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از قديم االيام گفته می ش��د كه زمين و خانه به 
صاحب خود خيانت نمی كند و ارزش آن هر روز 
بيش از پيش ميشود. اما اين روزها برخی بيش از 
حد به اين ضرب المثل پايبند هستند و در حالی 
كه بسياری از مردم در شهرهای پرجمعيت از نبود 
مسکن در عذاب هستند برخی برای دستيابی به 
سود بيش��تر خانه های خود را خالی نگه داشته و 
به اميد افزايش قيمت در انتظار باقی مانده اند و به 
احتکار خانه روی آورده اند. در عين حال اين افراد 
از اج��اره اين خانه ها نيز به دليل افت قيمت آن 
س��ر باز می زنند و حاال چنين شده كه در شهری 
مانند ته��ران با وجود تعداد زي��ادی از خانه های 

خالی نه كسی توان خريد دارد و نه اجاره.
در عي��ن حال گزارش های ميدانی حاكی اس��ت 
تعدادی از مشاوران امالك تهران در برخی مناطق 
ش��مالی پايتخت و نيز منطق��ه 22 كه واحدهای 
خالی زي��ادی دارند، با مالکان هم س��و ش��ده و 
برای آنها ق��رارداد اجاره صوری تنظيم می كنند؛ 
اين قراردادها در س��امانه امالك و مستغالت نيز 
به ثبت می رسد تا مش��مول ديتاهای موجود در 

سامانه اسکان قرار نگيرد.
همچنين گفته شده برخی از مشاوران امالك، از 
برخی افراد كارت ملی اجاره می كنند تا كد ملی 
مستأجر كه در سامانه به ثبت می رسد، با اخطار 

عدم شناسايی كد ملی، مواجه نشود.
براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی نياز ساالنه 
كش��ور به مسکن تا سال 1405، 900 هزار واحد 
مسکونی اعالم شده است. اين رقم نشان می دهد 
كه اكنون به ميزان نياز 2.5 س��ال كش��ور خانه 
خالی وجود دارد. اما به واسطه ورود داللی به اين 
بخش، افزايش قيمت خانه و مواد اوليه س��اخت 
و س��از تقاضا برای اي��ن خانه ها وجود ندارد. حاال 
سياست گذاران تالش می كنند تا با اجرای طرح 
مالي��ات بر خانه های خالی ب��ه قيمت اين بخش 
ش��وك وارد كرده و بتوانند ترمز قيمت مسکن را 

بکشند. 
 سابقهطرح

س��ال 94 بود كه قانون ماليات بر خانه های خالی 
به تصويب رسيد، با اين حال از آنجايی كه قانون 
ماليات ب��ر خانه های خالی مصوب س��ال 1394 

ناقص بوده و به درستی اجرا نشد، 
نمايندگان مجلس طرح اصالحيه 
اي��ن قان��ون را تدوي��ن كردند تا 
نواقص اين قانون برطرف ش��ده و 
قان��ون هر چه س��ريعتر به مرحله 

اجرا برسد.
يک��ی از داليلی كه چرا اين قانون 
اجرايی نش��د اين بود كه ابهامات 
اجراي��ی داش��ت ك��ه از جمل��ه 
مهم ترين اين ابهامات عدم تعريف 
خانه خالی بود.  به طور مثال بايد 
مشخص می شد، خانه های غيرقابل 
سکونت، خانه های تعطيالتی و دوم 
يا حتی خانه هايی كه برای فروش 
گذاش��ته ش��ده اند كدام هستند و 
كدامي��ك در تعري��ف خانه خالی 

قرار می گيرند.
بر اساس استانداردهای بين المللی 
اگر 4 ال��ی 5 درصد خانه های هر 
كش��وری در يك بازه زمانی كوتاه 
مدت، خالی باشند به جهت جا به 
جايی خانوار، متعارف است اما اين 
نرخ در كش��ور ما بيش از 9 درصد 

و در ش��هرهايی مثل تهران بيش از 
18 درصد است.

براس��اس طرح كميسيون تلفيق مجلس در سال 
گذش��ته، واحدهای مس��کونی با ارزش باالی 10 
ميليارد توم��ان و خودروهای باالی 700 ميليون 
تومان در س��ال 99 مش��مول ماليات ب��ر دارايی 
)ساالنه( می ش��ود. قرار بود آيين نامه اجرايی اين 
بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی )سازمان 
ام��ور مالياتی كش��ور( حداكثر تا پاي��ان خرداد 
99 تهيه ش��ود كه براس��اس اع��الم وزارت راه  و 
شهرس��ازی دو هفته قبل اي��ن موضوع در هيات 
دولت تصويب كرد. محمد اس��المی، وزير راه نيز 
در سال گذش��ته اعالم كرد: سامانه جامع امالك 
تا پايان س��ال از سوی وزارت راه و شهرسازی در 

اختيار سازمان امور مالياتی قرار می گيرد.
وی به تازگی از رونمايی اين س��امانه خبر داد كه 
در اختيار سازمان امور مالياتی قرار گرفت كه اين 

س��ازمان بايد اطالعات مربوط را در اين س��امانه 
وارد كند.

