((.  معافیت پایه% ) 25*9111-95111).است

-2251)راندد   9251ای معدادل بندابراین در سدال بعدد،  عایددی سدرمایه     . شدود راندی اعمال می 9111معافیت پایه ساالنه 

البته فرض شده است که عایدی سرمایه یا زیدان سدرمایه دیگدری در سدال مالیداتی بعدد       . ، برگشت داده می شود( 3511

 .رای این مودی وجود نداردب
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 ،با این وثیقهبنابراین، . باشداز معامله کنارکشیده که خریدار  شودانجام میزمانی  (وثیقه) ضبط یا توقیف سپرده .14

شود ای که از دست رفته یا ضبط میوجه ضمانت یا سپرده. شودنمی رفتار ،قابل واگذاریدارایی یک به عنوان 

  .کرد ضرر و زیانتوان از این بابت درخواست مشمول مقررات مالیات بر عایدی سرمایه نبوده و لذا نمی

. اسدت  یک واگذاری دارایی انجام شده ای که وثیقه را دریافت کرده،توسط فروشندهدر اینجا از سوی دیگر،  .15

معافیت  رغمعلی وسط فروشنده دریافت شده و شودکه تضبط شده همانند مابه ازایی رفتار میوثیقه  بنابراین، با

 .مالیات بر عایدی سرمایه، این مالیات قابل مطالبه خواهد بود

  ایسرمایه هایبخشی داراییواگذاری 

بداقی   یدی دارا منفعدت  )باشدد بداقی ماندده    بخشی دیگرو   ای واگذار شدههای سرمایهاز دارایی هرگاه بخشی از .16

واگدذار شدده بایدد بدا      بخدش آن  پایده  یدا بهدای   هزینده ، (یرسم ذکر شده در یک معاملهبه استثنای منافع ، مانده

 .تعیین شود ،بندیسهیم یا تقسیمت مناسب روشیک استفاده از 

 پذیراستهالک هایدارایی 

هدم اکندون مشدمول      ،هدا دارایدی  این اولیه پذیر، مازاد بر بهایهای استهالکواگذاری داراییعواید حاصل از  .17

، هنوز در چدارچوب  یپذیرهالکتهای اسها و اسقاط چنین دارایی، با زیانبا این وجود. یات بر سرمایه استمال

 .شودمیرفتار  ،بر درآمد عادیمقررات مالیات 

 

 

 

 

 

 

 11مثال 

کدار  درصدد مواقدع از آن بدرای اداره یدک کسدب و       51کده در   یک مؤدی حقیقی وسیله نقلیه موتوری شخصدی خدود را  

این وسیله نقلیه مدت کوتاهی بعد از تاریخ اجرای قدانون مالیدات بدر عایددی     . کندکرد، واگذار میغیرشرکتی استفاده می

وسدیله  . راند که شامل مالیات برازش افزوده نیز می باشد، دقیقا سه سال بعدد واگدذر شدده اسدت     911111سرمایه به قیمت 

 :سناریو زیر را در نظر بگیرید. تهلک می شوددر سال به صورت خطی مس ٪21مذکور با نرخ 
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 فروش به قیمتی بیش از بهای اولیه دارایی -1سناریو 

 پیامدهای مالیاتی این واگذاری چیست؟. راند می فروشد 921111ه نقلیه موتوری را به قیمت لمودی وسی

 %(51)خصوصی %(51)کسب کار  %(911)کل درصد

 51111 51111 911111 هزینه

 31111 31111 61111 فرسودگی

 21111 21111 41111  بهای پایه تعدیل شده

 

 61111 61111 921111 فروش

 21111 21111 41111 بهای پایه تعدیل شده

 41111 41111 91111 مازاد

 :مازاد تجاری به شرح زیر به دو بخش تقسیم می شود

 - واحد 97777 (                   حساب درآمد)جبران خسارت 

 - واحد17777                       (حساب سرمایه)   (زیان  )/عایدی سرمایه

 CGTبا توجه به اینکه وسائط نقلیه موتوری به طور ویژه معاف هستند، لذا عایدی سرمایه آن مشمول مقررات 

 .نمی شود

و  اسدت  اقیدانوس پیمدا   قدایق بادبدانی   به جای وسیله نقلیه موتوری مربوط به یدک  فرض کنید که اطالعات باال 

و  کسدب  از ایدن قدایق بدرای امدور شخصدی و امدور       اسدتفاده   سدهم . نمی باشدد   VATمشمولاینکه مودی آن 

  یهسدرما  یددی عا و کدل  درسد مدی   راندد   31111به ( حساب درآمد)بر درآمد  یاتجبران مال .است 51/51کار

