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اظْبر ًظز وٌٌسگبى آلبیبى زوتز:
ً .1بصز الْی ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ هفیس
 .2هحوس جَاز تَولی ػضَ ّیأت ػلوی هؤسسِ اهبم ذویٌی
 .3حجت االسالم ٍ الوسلویي هجیس حجیجیبى ًمیجی ػضَ ّیأت ػلوی زاًطگبُ ػالهِ طجبطجبیی
 .4حجت االسالم ٍ الوسلویي ػلیزضب لطىزی ػضَ ّیأت ػلوی پژٍّطگبُ حَسُ ٍ زاًطگبُ
 .5حجت االسالم ٍ الوسلویي هحوس رجبیی ػضَ ّیأت ػلوی هَسسِ اهبم ذویٌی
 .6احوسی هسئَل وبرگزٍُ التصبز همبٍهتی زفتز ًوبیٌسُ لن جٌبة آلبی اهیز آثبزی
ٍ آلبیبى
 .7هلىیبى ػضَ ٍ رئیس اتحبزیِ صٌف طال فزٍضبى استبى لن
 .8هحوس حسي احوسی هؼبٍى هبلیبت ثز ارسش افشٍزُ سبسهبى اهَر هبلیبتی استبى لن
 .9حجت االسالم ٍ الوسلویي حسیي ثحزیٌی یشزی زاًطجَی زٍرُ زوتزی التصبز اسالهی
 .10سلوبى ایشزی زاًطجَی زٍرُ زوتزی حمَق
 .10هحسي رحوتی ًیب وبرضٌبس ارضس حَسُ التصبز
 .11حجت االسالم ٍ الوسلویي هزتضی ضیری وبرضٌبس ارضس حَسُ التصبز اسالهی
بسمٍ تعالی
مقدمه
رضس لیوت سىِ طال زر وطَر ًِ تٌْب ایي ثبسار را هلتْت وززُ ،ثلىِ سهیٌِ ایجبز التْبة زر ثبسارّبی زیگز ًیش ضسُ است؛ چزا وِ سىِ طال ثِ ػٌَاى
ضبذصی ثزای سٌجص تغییزات لیوتی هَرز تَجِ ػوَم هززم لزار هیگیززٌّ .گبهی وِ ًَسبًبت لیوت طال وٌتزل ًطَز ،سیل ًمسیٌگی ثِ ایي سوت سزاسیز
هیضَز ٍ ثِ ضىلی پیَستِ ثبسار را هلتْت هیوٌس.
اس جولِ راّْبی وٌتزل ایي ثبسار استفبزُ اس اثشار هبلیبتی ثِ ًحَی است وِ حجبة لیوتی آى ترلیِ ضسُ ٍ ػبیسی سزهبیِگذاری زر ایي ثبسار ثب زیگز
ثرصّب ثزاثز ضَز .ایي هبلیبت ًَػی هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ ( )capital gains taxاست وِ زر ثسیبری اس وطَرّبی پیطزفتِ ثزای وٌتزل ثبسارّبی سفتِ
ثبسی استفبزُ هیضَز.
ثبیس تَجِ زاضت وِ زر پیصفزٍش اذیز سىِ هیشاى  7.6هیلیَى سىِ فزٍذتِ ضس وِ ثب تَجِ ثِ افشایص ثیص اس یه هیلیًَی لیوت سىِ ،ایي السام ثبػث
ضس وِ ّطت ّشار هیلیَى تَهبى زر هستی وَتبُ ػبیس ذزیساراى سىِ ضَز .ثز اسبس آهبر اػالهیً 50 ،فز اس افزاز ّ 380شار سىِ ثجت ًبم وززًس .ایي ثسیي
هؼٌب است وِ آًْب ثِ طَر هتَسط  760ػسز سىِ ذزیساری ٍ زر هستی ون ،ثیص اس  8هیلیبرز تَهبى ػبیسی راًتی زریبفت وززًس .ثز اسبس آهبر تىویلیً ،فز
اٍل ٍ زٍم زر فْزست ذزیساراى سىِ ثِ تزتیت 24000 ٍ 38000سىِ ذزیساری وززًس ٍ ثسٍى سحوت  38هیلیبرز تَهبى ٍ  24هیلیبرز تَهبى ػبیسی
ثبزآٍرزُ وست وززًس.