 بازگشتدوبارهبهمجلس 
طرح موسوم به »ماليات بر خانه های خالی« پس 
از اصالح در كميسيون اقتصادی مجلس، مجدداً 
به  صحن بهارستان باز گشته است تا نمايندگان 
با بررس��ی جزئيات اين ط��رح؛ در قالب يك ماده 
واحده مش��تمل بر 10 تبصره ضوابط اخذ ماليات 

از خانه های خالی را تعيين كنند.
در بخشی از اين طرح تاكيد شده است: واحدهای 
نوس��از پ��س از دوازده م��اه و در پروژه های انبوه 
س��ازی پس از هج��ده ماه از پاي��ان مهلت اتمام 
عملي��ات س��اختمانی مندرج در پروانه س��اخت 
موض��وع م��اده )100( قانون ش��هرداری مصوب 
11/04/1334، مشمول ماليات موضوع اين ماده 
می ش��وند. از س��وی ديگر همه اشخاص مشمول 
موضوع اي��ن ماده مکلفند حداكث��ر ظرف مدت 

يکماه پ��س از هرگونه تغيي��ر در محل اقامت يا 
خريد و فروش واحد تحت تملك خود، اطالعات 
جديد را در س��امانه امالك و اس��کان كشور ثبت 
كنن��د. در غير اين صورت ب��ه ازای هرماه تاخير، 
واحد مس��کونی جديد، مشمول جريمه ای معادل 

ماليات سال اول می شود.
كارشناس��ان م��ی گويند، اف��راد اگر بب��ا دانايی، 
اطالعات خانه خالی خود را ابراز نکنند مش��مول 
ماليات اضافه خواهند ش��د ب��رای ارائه اطالعات 
ترغيب خواهند ش��د و اطالعات به سامانه امالك 

كشور منتقل خواهد شد.
 نظرمخالفانچيست؟

اين درحالی است كه بسياری از مخالفان ماليات 
بر خانه های خالی معتقدند بيشترين تعداد مسکن 
كشور توسط بخش خصوصی توليد می شود. حال 
اگر سياست های مالياتی سخت گيرانه در اين حوزه 
اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگيزه ای برای 

فعاليت نخواهند داش��ت و اين امر 
موجب بيکاری گس��ترده در بخش 

ساخت و ساز می شود.
از س��وی ديگر برخی معتقدند كه 
ماليات ب��ر خانه های خال��ی برای 
صاحب��ان اي��ن خانه ه��ا بازدارنده 
نيس��ت و نمی تواند مانع از افزايش 
قيمت مسکن شود به همين دليل 
مجلس دوباره به س��راغ اين قانون 
رفته اس��ت. در صورت تصويب اين 
قانون، هر فردی كه خانه مسکونی 
در شهر و روستا دارد، بايد اطالعات 
خود را در س��امانه امالك و اسکان 
كش��ور ثبت كن��د، تا با اي��ن اقدام 
ش��فافيت اقتصادی را افزايش داده 
و ش��رايط را برای تسهيل خانه دار 

شدن ديگر شهروندان فراهم كند 
 آياشناس�ايیخانههایخالی

ممکناست
با اين حال ميزان احتکار مس��کن 
در كشور ما بيشتر از استانداردهای 
بين المللی است و همين امر موجب 
عرضه نک��ردن خانه به بازار ش��ده 
است. به همين دليل شناسايی خانه 
های خالی از اهميت بااليی برخورداراست. در اين 
ميان اين س��وال وجود دارد كه اساس��اً می توان 
خانه های خالی را شناسايی  كرد؟ پروانه اصالنی 
مدير كل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه در اين 
باره گفت: بر اساس سامانه امالك و اسکان كشور 
قابليت شناسايی مالکان حقيقی و حقوقی و تعداد 

