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بررسی نقش شهرداریها در فرایند اعمال مالیات بر مسکنهای خالی
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عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ پولی و بانکی ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده:

تاریخ های مقاله:
با توجه به پیامدهای منفی وجود خانههای خالی همانند عدم توسعۀ مطلوب شهری ،عدم امکان استفاده از
1399/06/13
تاریخ دریافت:
بازدهی مقیاس در ارائۀ خدمات ،برجسته شدن شکاف طبقاتی ،بروز مخاطرات و ناهنجاریهای اجتماعی و
تاریخ تصویب1399/08/25 :
فرهنگی و اخالل و تشدید نوسانهای قیمتی در بازار مسکن ،برخی دولتهای محلی بهخصوص در شهرهای
با رشد جمعیت فزاینده اقدام به اعمال مالیات بر خانههای خالی کردهاند و از عواید حاصل از آن برای بهبود
کلمات کلیدی:
خدمات ارائهشده در بخش مسکن و شهرسازی استفاده میکنند .در اقتصاد ایران نیز در ادوار مختلف قوانین
مالیات
متعددی برای حل معضل مالیات بر خانههای خالی تصویب شده است ،ولی در عمل از نظر اجرایی با معضالت
مسکن خالی
و تنگناهایی مواجه بوده که یکی از دالیل مهم این امر بیتوجهی به مسئلۀ نهاد اجرایی در اعمال این مالیات
دولت محلی
بوده است .به طور ویژه ،به دلیل بیتوجهی به جایگاه شهرداریها در فرایند شناسایی و مالیاتستانی از امالک
تهران
شهرداری
و اراضی خالی ،این قوانین در دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مد نظر شکست خورده است .این در
حالی است که شهرداریها به سبب برخورداری از سامانۀ جامع ممیزی امالک و اراضی شهری ،نسبت به
سایر ارگانها (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) مزیت نسبی و مطلق در فرایند اجرایی مالیات
بر خانههای خالی دارند .در این پژوهش ،تالش شده است با توصیف و تبیین نقش و جایگاه شهرداریها در
ی تهران و در نتیجه،
اجرای مالیات بر خانههای خالی ،اهمیت آن در خلق منابع درآمدی جدید برای شهردار 
ارتقای کیفیت و خدمات ارائهشدۀ آن بهخصوص در بخش مسکن و خدمات شهری بررسی شود .البته ،در این
فرایند چالشهایی نیز وجود خواهد داشت که در این راستا راهکارها و پیشنهادهایی نیز برای کاهش آنها
 DOI: 10.22034/UE.2020.09.04.03ارائه شده است.

مقدمه
امروزه نقش دولتهای محلی در رشد و توسعۀ شهرها بیش از پیش
برجسته شده است ،به گونهای که این کارویژه به نوعی به یک مطالبۀ
عمومی تبدیل شده و مسئوالن شهری را بر آن داشته است تا با انگیزهای
مضاعف برای ارتقای هر چه بیشتر کمیت و کیفیت خدمات شهری قدم
بردارند .بدیهی است الزمۀ حرکت هدفمند و هوشمند در چنین مسیری،

نویسنده مسئول:

ایمیلm.hadian@mbri.ac.ir :

برخورداری دولتهای محلی از جریانهای درآمدی و منابع مالی پایدار
و قابل اتکا است ،به گونهای که با پرهیز از ایجاد کسریهای مالی ،بار
هزینهای مضاعف را به نسلهای بعدی تحمیل نکند.
یکی از حوزههای زیربنایی ارائۀ خدمات توسط شهرداریها در هر
شهر و کشوری ،بخش مسکن است؛ درآمد شهرداریها در بخش مسکن
از منابع و محلهای مختلفی مانند عوارض ساختوساز ،عوارض نوسازی
و حق کسب و پیشه نشئت میگیرد .یکی از منابع دیگری که دولتهای