 یهدا  یققدا  یبدرا  یخاصد  یدت معاف گونده یچهد  یدرا ، زراند اسدت   21111 الغ برب( یهحساب سرما) CGTمشمول

 .وجود ندارد شخصی یهنقل یلکوچک  تحت عنوان وسا
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 اولیه بهایفروش کمتر از  -7سناریو 

 پیامدهای مالیاتی این واگذاری چیست؟. واحد می فروشد 91111مودی موتور سیلکتش را به قیمت 

 %(47)خصوصی %(47)کسب کار  %(177)کل درصد

 51111 51111 911111 هزینه

 31111 31111 61111 فرسودگی

 21111 21111 41111 بهای پایه تعدیل شده

 

 41111 41111 91111 فروش

 21111 21111 41111 بهای پایه تعدیل شده

 21111 21111 41111 مازاد

    

 :به شرح زیر به دو بخش تقسیم می شود تجاریمازاد 

 (               حساب درآمد)جبران خسارت 

 

  واحد 77777

 -                          (حساب سرمایه) (زیان)/ عایدی سرمایه

 

 

 یشخصد  مدورد اسدتفاده بدرای امدور     دارایدی  عندوان  به ٪51که ی مورد نظر در سناریو باال، باندر ارتباط با قایق باد

 .اعمال خواهد شد یموتور یهنقل یلهوس با مشابهی رفتار، است
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 دارایی اسقاطی -9سناریو

واحد دریافت نموده  21111بابت فروش قراضه آن و  اسقاط کردهحادثه  یک یلرا به دل ییدارا ینا یمود

 پیامدهای مالیاتی این واگذاری چیست؟. است

 %(51)خصوصی %(51)کسب کار  %(911)کل درصد

 51111 51111 911111 هزینه

 31111 31111 61111 فرسودگی

 21111 21111 41111 بهای پایه تعدیل شده

 

 91111 91111 21111 فروش

 21111 21111 41111 پایه تعدیل شده بهای

 (21111) (21111) (41111) مازاد

    

 :مازاد تجاری به شرح زیر به دو بخش تقسیم می شود

  (واحد 91111)  (                   حساب درآمد) ارفاق اسقاط دارایی

  - (حساب سرمایه( ) زیان)/ عایدی سرمایه

، رودبکدار مدی   یشخصد  مدوارد بدرای  اسدتفاده     ٪51درکده  مورد نظر در سناریو باال،  بانیدر ارتباط با قایق باد

 .اعمال خواهد شد یموتور یهنقل یلهوسبا  مشابهی رفتار

 د؟نباید نگهداری شو سوابقی کهمستندات و ( ل

هدای  بدین دارایدی   روشنیتمایز الزم است  .است (شما)ی بر عهده مود (پایه)هزینه یا قیمت پایهاثبات  یتمسئول .19

اجدرای ایدن   بعدد از تداریخ    هدایی کده  اندد و دارایدی  اجرای این مالیات تحصیل شده ای که قبل از تاریخ سرمایه

در مورد  یست،ن بهای پایه یا اولیه دارایی کار راحتیکه اثبات  یدر موارد .شودرقرار ، باندتحصیل شده مالیات

بده   ، محقق شده عواید درصد از  21، انداجرای این مالیات تحصیل شده یخکه قبل از تار یایهسرما یهاییدارا

بده   فرضدی تنهدا  ایدن امتیداز    .، در نظدر گرفتده خواهدد شدد     CGTاهدداف   بهای پایه یا اولیه فرضی برایعنوان 

 ایدارایدی سدرمایه   اگر .اندتحصیل شده اجرای این مالیات که قبل از تاریخ شودداده می ایهای سرمایهدارایی

 یا بهای ای از هزینهسابقه گونه مستندات یا و هیچ اجرای این مالیات تحصیل شودیا بعد از تاریخ  اجرا در تاریخ
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را بر اساس دالیل و قدرائن آن   (  SARS)ات درآمدی آفریقای جنوبیاداره خدم ، یانشده باشدپایه نگهداری 

 .خواهد شد فرض صفر ،دارایی یا بهای پایه ، هزینهبپذیرد

 اطالعات عمومی 

، اطالعات باید نسبت به نگهداری ،اجرای این مالیات تحصیل نمائیدبعد از تاریخ یا دارایی را در  شما یک اگر .11

 :نمائیداقدام زیر  مستندات سوابق و

 تحصیل دارایی تاریخ. 

  دهددارایی واگذاری شده را تشکیل می هزینه یا قیمت پایهریز مقادیری که بخشی از.  