خانه های خالی بر اساس كد ملی وجود دارد. 
وی در اين باره افزود: با استفاده از اين سامانه به 
اف��رادی كه بيش از يك خان��ه دارند پيامك داده 
می شود و آن ها وارد سامانه امالك و اسکان كشور 
خواهند ش��د تا اطالعات ملك خود را مشاهده و 
تأييد و اطالعات س��کونتی را خود اظهاری كنند. 
وی اضاف��ه ك��رد: در اين مي��ان خانه های خالی 
شناسايی ش��ده و اطالعات آن در اختيار سازمان 

امور مالياتی قرار می گيرد.
 چهشهرهايیمشمولاينمالياتمیشود

اما آيا خانه های خالی در همه ش��هرها مش��مول 
ماليات می شود. محمد رضا پور ابراهيمی رئيس 
كميسيون اقتصادی مجلس ديروز در جلسه خانه 
ملت گفت: مالي��ات و جرائم مربوط به طرح اخذ 
ماليات از خانه های خالی فقط مشمول واحدهای 
مسکونی واقع در ش��هرهای باالی 100 هزار نفر 

جمعيت است.
 محم��ود عليزاده، معاون فنی و حقوقی س��ازمان 
امور مالياتی نيز گفت: مکانيسم و مدل تخليه شده 
س��ال های قبل نيز ديده شده و براساس آنچه در 
قانون ديده شده جهت شناسايی خانه های خالی 
از سکنه كسب اطالعات الزم است كه تاكنون اتفاق 
نيفتاده كه مجلس كليات طرح را تصويب كرد اما 
هدف اصلی اثر بخشی ماليات است. عليزاده گفت: 
برای ارتقای سطح اين سامانه مجلس تمام تالش 
خود را بکار گرفته اس��ت، جزئي��ات اين طرح در 
جلسات بعدی مجلس مطرح می شود. كميسيون 
اقتصادی مجلس برای اجرای اين طرح و شناسايی 

خانه های خالی از سکنه وارد عمل شده است. 
معاون فنی و حقوقی س��ازمان امور مالياتی گفت: 
ه��دف از اين طرح عرضه خان��ه خالی برای اجاره 
اس��ت بنابراين در صورت زياد شدن اين وضعيت 
و در عرضه و تقاضا تعادل انجام ش��ود در وضعيت 
اجاره به��ا نيز تاثير خواهد ش��د. او افزود: در اين 
طرح اگر واحدی اجاره داده نشود مشمول ماليات 
و به ميزان مبل��غ اجاره ظرف مدتی كه می تواند 
خالی بماند مش��مول جريمه خواهد شد بنابراين 
اگر كس��ی اطالعات خالف بده��د و اطالعات در 
سامانه شناسايی شود بازهم به ميزان دوبرابر مبلغ 

جريمه خواهد شد. 
درنهايت

بايد در نظر داشت كه مسلما ماليات بر خانه های 
خال��ی تنها اق��دام الزم برای بهبود بازار مس��کن 
نيس��ت و باي��د اقدامات ديگری نيز انجام ش��ود . 
مجلس برای بهبود بازار مس��کن بايد برنامه های 
متعددی داشته باشد و ماليات بر خانه های خالی 

می تواند اقدام نخست مجلس محسوب شود . 
اما توليد مسکن و نحوه تامين مالی آن بحث ها و 
دغدغه های ديگری هم دارد كه بايد در اين موارد 

هم پيگيری های الزم انجام گيرد.

امامموسیكاظم)ع(: ادای امانت و راستگويی روزی را زياد می  كند و خيانت و 
دروغگويی باعث فقر و نفاق می  شود.
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دارد  نظر  در  کشاورزى  جهاد  وزارت  به  وابسته  اردبیل  استان  کشاورزي  حمایتی  خدمات  شرکت 
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ارائه  قابل    990263500100000000000000000075 کاراکترى    30 واریز  شناسه  با  پایا  یا  ساتنا  پرداخت  دستور  طریق  از 

. میباشد 
(الکترونیکى  ارجاع  فرآیند  در  اصل تضمین شرکت   : کار  ارجاع  فرآیند  در  اصل تضمین شرکت  تحویل  زمان  و  8- آدرس 
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 ، صنعت  کل  (اداره  نام  ثبت  دفتر  27313131و021-21936   : دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  پشتیبانى  تماس  شماره 

(091453514181 رضانژاد  مهندس  آقاى   - اردبیل  استان  تجارت  و  معدن 

 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى شماره   55/59/1465    تاریخ    99/05/11  

ت دوم 
نوب

تجدید فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره 9901033

روابط عمومى شرکت بهره بردارى نفت و گاز شرق

دوم
ت 
نوب

–

–

–

WWW.SETADIRAN.IR 

–

شماره مجوز 1399.2271

نگاهی به چرایی طرح مالیات بر خانه های خالی