ماده پیشنهادی مالیات بر سکه طال
 .1سبسهبى اهَر هبلیبتی هَظف است ًسجت ثِ ٍضغ هبلیبت ثز ذزیس ٍ فزٍش سىِ طال ثب ًزذی وِ ػبیسی ًبهتؼبرف آى را ترلیِ وٌس ،السام ًوبیسً .زخ
هشثَر ثبیس ثِ گًَِای تؼییي ضَز وِ ًزخ سَز حبصل اس سزهبیِگذاری زر سىِ طال ثب ًزخ سَز حبصل اس سزهبیِگذاری زر سپززُّبی ثبًىی ثزاثز ضَز.
ً .2زخ هبلیبت تؼییي ضسُ اس زارًسگبى سىِ ٌّگبم فزٍش سىِ زریبفت ٍ ثِ ذشاًِ زٍلت ٍاریش هیضَز.
 .3ثبًهّب ٍ هَسسبت اػتجبری وِ هجبزرت ثِ ذزیس سىِ طال ًوبیٌس ًیش هَظف ثِ پززاذت هبلیبت هشثَر هیثبضٌس.

بررسی و نقدهای ماده های پیشنهادی
 .1سکٍ ،وقدیىگی سزگزدان ي سیاستگذاری پًلی
ثب ثزرسی تبرید لیوت سىِ زر  40سبل گذضتِ ثْتز هیتَاى زرثبرُ ػلل ًَسبًبت ثبسارّبیی اس ایي زست ًظز زاز .زر چٌس زِّ گذضتِ چٌیي ًَسبًبت
ضسیسی را چٌس ثبر ضبّس ثَزُ این .زر ًوَزار سیز هی تَاى  4زٍرُ افشایص ضسیس لیوت را تب لجل اس سبل  95هطبّسُ وزز.

* م ر ک ز ت ح ق ی ق ا ت ا س ال م ی م ج ل س ش و ر ا ی ا س ال م ی *

بز ایه اساس طزح مالیات بز سکٍ طال با مادٌ َای پیشىُادی مًرد بحث ي تبادل وظزقزار گزفت کٍ در ادامٍ بٍ آن می پزداسیم:
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ثب ثزرسی ایي تبریرچِ ٍ همبیسِ آى ثب افشایص ًمسیٌگی هیتَاى ثِ ایي ًتیجِ رسیس وِ ػلت اصلی تالطن زر ثبسارّبیی اس ایي زستً ،مسیٌگی سزگززاى
حبصل اس افشایص پبیِ پَلی تَسط ثبًه هزوشی است .زر حبلی وِ افشایص ًمسیٌگی هیثبیست هتٌبست ثب رضس التصبزی صَرت گیزز اهب افشایص ًمسیٌگی زر
وطَر ثِ طَر هتَسط  15تب  20زرصس ثیص اس رضس التصبزی ثَزُ است وِ ایي اهز هَجت ایجبز ًمسیٌگی سزگززاى (جذة ًطسُ تَسط تَلیس) ٍ ایجبز
تالطن زر ثبسارّبی غیز هَلس ضسُ استً .وَزار سیز زرصس افشایص ًمسیٌگی را ثب زرصس رضس تَلیس هلی ًطبى هیزّس:
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افزایش نقدینگی

ٍ ًوَزار سیز افشایص ًمسیٌگی هٌْبی رضس التصبزی (ًمسیٌگی سزگززاى یب جذة ًطسُ تَسط تَلیس) را ثب زرصس افشایص لیوت سىِ (ثِ صَرت هیبًگیي
هتحزن سِ سبلِ) زر ثبسُ سبلْبی  57تب  95همبیسِ هیوٌس:
120%
100%
80%
60%

20%
0%
-20%

افزایش قیمت سکه (میانگین سه ساله)

افزایش نقدینگی منهای رشد اقتصادی

ٍ الجتِ اس جولِ ػَاهل اصلی افشایص ًمسیٌگی زر وطَر افشایص پبیِ پَلی تَسط ثبًه هزوشی ثزای ججزاى وسزی ثَزجِ زٍلت ثَزُ است وِ ثب ثزرسی
رًٍس افشایص ایي زٍ هؤلفِ زر التصبز ایزاى راثطِ ایي زٍ هطرص ذَاّس ضس:

* م ر ک ز ت ح ق ی ق ا ت ا س ال م ی م ج ل س ش و ر ا ی ا س ال م ی *
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افزایش نقدینگی

ّزچٌس ثبیس جزیبى افشایص هْبرگسیرتِ ًمسیٌگی را زر وطَر هْبر وزز ،هبلیبت ثز سىِ ثِ ػٌَاى ًَػی هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ هیتَاًس زر هْبر جزیبى
ًمسیٌگی ثِ سوت ثبسارّبی سفتِ ثبسی هَثز ثبضس .زر صَرتی وِ ایي هبلیبت ثِ سبیز ثبسارّبی سفتِثبسی ًیش گستزش یبثس ،ػبیسی ًبهتؼبرف ایي ثبسارّب
ترلیلِ هیضَز ٍ سهیٌِ ٍرٍز ًمسیٌگی ثِ ثبسارّبی هَلس فزاّن هیضَز.

 .2مالیات بز سکٍ ي اعتماد عمًمی
ّزچٌس هبلیبت ثز سىِ ثِ ػٌَاى ًَػی هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ هطلَة استٍ ،لی اگز ایي هبلیبت ثز وسبًی وِ زر پیص ذزیس سىِ ضزوت وززًس اػوبل
ضَز ،ایي السام هی تَاًس هَجت اس ثیي رفتي اػتوبز هززم ضَز .زر ضزایطی وِ ثبًه هزوشی سىِ را ثسٍى ّیچ پیص ضزطی ٍ ثب ّسف وٌتزل ثبسار ػزضِ
وززُ است ،اوٌَى ٍضغ هبلیبت ثز آى هی تَاًس هَجت ثی اػتوبزی ثِ هؼتجزتزیي ًْبز پَلی وطَر ضَز .اػتوبزی وِ ثبالتزیي سزهبیِ یه وطَر است .زر
ٍالغ زر ضزایط تَرهی ضسیس هززم ثزای حفظ سزهبیِ ّبی ذَز السام ثِ ذزیس سىِ وززُاًس ،ثِ ػجبرتی ذزیسار سىِ سَز ًىززُ است ثلىِ افزازی وِ سىِ
ًرزیسُ اًس هتضزر ضسُ اًس.
الجتِ زر صَرتی وِ هبلیبت ثز سىِ اس افزاز تَاًوٌس گزفتِ ضَز ٍ ذزیساراى ذزز اس ایي هبلیبت هؼبف ضًَس ،ایي هبلیبت هیتَاًس سهیٌِ تمَیت اػتوبز
ػوَهی را فزاّن ًوبیس.
 .3سیل ًمسیٌگی ٍ زیگز ثبسارّب ٍ ذزٍج سزهبیِ
زر صَرتی وِ هبلیبت ثز سىِ سجت ذزٍج ًمسیٌگی اس ایي ثبسار ضَز ثبیس هٌتظز تالطن ّبی پی زر پی زر ثبسارّبی هَاسی اس جولِ ارس ٍ هسىي ثبضین.
زر صَرت رٍاى ضسى سیل ًمسیٌگی ثِ سوت ارس ،ضبّس افشایص لیوت ارس ذَاّین ثَز .ایي اهز ػالٍُ ثز افشایص لیوت زر توبم هحصَالت ٍارزاتی ٍ حتی