 ییدارا یواگذار یختار. 

 در ازای دارایی ازای دریافتیریز تمام مابه. 

 :شوندباید جزو اقالمی باشند که نگهداری میاین اسناد  .911

 کپی قراردادهای خرید و فروش 

 در صورت انتخاببازاری  شگذاریارز 

 خدمات ارائه شده یبرا( ممهور یبانک یهاچک یا)ها یدفاکتورها و رس. 

 درآن ذینفع بوده یا منافع دارید شما که یبه اشخاص بالغ پرداختیمشاوره مربوط به م یهایهاطالع. 

 

 

 

 

 در صورت عدم نگهداری اسناد و مدارک چه کاری باید انجام دهید. 

را  مسدتندات آن و  ایدد اجدرای ایدن قدانون تحصدیل کدرده      های خود را در تاریخ یا بعد از تاریخاگر دارایی .919

 .یددر مورد آن انجام ده یکارفرصت دارید شما هنوزهم ،انداز بین رفته سهواً نگهداری نکرده یا این مستندات

 مهم

یخ تاییدد دریافدت اظهارنامده    سال از تدار  4مدت  هب را ها ییدارا ینا یهاینهتمام هز شما باید اسناد مربوط به مالکیت خود و

اگدر شدما ملدزم بده ارائده      . ری نمائیدد انگهد ،واگذاری دارایی اظهار شده است، که در آن  SARS مالیات بر درآمد، توسط

به  ی دارایی، واگذار یخاز تارید با اسناد ین، اراند است 91،111از شما بیشتر واگذار شده  ییدارا ارزش و یستیداظهارنامه ن

 .شود یسال نگهدار 5 مدت
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 اغلب مدارک مورد نیاز  یشما کپ 24امالک مشاور یا 23یلوک ،ایداگر شما اموال غیر منقول خریداری کرده

 .ها را از وی بخواهیدیکپاین  یدتوانیم  یداگر بخواه .شما را دارد

 کپی از سازنده توانید ، میایدتغییرات، تعمیرات یا بازسازی انجام داده منقولیراموال غ در اگرشما

 .بگیرید را صورتحساب

 بتواند  یدشما با گذاری،یهمشاور سرما یاکارگزار اید، خریداری کرده بورسی را شرکت یک اگر شما سهام

 .به شما ارائه دهد را یازاطالعات مورد ن

  شود ینگهدار معمول بایستی یها ییدارا از یبرخ یکه برا اسناد و مدارکیانواع 

کمک  های معمولدارایی برخی مربوط به مدارک و مستندات تواند به شما در تعیین نوع اطالعات زیر می .912

 :کند

 اسناد مربوط به اموال غیر منقول -

 ی،، امدالک اجدار  26محدل کسدب و کدار    ،25کروکدی زمدین خدالی    ،گیخدانواد  منزل شامل یرمنقولاموال غ .913

 ..یرهو غ ییالقی یهاخانه

 

 

 

 

 :باشدشامل موارد زیر  تحصیل دارایی شما ممکن است هایهزینه .914

o  شودقیمت خرید، مبلغی که به فروشنده پرداخت می 

o  انتقال نقل و  عوارض 

o  تمبرحق 

                                                           
23

 attorney 
24

 Estate agent 
25

 Vacant plots of land 
26

 business premises 

 مهم

 یدن مربدوط بده ا  مددارک  شود کده تمدام    یم یهتوصباشد، معاف  اصلی یا اولیه  از مالیات ملکی اگر اقامتگاه حتی

محدل   یدن اگدر ا . کنیدد تدان ایدن کدار را مدی    منقول یدر اموال غ سایر یدرست همانطور که برا ید،اقامتگاه را نگه دار

از حدد الزم   یشترب CGTتا  یدبدان آن را کامل الزم است شما هزینه  ،شما شود دوم ، در آینده محل اقامتاقامت

  .بازسازی آنها  بسیار دشوار خواهد بود، کافیدر صورت نبود مستندات  .یدپرداخت ننما
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o و انتقال قرارداد برای آماده سازی  قانونیهای هزینه 

o یا ارزشگذاری های ارزیابیهزینه 

 :شود یم یرشما شامل موارد ز یها ینههز ها،ییدارا یدر مورد واگذار .915

o  دالل یابه مشاور امالک  یپرداخت یسیونکمحق 

o هزینه وکالت 

o آگهیهای هزینه 

o برق نسینتک گواهی. 