مهدی هادیان

محلی در برخی کشورها در بخش مسکن تعریف کردهاند ،مالیات بر امالک
خالی است که میتواند زمینهای خالی و یا ساختمانهای خالی از سکنه
را در بر گیرد .استداللهای مختلفی در خصوص لزوم اعمال این مالیات از
منظر رشد و توسعۀ شهری و نیز از منظر اقتصادی مطرح میشود که هر
یک نیز مدافعان و مخالفانی دارد (قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران.)1383 ،
در اقتصاد ایران نیز موضوع مالیات بر خانههای خالی در مقاطع
مختلفی مطرح شده است .اما این بحث بنا به دالیل مختلفی به سرانجام
نرسیده و اجرایی نشده است .هر چند که بهتازگی تحت تأثیر کاهش
شدید درآمدهای نفتی دولت و آثار سوء تحریمهای ظالمانۀ نیروی
متخاصم علیه کشور از یک سو و از سوی دیگر ،نوسانهای شدید اقتصاد
کالن بهخصوص در حوزۀ بازار داراییها از جمله مسکن و در نتیجه،
نابسامان شدن قیمت مسکن و خارج شدن آن از قدرت خرید طبقۀ
متوسط جامعه ،قانونگذار و سیاستگذار در صدد آن است که این مالیات
در دستور کار متولیان امر (سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت راه
و شهرسازی) قرار گیرد ،اما در این زمینه هنوز ابهامات و کاستیهای
متعددی (از جمله نبود بانک جامع اطالعات امالک و اسکان کشور) وجود
دارد که به نظر میرسد اجرایی شدن آن را با تأخیر مجدد همراه خواهد
ساخت (هوشیار و مقدم حسینی.)1394 ،
با توجه به آنکه شهرداریها سامانههای تخصصی برای شناسایی و
ممیزی امالک دارند ،این سؤال مطرح میشود که برای افزایش و بهبود
خدمات شهری در حوزۀ مسکن ،آیا اساساً جمعآوری مالیات بر خانههای
خالی توسط شهرداریها توجیهپذیر است یا خیر؟ البته ،این سؤال از
دیدگاههای مختلفی قابل بررسی است که صرفنظر از جنبههای حقوقی
و قانونی آن ،ابتدا باید مسائل مترتب بر آن را از دو دیدگاه اصلی یعنی
عوامل اقتصادی و دیگری الزامات برنامهریزی شهری مورد مداقه قرار داد.
بدیهی است مقتضیات زمانی و همچنین ،اهداف و محتوای استداللهای
ارائهشده برای اعمال مالیات بر مسکن خالی توسط نهاد متولی نقش
اساسی در چگونگی اجرا و اثربخشی این مالیات خواهد داشت ( قانون
مدیریت خدمات کشوری.)1386،
از آنجا که تا کنون این موضوع در هیچیک از مطالعات داخلی از
جوانب مختلف بررسی و تحلیل نشده است و مطالعات خارجی نیز با توجه
به تفاوت در زمینههای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر شکلگیری
پدیدههای شهری و از جمله افزایش امالک خالی از یک سو و تفاوت در
ساختارهای حکمرانی و نهادی در شکلگیری قوانین و مصوبات از سوی
دیگر قابل تعمیم به داخل نیست ،نتایج این پژوهش ظرفیتهای بدیعی
را برای تصمیمگیری مسئوالن شهری برای اجرای مالیات بر مسکنهای
خالی ایجاد خواهد کرد که در مطالعات قبلی وجود ندارد.
به منظور نیل به هدف اصلی تحقیق و پاسخگویی به سؤالهای
مطرحشده در این زمینه ،پژوهش پیش رو ،به شرح ذیل سازماندهی
شده است .در بخش دوم ،تجارب سایر کشورها در حوزۀ مالیات اعمال
مالیات بر امالک خالی بررسی میشود .در قسمت سوم به روش کار و