تَلیسات زاذلیِ هجتٌی ثز هَاز اٍلیِ ٍارزاتی ،لیوت سىِ را ًیش هجسزا افشایص ذَاّس زاز .سیزا فزهَل ثبسار ثزای تؼییي لیوت طال ،لیوت جْبًی طال ضزة زر
لیوت ارس است ٍ .زر صَرت ّجَم ایي سیل ًمسیٌگی ثِ سوت ثبسار هسىي ثبیس ػالٍُ ثز افشایص لیوت هسىي هٌتظز افشایص اجبرُ ثْب ًیش ثبضین ،وِ هؼوَال
لطز ضؼیف ٍ زّهّبی پبییي جبهؼِ را هتضزر ذَاّس وززّ .وچٌیي فطبر غیزهؼمَل ثز ایي ثبسار ٍ وبّص تصٌؼی لیوت طال زر وطَر هَجت ذزٍج طال اس
وطَر ٍ ًطت آى ثِ وطَرّبی ّوسبیِ هی ضَز.
ثزای هَفمیت ایي طزح ّن ثبیس زر پی ایجبز ضفبفیت اطالػبت ثَز ٍ ّن هبلیبت ثز سىِ را ثِ ػٌَاى ثرطی اس ٍضغ هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ زر ًظز
ارس ،هسىي ،اتَهجیل ٍ سبیز ثبسارّب سزایت زاز.
ً .4ظبم هبلیبتی ٍ ضفبفیت
اٍلیي لسم ثزای ایجبز یه ًظبم هبلیبتی وبرآهس ایجبز ضفبفیت زر فؼبلیتّبی وٌطگزاى التصبزی است ،وِ هتبسفبًِ ایزاى زر ایي سهیٌِ زر جبیگبُ ذَثی
لزار ًسارز .ثِ ًظز وبرضٌبسبى هبلیبتی ثبسارّبی طال ٍ ارس اس جولِ غیزضفبفتزیي ثبسارّب ثِ حسبة هیآیٌس.
چٌبًچِ ًظبم سیبسی وطَر تصوین ثز اذذ هبلیبت اس سىِ را زاضتِ ثبضس هیتَاًس ثب راّىبر هبلیبت ثز ارسش افشٍزُ ٍ زیگز لَاًیي هَجَز هبلیبتی ثِ ایي
ّسف ثزسس ٍ ًیبسی ثِ تصَیت لبًَى جسیس هبلیبتی زر ایي سهیٌِ ًیست.
 .5توبم ػبیسی هطوَل هبلیبت یب ثرص اس آى
زر هبزُ پیطٌْبزی تجییي ًطسُ وِ آیب توبم ػبیسی هطوَل هبلیبت است یب ثرطی اس آى؟ ثِ ًظز ضبیستِ است یه آستبًِ زرآهسی زر ایي راثطِ زر ًظز
گزفتِ ضَز ٍ زرآهس ثبالتز اس آى هطوَل هبلیبت لزار گیزز ثِ گًَِ ای وِ تزجیحبت ضْزًٍساى را تحت تبثیز لزار ًسّس گز چِ زر ضزایط فؼلی التصبز هب ًیبس
ثِ ّسایت ایي سزهبیِ ّب ثِ ثرص ّبی هَلس زارز؛ زر ػیي حبل ًجبیس اس ًظز زٍر زاضت وِ ضْزًٍساى حك زارًس اس زارایی ذَز هحبفظت وٌٌس ٍ ًجبیس اًتظبر