شدامل   ینده زم یدن ا در ی شدما هدا ینههز ،(نه جایگزین) دهیدارتقا  یا بهبود بعد از خرید دارایی آن را اگر شما .916

 :خواهد بود یرموارد ز

o ساختمان جدید یک ساخت 

o ساخت یا اضافه کردن یک سازه 

o چشم انداز باغبانی 

o ساخت استخر شنا 

o کاری یا سنگ فرش جدیدکاشی 

o  فر  نظیر اجاق یاتوکار لوازم خانگی. 

 کسب و کارمربوط به یک  اسناد و مدارک 

الزم است  ،هاداراییاین  پایه یا بهای برای تعیین هزینه .است ییدارا مالک چندیناغلب  یهر کسب و کار .917

 یتجار یهاییتمام دارا یثابت برا هایییثبت دارا کل دفتر ینگهدار .داری شودنگه اسناد و مدارک مربوط

 .کندکمک می مانند مطالبات بیمه نیزمسائل غیرمالیاتی  سایربه  که است یخوب اییک اقدام حرفه

  پذیرفته شده در بورس یبه سهام شرکت هاو مدارک مربوط  اسناد 

که شما الزم دارید  اغلب مستنداتی .است JSEسهام  در  یدخر ،مردم ینب یجرا یهایگذاریهاز سرما یکی .919

ی دارایدی توسدط شدرکت یدا  مشداور      واگدذار  در زمدان  تا برای  مالیات بر عایدی سرمایه تان نگهداری کنیدد، 
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را ندزد  سهام  مدارک مربوط بهبسیار مهم است که شما همه . شودمیگذاری یا کارگزارتان به شما  داده سرمایه

 .خود نگهداری کنید

 : دهندبه شما ارایه میاطالعات مهم زیر را  رک،اسناد و مدااین به طور کلی  .911

o آنها یدخر یخسهام و تار یمتق 

o فروش آن یخو تار یدفروش چنانچه آنها را فروخت یمتق 

o بر ارزش افزوده پرداخت شده یاتمال 

o  یدکنیفروش سهام به کارگزاران پرداخت م یا یدکه هنگام خر ییهایسیونکمحق. 

 یدهبه ارث رس یا یهسرما ییاسناد مربوط به دارا 

 .یدد کن یرا نگهددار  یدد اکده بده ارث بدرده    اییهسدرما  هایییخاص مربوط به دارا اسناد و مدارک یدشما با .991

های مذکور را ییدارا یهپا یا قیمت ینهشده از تمام سوابق مربوط به هز ییدتا یهانسخه ،یکه وصضروری است 

 ییدارابه  ، الزم به یادآوری است که شودکه داده می 27مالیاتدر ارتباط با امتیاز تعویق پرداخت  .دهدبه شما ب

بده هدر حدال،    . مگر اینکه شما آن را واگدذار نماییدد   گیرد،تعلق نمی CGT،(به ارث برده شده توسط شما) ارثی

 .همان قیمت پایه قبل از انتقال یا مبادله دارایی است  "تعویق مالیات "یا قیمت پایههزینه 

  شود یهمسران منتقل م ینکه به موجب حکم طالق ب یایهسرما ییمربوط به دارااسناد و مدارک 

امدا   .شدود نمدی  CGTهنگام واگذاری مشمول در ارتباط با امتیاز تعویق پرداخت مالیات، دارایی انتقال یافته  .999

، الزم یدل دل ینبده همد   .خواهد شد CGT مشمول ،اگر به محض دریافت این دارایی، شما آن را واگذار نمایید

 یدن ا. یدد کن یافدت در خود یلاز وک یارا از همسر سابق پایه قبل از مبادله  ینههز ریز در صورت امکان، شمااست 

 .خواهند بود یازمورد ن هاییدارا این یواگذار زماندر  مستندات

 چیست؟  CGTمراحل اجرایی ( م

بایدد در   یاسدرمایه زیدان خدالص    یا یدیعالذا  و بر درآمد است یاتاز مال یبخشمالیات بر عایدی سرمایه،  .992

یدک  ، باشدد  SITE یمدود  تنهدا  یمدود اگدر   .قانونی مربوط اعمال شودنرخ  ودرج اظهارنامه مالیات بر درآمد 

                                                           
27

 Rollover relief 
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 اشداره شدد   همانطورکده قدبالً   .شدود مجدد در اختیار وی قرار داده میو ارسال  یلتکم یبرا یاظهارنامه مختصر

 .خارج شود بر اساس ماهیت نامنظم چنین اقالمیعلی الحساب  یاتاز محاسبه مال یدبا یهسرما یانسود و ز

  و پرداخدت  یددنظر تجدو  اعتراضات یات،وضع مالمقررات کلی قانون مالیات بر درآمد شامل اظهارنامه ها،  .993