مبانی نظری پرداخته میشود .در بخش چهارم به شناخت وضع موجود
در اعمال مالیات بر خانههای خالی در کشور پراخته میشود .همچنین،
پتانسیل شهرداریها در جمعآوری مالیات بر خانههای خالی و نقش آن
در جریان درآمدی منابع و نیز ارتقای مدیریت خدمات شهری بررسی
میشود .در نهایت ،نیز چالشهای پیش روی اجرای این قانون به همراه
راهکارهای مبتنی بر تجارب سایر کشورها و همچنین تجارب حاصل از
اجرای قوانین قبلی ارائه میشود.
پیشینۀ تحقیق
تجارب کشورها در اعمال مالیات بر خانههای خالی
بررسی تجارب کشورها و دولتهای محلی مختلف بیانگر آن است
که اعمال مالیات بر خانههای خالی عموماً در قالب مالیات بر امالک و
مستغالت خالی وضع میشود که دامنهای وسیعتر از واحدهای مسکونی
را در بر میگیرد .در این حالت ملک خالی میتواند زمین باشد که یا
به صورت بایر است و یا به صورت پارکینگ از آن استفاده میشود و
یا اینکه ساخته شده است که میتواند مسکونی و تجاری باشد .مطالعۀ
بانک جهانی ( ۹ )۲۰۱۶شهر را که در آن مالیات بر زمین خالی اعمال
میشود به همراه روشهای هر یک را بررسی کرده است (امیرطهماسبی
و همکاران .)2016 ،این شهرها عبارتاند از :سانتیاگو (شیلی) ،بوگاتا
(کلمبیا) ،ویساخپاتنام (هند) ،سئول (کرۀ جنوبی) ،ماریکینا (فیلیپین) و
واشنگتن دیسی (آمریکا) .همچنین ،مالیات بر واحدهای مسکونی خالی
نیز بهتازگی در شهر ملبورن استرالیا و ونکوور کانادا معرفی شده است .در
برخی مناطق فراسنه و برخی شهرهای بریتانیا نیز متداول بوده است .اما
میتوان گفت که گستردگی آن در میان کشورها و حتی ایالتهای مختلف
کشورهای یادشده خیلی زیاد نیست و فقط در شرایطی خاص دولتها به
سمت این نوع مالیات میروند .در ادامه تجارب این حوزههای قضایی در
خصوص مالیات بر واحدهای مسکونی خالی بررسی میشود.
مالیات بر خانههای خالی در انگلستان در قالب مالیات شهرداری
( )Council Taxاخذ میشود .در این کشور واحدهای مسکونی که بیش
از شش ماه خالی باشد مشمول  ۵۰درصد از مالیات شهرداری میشود
و بعد از  ۱۲ماه این مالیات تا  ۱۰۰درصد افزایش میيابد .پایۀ مالیات
خانههای خالی همانند مالیات شهرداری ،ارزش محاسبهشده منطقهای
امالک است که میزان آن در هر منطقه توسط یک گروه ارزیاب مربوط
به شهرداری تعیین میشود .این گروه ارزیاب ،فهرستی از تمام امالک
منطقه تهیه و دامنهای برای قیمت امالک ارائه میکنند و سپس ،بر این
مبنا مالیات هر ملک مطابق این فهرست تهیه شده ،تعیین میشود .البته
در انگلستان ،برخی خانههای خالی از جمله خانۀ فردی که برای مراقبت
و نگهداری از فرد دیگری خالی باشد ،خانه فردی که به دلیل بستری
شدن در بیمارستان خالی باشد ،خانهای که به دلیل قرار داشتن در دوره
انتظار تخریب خالی باشد ،خانهای که به دلیل مشکالت مربوط به اجازه
برای سکونت همچون ورثهای بودن آن خالی باشد و در نهایت ،خانههای
پلمپشده از پرداخت مالیات بر خانههای خالی جدا هستند .همچنین،
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برخی مناطق وضع شده است که از آن جمله میتوان به ایالت رودآیلند
( )Rhode Islandو واشنگتندی.سی .اشاره کرد .نرخ مالیات بر خانههای
خالی در ایالت رودآیلند معادل  ۱۰درصد و پایۀ آن معادل ارزش ملک
برآوردشده توسط گروه ارزیاب مالیاتی است که به صورت ساالنه پرداخت
میشود .این نرخ در واشنگتندی.سی .معادل  ۵درصد ارزش محاسبهشده
ملک توسط گروه ارزیاب مالیاتی است .برای ناحیۀ کلمبیا نیز نرخ مالیات
بر خانههای خالی برابر با  ۵درصد به مآخذ ارزش بازاری امالک تعیین
شده است که تقریباً  ۳برابر نرخ مالیاتی واحدهای تجاری و صنعتی است.
در آمریکا این مالیات بر خانههایی اعمال میشود که برای مدت زمان
یکسال خالی باشند و مالکان این خانهها ملزم به ثبت اطالعات خانههای
خود (اطالعات ملک و آدرس و مشخصات مالک) در سامانۀ مربوطه
هستند .در صورت عدم ثبتنام مجازاتهایی توسط حوزههای قضایی
برای آنها در نظر گرفته میشود که این الزام و جریمه به عنوان ابزار
حقوقی شناسایی خانههای خالی تلقی میشود .شناسایی خانههای خالی
در آمریکا به عهدۀ ادارۀ امور مصرفکننده و قانونگذاری ( )DCRAو
ادارۀ درآمد و مالیات ( )OTRاست .ادارۀ امور مصرفکننده و قانونگذاری
نیز از طریق بررسیهای میدانی و گزارشهای مردمی خانههای خالی
را شناسایی میکند و اگر شواهد کافی در خصوص سکونت در خانۀ
مورد نظر ارائه شود ،مشمول پرداخت مالیات گروه اول خواهد بود و در
صورت عدم ثبتنام و یا ارائۀ شواهد ناکافی مشمول پرداخت مالیات گروه
خانههای خالی و جرایم مرتبط میشود .همچنین ،معافیتهایی برای این
قانون در نظرگرفته شده است.
اگر یک واحد مسکونی تحت تعمیرات اساسی باشد تا یک سال از
پرداخت این مالیات معاف است.
اگر خانهای موضوع دادرسی گواهی حصر وراثت باشد و یا اینکه
ملک مورد نظر موضوع دادخواهی باشد تا دو سال از پرداخت این مالیات
معاف است.
اعمال معافیت یکساله برای واحدهای مسکونی خالی (و معافیت
دوساله برای واحدهای تجاری) در صورت فراهم نبودن شرایط فروش
و یا اجاره.
نکتهای که در بررسی تجارب شهرهای مختلف در حوزۀ مالیات بر
خانههای خالی باید به آن توجه داشت این است که نه تنها آثار اولیه بلکه
تأثیرات طی زمان این اقدام سیاستی نیز ارزیابی شود .در این خصوص،
تجربۀ شهر ونکوور که از سال  ۲۰۱۷مالیات بر خانههای خالی به مأخذ
 ۱درصد ارزش آن دارایی را اجرایی کرده است ،نشان میدهد این اقدام
سبب افزایش  ۵۹۲واحدی خانهها در سال  ۲۰۱۸شده است که چیزی
حدود  ۱۶درصد میزان ساختوساز خانههای جدید در این سال بوده
است .با این حال ،به نظر میرسد که این فقط اثری بوده است که برای
یک بار اتفاق میافتد و با برقراری تعادل جدید در بازار ،در سالهای
بعد اثرگذار نخواهد بود .این در حالی است که طی یک دورۀ  ۵ساله
ساختوساز مسکن حدود  ۲۰تا  ۳۰برابر مقدار افزایش عرضه ناشی از
اعمال مالیات بر خانه خالی ،اضافه شده است (هانسن.)۲۰۱۹ ،1