* م ر ک ز ت ح ق ی ق ا ت ا س ال م ی م ج ل س ش و ر ا ی ا س ال م ی *

گزفت .زر ضزایط وًٌَی التصبز سیبسی ایزاى هی تَاى ٍضغ هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ را ثب ثبسار سىِ ضزٍع وزز ٍ سپس ثِ سبیز ثبسارّب اس جولِ ثبسار

زاضت وِ توبهی ّشیٌِ ّبی سیبست ّبی ًبزرست ٍ ًبوبرآهس زٍلت اس جیت ضْزًٍساى تبهیي گززز .هضبفبً ّوبى گًَِ وِ زر هتي گشارش ًیش لیس گززیسُ ایي
هَضَع هی تَاًس ًمسیٌگی را ثِ سوت ّبی زیگزی وِ ثؼضبً هی تَاًس غیز ضفبف تز ثبضس ّسایت ًوبیس .ثؼالٍُ زر ضزایط فؼلی ثی اػتوبزی ضْزًٍساى ثِ
ػولىزز زٍلت ثِ گًَِ ای است وِ ضْزًٍساى اس ّز اثشاری ثزای همبثلِ ثب زٍلت استفبزُ هی وٌٌس ٍ زر ضزایطی وِ زٍلت ثِ تؼْسات ذَز زر ثزاثز ضْزًٍساى
ػول ًویىٌس اس جولِ تبهیي ضزایط ایوي التصبزی ٍ اهٌیت سزهبیِ گذاری ٍ حفظ ارسش زارایی هززم ،ػولىزز ضْزًٍساى زر لبلت هجبرسُ هٌفی ٍ یب ًبفزهبًی
هسًی ٍ هبلیبتی هی تَاًس هَجِ زاًستِ ضَز
 .6اهىبى تساذل ثب ثزذی هَاز لبًَى هبلیبت
ًىتِ زیگز ایٌىِ زر لبًَى هبلیبتْبی هستمین ثِ هَجت فصل ّفتن ،هبلیبت ثز جوغ زرآهس ًبضی اس هٌبثغ هرتلف زر ًظز گزفتِ ضسُ ٍ ثِ هَجت هبزُ  131ثب
ًزخ ّبی هطرص هطوَل هبلیبت لزار گزفتِ است .لذا زر ایجبز یه پبیِ هبلیبتی جسیس ثبیس زلت وزز وِ اصل هٌغ اذذ هبلیبت هضبػف ثِ هؼٌبی اذذ هبلیبت
هضبػف اس یه هبذذ هبلیبتی ًمض ًگززز .ضبیس ثتَاى ثب الحبق یه ثٌس ثِ هبزُ هذوَر ّسف گشارش را تبهیي ًوَز.

جمعبندی
زر هجوَع هی تَاى گفت وِ هبزُّبی پیطٌْبزی ثزای هبلیبت ثز سىِ زارای هشایب ٍ هؼبیت سیز است:


گزفتي هبلیبت ثز هجبزالت سىِ ثِ ػٌَاى ًَػی هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ هفیس است ٍ هیتَاًس سهیٌِ سفتِ ثبسی زر ایي ثبسار را وبّص زّس.



هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِگذاری زر سىِ را هیتَاى ثِ ضىلی گبم ثِ گبم زر توبهی ثبسارّبی سفتِثبسی اس جولِ ثبسار ارس ،هسىي ،اتَهجیل ٍ سبیز

ثبسارّبی هطبثِ اجزا وزز.


پیصًیبس اجزای ایي طزح ضٌبسٌبهِزار وززى سىِ ٍ لشٍم صسٍر فبوتَر ثزای ذزیساراى ٍ فزٍضٌسگبى است .اگز اطالػبت هزثَطِ ثِ سبسهبى هبلیبتی

هٌتمل ضَز ،ایي اهز هیتَاًس سهیٌِّبی سفتِثبسی را وبّص زّس.


ًزخ هبلیبت زر ایي طزح ثِ صزاحت ثیبى ًطسُ است.



ًزخ ّبی هبلیبتی ثبیستی هتؼبرف ثبضس ثِ گًَِ ای وِ اس سَی هَزیبى هَرز پذیزش لزار گیزز .زر ًظز گزفتي ًزخ ّبی ثسیبر ثبال هی تَاًس اًگیشُ

پٌْبى سبذتي زرآهس ٍ ًیش استفبزُ اس راّىبرّبی اجتٌبة ٍ فزار اس پززاذت هبلیبت را افشایص زّس .چزا وِ زر یه تحلیل ّشیٌِ فبیسُ ،سَز فزار اس پززاذت
هبلیبت زر چٌیي ضزایطی ثسیبر هطلَة است.


زر حبلی وِ هٌطب هطىل سیبست پَلی اًجسبطی است ،راّىبر پیطٌْبزی تٌْب زر سهیٌِ ّسایت ًمسیٌگی هَجَز هَثز است.



زر صَرتی وِ هبلیبت ثز سىِ هطوَل افزازی وِ زر طزح پیصفزٍش سىِ ضزوت وززًس ضَز ،ثِ ٍاسطِ ایي وِ اػالم ضسُ ثَز هبلیبت اذذ ًویضَز،

ایي اهز هیتَاًس هَجت ثی اػتوبزی ػوَهی ثِ ًظبم پَلی وطَر ضَز.


ثبیس زیس وِ آیب ٍضغ هبلیبت ثبػث تجسیل سىِّب ثِ طالی آة ضسُ ٍ ّوچٌیي ذزٍج سزهبیِ اس وطَر ذَاّس ضس.