 .می شود اعمالنیز  CGTیستمس برای  یات،و استرداد مال
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آیا دارایی مربوط به 
حساب درآمد است؟ نمی شود CGTمشمول مقررات 

 CGT آیا یک رویداد
در طول سال مالیاتی رخ 

داده است؟
سود یا زیان سرمایه ای وجود ندارد

 امتیاز تعویقآیا معافیت یا 
اعمال می شود؟ مالیات

آیا عواید سرمایه ای بیشتر از هزینه 
یا قیمت پایه یا ارزش دارایی در 

تاریخ اجرای قانون است؟

 بیش ازسرمایه  عایدیآیا 
هزینه پایه یا ارزیابی 

 اجرای مالیاتتاریخ 
است؟

سرمایهزیان = مازاد 

آیا دارایی قبل از تاریخ  اجرای قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه تملیک شده و 

ارزیابی نشده؟ 

.بگیرید) کاهش دهید(نادیده 

عایدی سرمایه= مازاد 

بله

خیر

اعمال تسهیم زمانی

آیا دارایی سرمایه ای یک دارایی 
 برای استفادهآیا دارایی خیراستهالک پذیراست؟

خیرشخصی است؟
راندی  9111آیا معافیت پایه  

برای شخص حقیقی بیشتر 
است؟

آیا این نتیجه برخورد با زیان بله
سرمایه است؟

بله انتقال زیان سرمایه ای به 
.دوره بعد رخ داده است

خیر بله

زیان سرمایه /عایدی 
CGTخارج از نظام

عایدات در سیستم 
CGT  ، لحاظ می شوند

زیان حذف شده

خیر

آیا خالص عایدی سرمایه توسط شخص حقیقی محقق شده؟

منظور شده در ) مازاد بر معافیت(عایدات 
زیان در نظام مالیات بر  CGT، سیستم

 درآمد

بله

خیر

%51اعمال نرخ مشمول  میزان عایدی سرمایه مشمول مالیات در 
اظهارنامه مالیات بردرآمد %25اعمال نرخ مشمول 

بله

خیر

بله

خیر

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر
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 مالیات بر عایدی سرمایه در استرالیا: دوم بخش 
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 استرالیا کشورمالیات بر عایدی سرمایه معرفی نظام (1

 .شداسترالیا، معرفی  کشور در 9195سپتامبر  21در (CGT) مالیات بر عایدی سرمایه .994

-ابراز و پرداخت می  درآمد مالیات بربابت هر عایدی سرمایه در اظهارنامه  ،(CGT)مالیات بر عایدی سرمایه   .995

. اشخاص استشود و تنها  بخشی از مالیات بر درآمد این مالیات، به عنوان یک مالیات جدا محسوب نمی. شود

 .شودمی اعمال، اشخاصنرخ نهایی مالیات براساس خالص عایدی سرمایه 

 های نهایی مالیات استرالیا نرخ

 7773-17های مالیات  نرخ -افراد مقیم

MTR درآمد مشمول مالیات 

 دالر 6111-دالر 9 صفر

 دالر 35111-دالر 6119 95%

 دالر 91111-دالر 35119 31%

 دالر 991111-دالر  91119 39%

 دالر و بیشتر 991119 45%

 

 7773-17های مالیات  نرخ -افراد غیرمقیم

MTR درآمد مشمول مالیات 

 دالر 35111-دالر 1 21%

 دالر 91111-دالر 35119 31%

 دالر 991111-دالر  91119 39%

 دالر و بیشتر 991119 45%

 

اند، از ، تحصیل شده9195 سال سپتامبر 21که قبل از ها ای حاصل از دارایی های سرمایه به طورکلی عواید و زیان .996

 . این مالیات معاف هستند
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 (به فرصتی دیگر) امتیازتعویق مالیات (7

) تا زمان بعدد  خود را ای دهد تا عایدی یا زیان سرمایهمی به اشخاص مالیات، این امکان را پرداختاجازه تعویق  .997

تواند مالیات خود را به دی میؤم در موارد زیر. زندا، به تعویق انددوشمی راذگاو ییارادکه  (رویداد مالیاتی بعد

  :دتعویق انداز

 طالق(2-7

دارایدی از همسدر  بده دیگدری انتقدال یابدد،       یدک  یک دارایی یا سدهمی از   آنکه در طالق نظیردر موارد معینی  .999

رخ بعدی  مالیات بر عایدی سرمایه ویدادر تا دوره بعد که به صورت خودکار  مالیات بر عایدی سرمایههرگونه 