خانهای که بهرغم عرضۀ فعال آن به بازار برای فروش یا اجاره ،به مدت
کمتر از دو سال خالی باشد و خانههای خالی که تحت تعمیرات عمده
باشد ،تا حداکثر  ۵۰درصد مشمول تخفیف است.
در انگلستان شناسایی و ساماندهی خانههای خالی با استفاده
از ابزارهای اطالعاتی همچون سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو
فروشگاههای مخصوص خدمات شهرداری ( )One-stop Shopانجام
میشود .سیستم اطالعات جرافیایی یا همان  GISابزار نقشهبرداری
از خانههای خالی توسط شهرداری است.این ابزار ،نقاط حساس را در
مناطقی که خانههای خالی دارد ،شناسایی میکند .عالوه بر این ،شامل
اطالعات محیط اطراف مسکن خالی و شاخصهای اقتصادی-اجتماعی نیز
است که به شهرداری برای اولویتبندی مناطق کمک میکند .در مقابل،
فروشگاههای ارائۀ خدمات در قالب شرکت فعالیت میکنند و خدمات
متعددی همچون تهیه و فروش اطالعات مورد نیاز مالکان ،سازمان مسکن
و مقامات محلی از جمله اطالعات مربوط به خانههای خالی مورد نیاز
شهرداریها را ارائه میکنند .این شرکتها که به «مرکز اطالعات عمومی»
و «فروشگاه شهری یا شهرداری» نیز معروف است ،اساساً برای مقابله با
مسکن خالی راهاندازی شده است.
این ترتیبات تا حدود زیادی نیز به صورت مشابه در اسکاتلند اجرایی
میشود ،به گونهای که مالیات بر خانههای خالی در قالب مالیات شهرداری
اخذ میشود .البته ،این دو سیستم در نرخ مالیات و نیز در برخی موارد
عملیاتی همچون فرجۀ زمانی خالی بودن با یکدیگر تفاوتهایی دارند .به
طوری که در اسکاتلند نرخ مالیاتی معادل  ۱۰۰درصد «مالیات شهرداری»
در خصوص خانههایی که برای یک سال یا بیشتر خالی هستند ،اعمال
میشود .همچنین ،خانههای خالی که تحت تعمیر هستند تا  ۱۲ماه از
آخرین روز سکونت معاف از مالیات بوده و بعد از آن مشمول پرداخت
 ۵۰درصد مالیات شهرداری میشوند .البته ،شهرداری نیز میتواند در
خصوص خانههایی که کمتر از یک سال خالی بوده ،تخفیفی بین  ۱۰تا
 ۵۰درصد اعطا کند.
در فرانسه در  ۲۹جوالی  ۱۹۹۸قانون مالیات بر خانههای خالی
مصوب شده است که در مناطق با بیش از  ۵۰هزار نفر جمعیت بر پایه
ارزش اجارهای امالک و نرخ آن برای سال اول معادل  12/5درصد و برای
سالهای بعد معادل  25درصد است .البته ،خانههایی که به دلیل انجام
عملیات نوسازی غیرقابل سکونت و در نتیجه خالی هستند ،از پرداخت
این نوع مالیات معاف هستند .در فرانسه هدف از اعمال این مالیات،
ساماندهی خانههالی خالی است و برای اجرای آن از ابزار حقوقی «مصادرۀ
خانههای خالی به نفع افراد بدون سرپناه» استفاده میشود ،به طوری
که بر اساس قانون مالیات امالک فرانسه در سال  ،۲۰۱۴حق مصادرۀ
خانههایی که بیش از  ۱۸ماه خالی باشند تا  ۷سال برای اسکان افراد فاقد
سرپناه اعطا شده است.
در ایاالت متحدۀ آمریکا در سطح فدرال از بخش مسکن مالیاتی
دریافت نمیشود و قوانین مالیاتی این بخش توسط دولتهای محلی در
هر ایالت تعیین میشود .به همین ترتیب ،مالیات بر خانههای خالی در
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روش تحقیق
برای بررسی خانههای خالی ،مهم است که بدانیم در ادبیات اقتصادی
حوزه بازار مسکن ،خانههای خالی به چه مفهومی داللت دارد .به طور کلی
خانههای خالی به واحدهایی گفته میشود که در زمان مشخصی خالی
باشد (هوکسترا و زاد .)۲۰۱۱ ،2این تعریف طیف وسیعی از خانهها را در بر
میگیرد .به طور مثال ،خانههایی که در مدت زمان بین تعویض مستأجر
و یا بازسازی و تغییر دکوراسیون و یا در انتظار تخریب خالی هستند،
خانههایی که در ایام تعطیالت استفاده میشود ،خانههایی که توسط مالک
به صورت ارادی از بازار خارج شده و خالی نگهداری میشوند و مواردی
دیگر میتواند در این تعریف قرار گیرد .در ادامه ،این پدیده با بیان دالیل
شکلگیری و عواقب منفی آن بیشتر بررسی میشود.

الف) انگیزههای اقتصادی و رشد قیمت
در کوتاهمدت و میانمدت ،مهمترین عامل برای خالی ماندن یک
خانه ،خرید به قصد کسب سود چشمگیر و در نتیجه ،تمایل مالک
به فروش واحد مسکونی و پرهیز از ورود به موانع حقوقی قرادادهای
اجاره و هماهنگی با مستأجر برای بازدید ملک است .به طبع ،هر چه
قراردادهای حقوقی بیشتر به نفع مستأجران باشد ،این عامل سبب
هدایت انتخابهای مالکان به خالی ماندن خانهها خواهد شد (گابریل
و نوثفت.)۲۰۰۱ ،6
همچنین ،برخی از واحدهایی که در مناطق خاصی از شهر قرار
دارند و یا عواملی همانند نزدیکی به مراکز شغلی و یا دسترسی آسان
به شاهراههای ارتباطی و حملونقل سبب میشود که در دورههای رونق
مسکن ،این مناطق و خانهها از توجه ویژهای برخوردار شوند و در نتیجه
مالکان اینگونه امالک نیز از رشد قیمت بیشتری بهرهمند شوند .به بیان
دیگر ،در بین مقاصد مصرفی و سرمایهای خرید مسکن ،در کوتاهمدت و
میانمدت احتمال آنکه خرید با انگیزههای سرمایهای به خالی ماندن خانه
منتهی شود بیشتر است.
عالوه بر این ،نااطمینانی در نوسانهای قیمتی ،سبب میشود
که پروژههای ساختوساز مسکن با ابهام و وقفه همراه شود و ارزش
مسکن افزایش یابد .در چنین شرایطی ،حتی اگر فروشندهای قصد جدی
برای فروش داشته باشد ،در مواجهه با نوسانهای قیمتی و شکلگیری
انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر قیمت مسکن ،ملک خود را به بازار عرضه
نخواهد کرد (کانینگام .)۲۰۰۶ ،7به بیان دیگر ،در این وضعیت ،خالی
ماندن خانه میتواند به عنوان یک استراتژی بهینه تا زمان یافتن یک
مشتری مناسبتر و یا بهبود کیفیت واحد مسکونی و بازسازی آن برای
عرضه در قیمتهای به مراتب بیشتر اتخاذ شود.
با توجه به مخرب بودن تقاضاهای سفتهبازی در ایجاد نوسانها و
التهابات قیمتی در بازار مسکن و بهخصوص در کشورهایی که حقوق
مالکیت شفافیت کافی ندارد ،اولین اقدام برای محدود کردن اینگونه
تقاضاها ،اعمال مالیات بر عایدی سرمای ه است .در صورتی که همگام با
تجارب بینالمللی ،بخش عمدهای از سود سرمایه در کوتاهمدت مشمول
مالیات عایدی سرمایه شود ،ورود تقاضاهای سفتهبازانه که در عمده موارد
به خالی ماندن امالک خریداری شده منتهی میشود ،بسیار محدود شده
و در نتیجه ،با کاهش انگیزههای سوداگری در بازار مسکن ،خانههای
خالی که از این محل نشئت میگیرد ،کاهش خواهد یافت .بنابراین،
در چنین شرایطی ،اعمال مالیات بر خانههای خالی ،یک اقدام پسینی
برای سیاستگذاری در حوزه امالک خالی خواهد بود و اولویت با طراحی
مکانیسمها و زیرساختهای اعمال مالیاتهای عایدی سرمایه در بخش
مسکن است.