ثبیس توْیساتی ثزای حوبیت اس افزاز ضبغل زر حزفِ ذزیس ٍ فزٍش سىِ اًسیطیسُ ضَز وِ ایي افزاز اس ایي هبلیبت آسیت ًجیٌٌس.

طرح پیشنهادی اصالحی با توجه به نکات کارشناسی

رضس حجبةگًَِ لیوت سىِ طال زر وطَر ًِ تٌْب ایي ثبسار را هلتْت وززُ ،ثلىِ سهیٌِ ثبػث ایجبز التْبة زر ثبسارّبی زیگز ًیش ضسُ است؛ چزا وِ سىِ طال
ثِ ػٌَاى یىی اس ضبذصّبی هَرز تَجِ هززم زر سٌجص تغییزات لیوتی هَرز تَجِ لزار هیگیززٌّ .گبهی وِ ًَسبًبت لیوت طال وٌتزل ًطَز ،سیل
ًمسیٌگی ثِ ایي سوت سزاسیز هیضَز ٍ ثِ ضىلی پیَستِ ثبسار را هلتْت هیوٌس.
تٌْب راُ وٌتزل ایي ثبسار ایي است وِ ثب استفبزُ اس اثشار هبلیبت حجبة لیوتی آى ترلیلِ ضسُ ٍ ػبیسی سزهبیِگذاری زر ایي زارایی ثب ػبیسی سزهبیِگذاری
طزحّبی التصبزی ثزاثز ضَز .ثزای ایي هٌظَر هیتَاى السام ثِ ٍضغ هبلیبت حىَهتی ثز هجبزالت سىِ زر ثبسار ًوَز .ایي ًَع هبلیبت اس ًَع هبلیبت ثز
ػبیسی سزهبیِ ( )capital gains taxاست وِ زر ثسیبری اس وطَرّبی پیطزفتِ ثزای وٌتزل ثبسارّبی سفتِثبسی استفبزُ هیضَز.
ماده پیشنهادی اصالحی
 .1سبسهبى اهَر هبلیبتی هَظف است ًسجت ثِ ٍضغ هبلیبت  85زرصسی ثز ػبیسی ًبهتؼبرف حبصل اس ذزیس ٍ فزٍش سىِ  ،السام ًوبیس.
ً .2زخ هبلیبت تؼییي ضسُ اس ذزیساراى سىِ زریبفت ٍ ثِ ذشاًِ زٍلت ٍاریش هیضَز.

 .1نزخ مشبور باعث ميشود كه نزخ سود حاصل اس سزمايهگذاري در سكه طال با متوسط نزخ سود حاصل اس سزمايهگذاري در سپزدههاي بانكي بزابز شود.
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مقدمه (داليل توجیهی)

 .3ثبًه هزوشی هَظف است اطالػبت ذزیساراى سىِ طال را ثِ صَرت ثزذط زر اذتیبر سبسهبى اهَر هبلیبتی لزار زّس.
 .4ثبًهّب  ،هَسسبت اػتجبری ٍ ضزوتّبی الوبری آًْب ًیش وِ هجبزرت ثِ ذزیس سىِ طال ًوبیٌس ًیش هَظف ثِ پززاذت هبلیبت هشثَر هیثبضٌس.
 .5زرآهسّبی حبصل اس ایي هبلیبت زر صٌسٍلی ثب ػٌَاى صٌسٍق اضتغبل جوغآٍری ٍ ثِ هٌظَر ووه ثِ تَلیسوٌٌسگبى زاذلی زر لبلت تسْیالت
هطبروتی پززاذت هیضَز.
 .6سبسهبى اهَر هبلیبتی هَظف است طزح جبهغ هبلیبت ثز ػبیسی سزهبیِ ٍ افشایص ضفبفیت هبلیبتی را ظزف زٍ هبُ تٌظین ٍ ثزای تصَیت ثِ هجلس
ًوبیس.
 .7سبسهبى اهَر هبلیبتی هَظف است ظزف یه هبُ آییيًبهِ اجزایی زریبفت هبلیبت اس ػبیسی سزهبیِگذاری زر سىِ را تٌظین ٍ اثالؽ ًوبیس.
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