 (.مثالً، تا زمانی که همسر سابق دارایی را به شخص دیگری بفروشد) افتد، به تعویق میدهد

 زیان، نابودی یا تحصیل قهری یک دارایی(2-2

تدوان   می، دوشمشمول مالیات بر عایدی سرمایه مفقود، نابود یا به طور قهری تصاحب در برخی مواردکه دارایی  .991

 . عایدی سرمایه را به تعویق انداخت

 انتقال گواهی (2-9

صدندوق   در یک شرکت یا منفعت در یک را، سهام خود (نوعی ادغام)در نتیجه تصاحب مالکیت  شخصی اگر .921

 .عایدی سرمایه را به تعویق بیاندازد بر تواند مالیاتانتقال دهد، می( موسسه امانی)گذاریسرمایه

  تجزیه شرکت(2-4 

مشدمول   ،(تراسدت )گدذاری صندوق سرمایه در یک شرکت یا در یکشخصی  در نتیجه تجزیه شرکت،چنانچه  .929

 .ای را به تعویق انداخت توان عایدی سرمایه یا زیان سرمایه میشود، سهام مالیات بر عایدی 

 سایر روش های جایگزینی دارایی برای به تعویق انداختن(2-5

 :ودای خواهد ب مالیات عایدی یا زیان سرمایه پرداخت جایگزینی دارایی در شرایط زیر، مشمول امتیازات تعویق .922

  مالکیت اسمی  صندوقشخص حقیقی یا حقوقی که بر مبنای شرایط ) 29گذارصندوق سرمایهیک شخص یا

یا ایجاد دارایی در شرکتی که تمام آن را مالک / به  ، نسبت به انتقال دارایی(دارد صندوقهای بر دارایی

 است، مبادرت نماید؛
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 مبادرت نمایند؛هستند شرکتی که تمام آن را مالکیا ایجاد دارایی در / شرکا نسبت به انتقال دارایی به ، 

 ؛شودهای جایگزین تحصیل  کوچک اخذ و داراییشغلی  های مالیات بر عایدی سرمایه از دارایی 

 که اساساً اجازه انجام شودمنقضی و جایگزین مجوز یا مجوزهای قانونی دیگری  شخص مجوز قانونی

 ؛ دهدمیفعالیت مشابه با مجوز یا مجوزهای اصلی را 

 در هنگام انتقال به رژیم اصالح خدمات مالی  -مثالً مجوزها -های خود رادارایی ،ارایه کننده خدمات مالی

(FSR ) ؛نمایدجایگزین 

  ؛باشد، قرار گرفته (طبقات اجتماعی)تحت عنوان مسکن طبقاتیشخص ملک 

 ؛نماید ، اقدام به مبادله سهام گذاریصندوق سرمایهدر همان شرکت یا در همان  شخص  

 اقدام به مبادله حقوق یا اختیار گذاریصندوق سرمایهمنظور تحصیل سهام در یک شرکت یا  شخص به ،

 ؛ نماید( آپشن) معامله

 دنمایمبادله را  21سهام یک شرکت واسط با سهام یک شرکت شخص. 

 ؛نمایدرا با سهام یک شرکت مبادله  گذارییک صندوق سرمایهواحدهای  شخص 

  ؛ نمایدپذیر تحصیل یک دارایی استهالکشخص 

  د؛وصاحب حق معدنکاری و معدن کاوى ششخص 

  ؛نماید واگذار ،مقررات وام دهی اوراق بهادار در چارچوبورق بهاداری را شخص 

 یابدبوط خاتمه مالکیت شما بر واحدها یا منافع مر ،گذاریصندوق سرمایه با اصالح ساختار یک. 

 سایر روش های مشابه دارایی برای به تعویق انداختن(2-6

 :شودای می تعویق عایدی یا زیان سرمایه، موجب ها انتقال یا واگذاری داراییدر شرایط زیر  .923

  را به شرکتی که  دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، گذاریصندوق سرمایهشخص حقیقی یا

 مالکیت کل آن را  در اختیار دارد، انتقال دهد؛

    که مالکیت کل آن را در  را به شرکتی دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایهشریکی منافع خود از

 اختیار دارد، انتقال دهد؛

 های وابسته مبادله شود؛ مالیات بر عایدی سرمایه میان شرکت  دارایی مشمول 
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  دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خود را در چارچوب بازسازی گذاریسرمایهصندوق یک ،

 ، به یک شرکتی انتقال دهد؛صندوقمجدد 

  انتقال دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه از یک صندوق بازنشستگى کوچک به یک صندوق