دالیل نگهداری خانههای خالی
به طور کلی ،قبل از هر اقدام اجرایی و حتی سیاستگذاری برای
بررسی چالشها و معضالت یک پدیده ،ابتدا ضروری است که ابعاد
مسئله و یا مشکل بررسیشده به صورت شفاف تبیین و شناسایی شود.
در خصوص امالک مسکونی خالی از سکنه نیز مهمترین گام ،شناسایی
دالیل خالی ماندن و یا انگیزههای خالی نگهداشتن واحدهای مسکونی
است .شایان یادآوری است ،این اقدام نه تنها برای اخذ مالیات بر خانهها
خالی ،بلکه حتی قبل از آن برای برنامهریزی شهری ضروری است (دای
ریچارد.)2010 ،3
در بحث خانههای خالی در ابتدا باید بین دو نوع ملک دارای بازار
( )Marketableو فاقد بازار ( )Non-Marketableبرای سکونت تفکیک
قائل شد .بدیهی است امالکی که خدمات قابل ارائه به بازار ندارند ،نیازمند
تخریب و یا حداقل بازسازی خواهند بود ،که در چنین شرایطی مالیات
بر این گونه خانهها بهتنهایی اثربخش نخواهد بود ،بلکه همزمان باید
بستههای تشویقی برای تسریع در بازسازی و یا تخریب و ساخت مجدد
آن به مالک ارائه شود تا از این طریق به صورت واقعی هدف افزایش عرضۀ
موجودی مسکن محقق شود (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضۀ
مسکن  .)1387 ،این مهم در مناطقی از شهر که بافت آن قدیمی است و
تمرکز خانههای خالی نیز زیاد است ،نقش مؤثری خواهد داشت .از سوی
دیگر ،برای امالک دارای بازار ،بررسی مطالعات مختلف بیانگر آن است
که هر چه دورۀ بررسیشده را بیشتر در نظر بگیریم ،انگیزههای بیشتری
با ابعاد وسیعتری برای خالی بودن خانهها قابل شناسایی است (مرلو و
مگن۲۰۰۴ ،4؛ هان و استرنج .)۲۰۱۵ ،5نکتۀ درخور توجه این است که
این انگیزهها نیز مربوط به شرایطی است که خالی ماندن خانه ناشی از
انتخاب مالک و به نوعی ارادی است و تحت تأثیر سایر عوامل و یا به بیانی
غیرارادی نیست.
Hoekstra and Zad
Dye Richard
Merlo and Ortalo-Mafne
Han and Strange
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ب) انگیزههای اجتماعی و فرهنگی و شکلگیری خانههای دوم یا تابستانی
در میانمدت و بلندمدت هر چند که انگیزههای اقتصادی در بازار
مسکن حضور دارد ،اما احتمال اضافه شدن انگیزههای دیگری همانند
مسائل فرهنگی و اجتماعی افزایش مییابد .این موارد در اصطالح به
شکلگیری خانههای دوم یا تابستانی منجر میشود که سبب خالی ماندن
خانه در مواقعی از سال و یا هفتههایی از ماه میشود در حالی که مالکان
دارای انگیزههای اقتصادی با نگاه بلندمدت ،معموال واحد خود را در بازار
اجاره عرضه خواهند کرد و از درآمدهای ناشی از اجاره نیز ،عالوه بر انتفاع،
برای نگهداری و یا مخارج دورهای مسکن استفاده خواهند کرد.
شایان یادآوری است رفتوآمدهای مکرر شغلی و یا سفرهای تفریحی
مداوم به مناطق گردشگری خاص سبب میشود که برخی از افراد به
دالیل شغلی و یا خانوادگی ،اقدام به تهیۀ خانههای دوم و یا تابستانی
کنند .بدیهی است این گونه خانهها به طور معمول خالی از سکنه است
و فقط در مواقع محدود و مشخصی از سال توسط صاحبان آنها استفاده
میشود .به طور مثال ،برخی صاحبان کسبوکارها و شرکتها که در
سایر استانها مشغول به کار هستند ،ممکن است برای انجام امور اداری
و پیگیريهای شغلی واحدی را در مراکز استان و یا پایتخت کشور بخرند
و هنگام مسافرت از آن استفاده کنند .عالوه بر این ،خانوارهای متمول نیز
ممکن است به منظور گذراندن ایام تعطیل و صرف اوقات فراغت خود،
خانههایی در مناطق خوشآبوهوای حوالی شهر و یا در اماکن مقدسه
برای انگیزههای مذهبی و زیارت خریداری کنند .هر چند که برآورد
مشخصی از سهم این نوع خانهها وجود ندارد ،اما میتوان این فرضیه
را مطرح کرد که در برخی مناطق تمرکز خانههای خالی با این انگیزه
خریداری شدهاند .در چنین شرایطی مالیاتهای اعمالشده باید به قدری
زیاد باشد تا مطلوبیت سکونت در منزل شخصی مشروط به ثبات سایر
عوامل دخیل ،کمتر از هزینههای مالیاتی و هزینههای جانبی آن شده و به
نوعی اجار ۀ موقت امالک طی دورۀ مسافرت ،به گزینۀ ارجح برای اینگونه
مالکان تبدیل شود .البته باید یادآوری کرد که برخی نیز خانههای دوم
را برای مقاصد غیرقانونی و مجرمانه نگهداری میکنند که به نوعی ذیل
مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار میگیرد.
ج) اصطکاکهای بازار و خالیماندن غیرارادی مسکن
ساختار بازار مسکن ویژگیهای خاصی دارد که به دلیل ناهمگن
بودن کاالهای ارائهشده در بازار آن ،انطباق نیاز تقاضاکنندگان و
عرضهکنندگان با اصطکاکهای متعددی همراه است و بنابراین ،در این
شرایط مصرفکنندگان و فروشندگان باید وارد یک فرایند جستوجوی
هزینهآور شوند .مسکن مهمترین دارایی اقشار متوسط جامعه محسوب
میشود و از این نظر حساسیت تقاضاکنندگان در این بازار نسبتا زیاد
است .جنبههای مختلفی از این دارایی همانند اندازه ،کیفیت ،قیمت و
محل ملک در تصمیمگیری خانوارها برای خرید خانه نقش اساسی ایفا
میکند به گونهای که که پیدا کردن خانهای متناسب با سالیق و توان
مالی خانوارها مستلزم صرف زمان و هزینه است .این مسائل سبب میشود