 .بازنشستگى دیگر به خاطر طالق

 مالک  مسکن تحت سکونت -معافیت مسکن ملکی(9

در زمدان محاسدبه مالیدات    تواندد  می -گذاریصندوق سرمایهشرکت یا یک نه  -خص حقیقیهر ش به طورکلی، .924

 .خود را در پایه مالیاتی مربوط لحاظ ننمایدمحل اصلی سکونت  ، عواید یا زیان مربوط بهعایدی سرمایه

 :شروط زیر باید برقرار باشد برای کسب معافیت کامل از مالیات بر عایدی سرمایه .925

 بوده باشد؛ شخص محل سکونت، یتمسکن باید برای تمام دوره مالک 

 ؛ و(یعنی محل کار نبوده باشد) از این مسکن نباید برای درآمدزایی استفاده شده باشد 

  هکتار یا کمتر باشد 2زمینی که مسکن بر روی آن واقع شده، باید. 

اجداره  بدرای مثدال    -ممکن است متغیرباشدد   به نحوه تصاحب و استفاده از مسکنبا توجه این قانون  ،با این حال .926

 .معافیت جزئی اعطا شود ممکن است در صورت عدم معافیت کامل،  -آن

و ایدن مسدکن محدل سدکونت اصدلی       باشدد مسکن یا سهمی از یک مسکن ارث رسیده  برای یک شخصیاگر  .927

 .یافت نکندممکن است معافیت کامل در وی، باشدمتوفی نبوده 

، براسداس برخدی   وی نباشدمحل سکونت اصلی  است،صاحب آن  شخص که اگر یک مسکن برای تمام مدتی .929

 .را تمدید نماید جزئیقوانین خاص ممکن است مستحق دریافت معافیت کامل باشد یا معافیت 

 محل سکونت اصلی(9-7

 :خواهند کرد عوامل زیر به شناسایی مسکن محل سکونت اصلی از مسکن غیر اصلی،کمک .921

  هیچ حداقل زمانی وجود ندارد که فرد باید در یک خانه زندگی کند تا  -در آن محلزندگی مدت زمان

 .محل سکونت اصلی او در نظر گرفته شود

 آنجا زندگی کند خصخانواده ش 

 های شخصی خود را به آن خانه انتقال داده یا خیرآیا دارایی. 
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 یا خیر شودفرستاده می جابه آن ی شخصپست مرسوالت. 

 فرم انتخاباتی روی آدرس. 

 و( مانند تلفن، گاز یا برق) تصال خدمات ا 

 هدف از استفاده از این مسکن. 

 -آن  یعد قاو انجدام بددون   -کوچکترین هدف برای ساخت یا استفاده از مسکن به عنوان محل سدکونت اصدلی    .931

 .برای به دست آوردن معافیت کافی نیست

 های محاسبهروش (5

تنهدا  . بنددی، روش تخفیدف و سدایر   روش شداخص : وجود داردسه روش برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه  .939

 .یک راه برای محاسبه زیان سرمایه وجود دارد

 شاخص بندی(9-7

 : (تورم زدایی) بندی کردرا شاخص عایدی مالیات بر توانمی در موارد زیر .932

 دناتحصیل شده 9111سپتامبر  29روز  99:45که پیش از ساعت  هاآن دسته از دارایی. 

 دشاب هدش یرادهگنماه  92 بیش از مدت دارایی به. 

قیمت تمام شده وجود دارد، از طریق فاکتور شاخص بنددی،  ای که در قلم هزینه بندی، هر شاخص با استفاده از .933

  .یابدافزایش می

 .شود، ساخته می(CPI)کننده استفاده از شاخص قیمت مصرفبندی با شاخص فاکتور .934

 روش تخفیف(9-2

شدخص  . دهدد کداهش   خدود را  عایدی سرمایه تواندشخص  می است که از طریق آن درصدیدرصد تخفیف،  .935

 و  مربوط  به سال تحصیل درآمد ایهای سرمایهتمام زیان( کسر) احتساب تنها پس از را عایدی سرمایه تواند می

 .کاهش دهدای باقی مانده از سنوات قبل،های سرمایههمچنین خالص زیان

درصدد و بدرای    51 ،(هدا تراسدت  )گدذاری مشدترک  های سرمایهصندوق درصد تخفیف برای اشخاص حقیقی و .936

فدرض  : مدثالً . استدرصد  33که به تکالیف خود عمل نمایند، های بیمه  عمر های بازنشستگی و شرکتصندوق

و  می فروشدو سپس آن را  داری کردهماه نگه 99آن را اری کرده و جاستین یک قطعه زمین خریدکنید آقای 
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 وی از اگدر . شدود محاسدبه نمدی   ایهیچ زیان سرمایه در این صورت برای وی. کندکسب میدالر سود  91،111

 .خواهد بوددالر  5،111ابرازی وی ای، عایدی سرمایهنمایداستفاده برای محاسبه  روش تخفیف 

 روش دیگر(9-9

برای محاسبه  عایددی  . ، برای محاسبه عایدی سرمایه استروش ترین روش از میان این سهساده ،"دیگر "روش .937

یدا   و بفروشد اری وماه خرید 92 ظرف دارایی خود را  از این روش باید زمانی استفاده شود که شخص ،سرمایه

مدورد اسدتفاده قدرار     سرمایه وجدود نددارد،    در آنکه  مالیات بر عایدی سرمایه رویدادهایی از برایبه طورکلی 

 .ندارند یکاربرد دیگر بندی و تخفیفهای شاخصدر این موارد، روش. گیردمی

از درآمددهای حاصدل    یدا قیمدت تمدام شدده      پایده هزینه ، به سادگی "دیگر "به طورکلی، برای استفاده از روش .939

 میدددددزان بددددداقی  . شدددددودکسدددددر مدددددی ( را بددددده فدددددروش رسددددداندید  میزاندددددی کددددده آن  )سدددددرمایه 

 .خواهد بودعایدی سرمایه  ه،ماند

 زیان ها(4

برای بیشتر رویدادهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه، اگر هزینه کل مرتبط با رویداد مالیات عایددی سدرمایه    .931

  .شودای میزیان سرمایه شخص متحملباشد، ای از عایدی سرمایه بیشتر

ای کدل باشدد، تفداوت آنهدا، خدالص زیدان       در یک سال بیشتر از عایدی سرمایه شخصای کل زیان سرمایهاگر  .941

. کسر شود تیای آسرمایه عواید شود تا از  منتقلبعد  یهای درآمدتواند به سالمی و سرمایه در یک سال است

هدیچ محددودیت   . نمایدرا از درآمدد خدود کسدر    ایای یا خالص زیان سرمایههای سرمایهتواند زیاننمی شخص

 . وجود ندارد، به دوره بعد ایخالص زیان سرمایهبرای انتقال زمانی 

 و میر مرگ(6

مالیات بر عایدی سرمایه برای هر تغییری در مالکیت یک دارایی مشدمول مالیدات بدر    به عنوان یک قاعده کلی،  .949

بدا ایدن   . باشدد  تحصدیل شدده   9195سدپتامبر   21مگر آنکه دارایی پدیش از تداریخ    شود،اعمال میعایدی سرمایه 

که بر اساس آن و در شرایط خاص نظیر فوت مالک دارایی که طبق آن دارایی وجود دارد اعده خاصیوجود، ق

تده  اصطالحاً تعویق پرداخت مالیات گف) شود، واگذاری دارایی از مالیات معاف می شودوی به وراث منتقل می

  :(شودمی
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  .ه باشدفوت کرد 9111سپتامبر  29اگر متوفی پیش از تاریخ  .942

  دارایی مالیات بر عایدی سدرمایه را بده    خصو ش ه باشدفوت کرد 9111سپتامبر  29اگر متوفی پیش از تایخ

، دو راه برای محاسبه عایدی سدرمایه وجدود   دهدعنوان ذینفع یا نماینده قانونی پس آن تاریخ و زمان انتقال 

د از روش شاخص بندی یا از روش تخفیف استفاده کند، هر کدام که نتیجه بهتری بده  نتوامیشخص . دارد

 .دهدب

  یا یک نهاد  (تراست)گذاریصندوق سرمایهباید یک شخص حقیقی یا  خص، شیروش تخفیف اعمالبرای

برای . تحصیل کرده باشد یماه پیش از واگذار 92 به مدت حداقل و دارایی را ددر صندوق بازنشستگی باش

 :تحصیل شده است دارایی در یکی از زمان های زیر  ،شودماهه، فرض می 92اهداف این مالکیت 

 های پیش از مالیات عایدی سرمایه، تاریخی که متوفی فوت کرده است، وبرای دارایی -

 .استهای پس از مالیات عایدی سرمایه، تاریخی که متوفی آنرا به دست آورده برای دارایی -

 یک دارایی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان نماینده قانونی  شخصی روش شاخص بندی، اگر

ماه یا بیشتر  92اگر متوفی دارایی را . گیردمورد استفاده قرار می، تحصیل نمایدیا ذینفع متوفی  یشخص

 .شودماهه برآورده می 92باشد، الزام  خص، تحصیل کردهپیش از واگذاری آن توسط ش
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