که حتی بهرغم میل مالکان ،همواره تعدادی خانۀ خالی در بازار مسکن
وجود داشته باشد .برای مثال ،از زمان عرضۀ یک ملک در بازار برای فروش
تا پیدا شدن خریدار واقعی ممکن است بیش از  ۶ماه طول بکشد که طی
این دورۀ زمانی نیز مسکن خالی از سکنه است .درخور یادآوری است
که این موضوع هم برای خانههای ملکی و هم برای خانههای اجارهای
مطرح است .بنابراین ،بخشی از پدیدۀ خانههای خالی را میتوان به ساختار
بازار مسکن و اصطکاکهای این بازار نسبت داد که سبب میشود حتی
بدون وجود سایر انگیزههای اقتصادی و اجتماعی ،همواره در تعادل بازار
بخشی از امالک به صورت غیرارادای خالی باشد هر چند که طبیعی است
(ویتان۱۹۹۰ ،8؛ سیگو.)۲۰۱۹ ،9
وجود اصطکاک در بازار مسکن تا حد زیادی مشابه بازار نیروی کار
است .در بازار نیروی کار نیز انطباق نیازهای کارفرمایان و گارگران نیازمند
صرف زمان و هزینه است و در همین رابطه در ادبیات اقتصادی اصطالح
بیکاری طبیعی مطرح شده است ،به گونهای که هر چند بازار نیروی
کار در حالت تعادل باشد ،بخشی از نیروی کار شغل نخواهند داشت.
بنابراین ،همانند بازار کار که میزان بیکاری بین  ۴تا  ۵درصد به عنوان
میزان بیکاری طبیعی قلمداد میشود ،در بازار مسکن نیز همواره وجود
درصدی از خانهها به صورت خالی طبیعی است .عالوه بر این ،با توجه به
زیرساختهای متفاوت در کشورهای مختلف و همچنین ،عوامل فرهنگی
و اجتماعی متمایز در هر جامعهای ،نرخ طبیعی یا تعادلی خالی ماندن
امالک و مستغالت برای هر کشوری حتی در مقاطع مختلف متفاوت
خواهد بود و در نتیجه در مرحلۀ اول ،باید برآوردی از نرخ طبیعی و
مقایسۀ آن با نرخ محققشده خانههای خالی انجام داد (کوچ وککس،10
۲۰۱۳؛ هگن و هنسن .)۲۰۱۰ ،11به طور مثال ،در اروپا و آمریکا نرخ
 ۵درصد به عنوان حداکثر میزان بیکاری طبیعی در نظر گرفته میشود
و نرخهای بیش از  ۸-۱۰درصد نیز بحرانی توصیف میشود (گالک و
هاسرمن۲۰۰۴ ،12؛ هوکا.)۲۰۱۵ ،13
همچنین ،هر چند که نرخ طبیعی واحدهای مسکونی خالی (همانند
نرخ طبیعی بیکاری) جزء ذاتی تعادل بازار مسکن تلقی میشود ،اماباید
توجه داشت که نرخ طبیعی واحدهای مسکونی خالی فقط در شرایط
تعادل بازار برقرار میشود و در شرایط عدم تعادل همانند بازار مسکن
ایران این نرخ از حد طبیعی خود فراتر میرود .باید تأکید کرد عموماً
تفاوت نرخ واحدهای مسکونی خالی موجود و نرخ طبیعی آن متأثر از
شرایط بازار مسکن است .نکتۀ درخور توجه دیگر ،آن است که کاهش نرخ
طبیعی خانههای خالی نیازمند گسترش زیرساختها و ابزارهایی همانند
پایگاههای دادهای پویا از موجودی امالک و شرایط آنها و همچنین،
تسهیل دسترسی به این اطالعات است که تا حد زیادی میتواند منجر
8 Wheaton
9 Segu
10 Couch and Cocks
11 Hagen and Hansen
12 Glock and Hsussemann
13 Huukka
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بررسی نقش شهرداریها در فرایند اعمال مالیات بر مسکنهای خالی

ج) برجسته شدن شکاف طبقاتی
وجود تعداد زیادی خانۀ خالی در برخی مناطق برخوردار و در
مقابل تراکم باالی سکونت در مناطق کمبرخوردار شهر ،تصویر گویایی
از نابرابریهای اجتماعی را در ذهن شهروندان تداعی میکند (نیت،18
 .)۲۰۱۴این وضعیت عالوه بر نمایان شدن عدم دسترسی افراد فقیر به
سرپناه مناسب ،به تفکیک فضایی و اجتماعی شهر نیز منتهی میشود
(الرنجیرا .)۲۰۰۳ ،19در همین ارتباط، جرج هنری در کتاب پیشرفت
و فقر ،بایر ماندن زمینها و خالی ماندن خانهها و امالک را دلیل بروز
بحرانها و گسترش نابرابری اجتماعی میداند و بر این اساس ،اعمال
مالیات را برای افزایش هزینههای نگهداری و هدایت مالکان به سمت
20
ساختوساز و افزایش عرضۀ مسکن مؤثر میداند .در مقابل ،دی و انگلند
( )۲۰۱۰نظر مخالفی دارند و معتقدند که مالیات بر امالک خالی در
نهایت در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در زمینهای خالی و یا عرضۀ
امالک خالی بیاثر خواهد بود ،چرا که با توجه به ثروتمند بودن مالکان
فقط اگر  ۱۰۰درصد ثروت ملک مشمول مالیات شود ،میتواند مؤثر باشد
و در مورد زمینهای خالی و یا امالک خالی متروکه نیز در صورتی که
هزینههای سرمایهگذاری خیلی زیاد باشد به گونهای که هزینههای مالیات
در مقابل هزینههای ساختوساز و تأمین مالی آن ناچیز باشد، احتمال
عدم سرمایهگذاری و ساختوساز روی زمینها و امالک متروکه افزایش
مییابد.

به کاهش اصطکاکهای بازار مسکن و کاهش نسبت خانههای خالی
شود .بدیهی است در نبود چنین پایگاههایی ،عدم تقارن اطالعات بین
فروشندگان و خریداران بالقوه همچنان وجود خواهد داشت و در نتیجه،
اعمال مالیات بر اینگونه خانههای خالی کارایی و اثربخشی نخواهد داشت.
در مجموع ،همانگونه که گفته شد ،با توجه به آنکه موجودی
خانههای خالی خاصیت ناهمگن و مجزا دارند و هر یک بنا به دالیل
متفاوتی خالی ماندهاند ،برای تنظیم و اجرای مؤثر مالیات بر خانههای
خالی و دستیابی به اهداف آن ،باید برآوردی از سهم هر یک از عوامل مؤثر
یادشده در خالی ماندن خانههای مسکونی انجام شود .در غیر اینصورت،
ممکن است به رغم صرف هزینههای هنگفت برای شناسایی خانههای
خالی و حتی وصول منابع درآمدی ،دستیابی به اهداف مد نظر و کاهش
انباشت خانههای خالی ،کاهش التهابات بازار مسکن و هدایت آن به سمت
تعادل امکانپذیر نباشد.

پیامدهای منفی وجود مسکن خالی
خانههای خالی به عنوان یک پدیدۀ شهری هر چند که ممکن است از
منظر فردی انتخابی بهینه باشد ،ولی از منظر اجتماعی به دلیل پیامدهای
منفی آن بهینه نخواهد بود (پاور و ممفرد۱۹۹۹ ،14؛ کوهن.)۲۰۰۱ ،15
بنابراین ،باید با استفاده از رویکرد سیاستگذاری و ضوابط مختلف ،نسبت
به همگرا کردن تصمیمهای فردی با اولویتهای جامعه چارهاندیشی کرد.
در ادامه ،به برخی از مهمترین پیامدهای منفی وجود امالک خالی در
سطح شهر و منطقه اشاره میشود.

د) تشدید نوسانهای قیمتی در بازار مسکن
با توجه به دورۀ ساخت مسکن و محدود بودن زمینهای قابل ساخت،
عدم عرضۀ واحدهای مسکونی به بازار سبب ایجاد تعادل مصنوعی در
بازار در مقادیر کمتر و بهای بیشتر است .به بیان دیگر ،در صورت ازدیاد
انباشت خالی نگه داشتن مسکن ناشی از انگیزههای ارادی ،با دور شدن
بازار از مکانیسم رقابتی ،که بیشترین مقدار با کمترین قیمت را به همراه
دارد ،به سمت ساختارهای انحصارگرایانه که خروجی آن کمترین مقدار
با بیشترین قیمت است ،نزدیک میشویم .این پدیده در دوران رونق
بازار مسکن توانایی ایجاد التهابات قیمتی شدید در بازار مسکن را دارد
(هوکسترا و زاد.)۲۰۱۱ ،21
عالوه بر آثار یادشده ،انباشت خانههای خالی در صورتی که ناشی از
قدمت بنا و لزوم تخریب آن باشد ،عواقب دیگری همانند افزایش خطر
سقوط ساختمان و مصالح آن ،تجمع آشغال و پسماند شهری ،افزایش
فعالیتهای مجرمانه مانند دزدی و سایر بزههای اجتماعی و همچنین
23
تجمع معتادان متجاهر (کوی و والش۲۰۱۵ ،22؛ فیونتس و هرناندز
۲۰۱۴؛ گریس ولد و نوریس )۲۰۰۷ ،24خواهد شد که این آثار سبب بروز

الف) عدم توسعۀ شهری مطلوب
وجود خانههای خالی در گوشه و کنار مناطق شهری سبب میشود که
امکان توسعۀ مناسب شهری طبق الگوها و معیارهای مختلف امکانپذیر
نباشد .این مهم از منظر برنامهریزی شهری ،بهخصوص در مواقعی که
تمرکز این خانه در برخی مناطق زیاد است ،چشمانداز خوبی را عرضه
نخواهد کرد و به نوعی با حذف پویایی از آن مناطق ،سبب چندتکه شدن
شهر نیز میشود (هس و کوپانی.)۲۰۱۷ ،16
ب) عدم امکان استفاده از بازدهی مقیاس
در صورت مسکونی بودن امالک یک منطقه، خدمات ارائهشده شهری
بهصورت یکپارچه ارائه میشود و در نتیجه ،با سرشکن شدن هزینههای
ثابت ،هزینۀ متوسط ارائۀ خدمات برای هر واحد کاهش میيابد .به بیان
دیگر ،وجود امالک خالی در مناطق مختلف شهر ،با قطع وابستگی و
پیوستگی اجزای شهر ،بهرهوری خدمات ارائهشده توسط نهادهای عمومی
و بهخصوص شهرداری را کاهش میدهد (کولیر.)۲۰۱۶ ،17
Power and Mumford
Cohen
Hass & Kopanyi
Collier

Neate
Larangeira
Day and England
Hoekstra and Zad
Cui and Waslh
Fuentes and Hernandez
Griswold and Norris
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ﺟﺪول  .1ﺳﻬﻢ درآﻣﺪي ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻃﯽ دﻫﮥ ) 1370درﺻﺪ( )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر(1394،
جدول  :1سهم درآمدی مالیاتهای بخش مسکن طی دهۀ ( ۱۳۷۰درصد) (سازمان امور مالیاتی کشور)1394،
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ﺳﺎل

و ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ اﺟﺎرة

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ

ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺧﺎﻟﯽ

ﻣﺴﺘﻐﻼت

را به مواد  ۱۰و  ۱۱مالیات بر مستغالت مسکونی خالی داد .هرچند با
توجه به حکم مادۀ  ۱۷۳این قانون مبنی بر الزماالجرا بودن آن از ابتدای
سال  ،۱۳۶۸تا پایان سال  ،۱۳۶۷عوارض قبلی از خانههای خالی و بدون
استفاده قابل وصول بود.
مطابق مادۀ  10قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ،۱۳۶۶هرگاه
مستغالت مسکونی واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بیش از
 100هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از
مدت شش ماه متوالی خالی و بدون استفاده نگه داشته شوند ،نسبت به بعد
از شش ماهیادشده مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:
تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معامالتی مستغل به ازای
هر ماه.
در صورت تجاوز از یک سال ،معادل چهار در هزار ارزش
معامالتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.
تبصره -هرگاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک
باشد ،در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.
از سوی دیگر ،طبق مادۀ )11 ،مؤدیان مشمول مالیات این فصل
مکلفاند در هر سال برای مستغالت مسکونی خالی خود اظهارنامۀ
مالیاتی طبق نمونهای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه
و در دسترس آنها قرار خواهد گرفت ،تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه
سال بعد به حوزۀ مالیات که مستغل در محدودۀ آن واقع است ،تسلیم
و مالیات متعلق را پرداخت کنند .ممیز حوزۀ مالیاتی مزبور مکلف است
در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه
مالیات مستغل اقدام کند.

مشکالتی برای همسایگان آن واحدها و همچنین کاهش ارزش معامالتی
و ارزش اجارهای سایر امالک اطراف آن میشود (وات.)۲۰۰۸ ،25
یافتههای تحقیق
سابقۀ موضوع در اقتصاد ایران
مالیات بر خانههای خالی در ایران برای نخستینبار در چارچوب
«قانون تعدیل و تثبیت اجارهبها» در سال  ۱۳۵۲اعمال شد و همانگونه
که از عنوان آن برداشت میشود ،با اهداف حمایتی و اجتماعی تصویب
شد .مطابق مادۀ  8این قانون ،هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن
است بیش از  ۶ماه از طرف مالک خالی نگه داشته شود ،برای مدتی که
مستغل بعد از انقضای مدت یادشده خالی مانده است ،عوارضی معادل
 ۳۰درصد ارزش اجارهای آن بر اساس ضوابط آییننامه محاسبه ارزش
مستغل و نسبت اجارهبها به ارزش عرصه و اعیان مستغل (موضوع مادۀ
 )۶بهوسیلۀ وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از
مالک اخذ خواهد شد.
با توجه به مشکالت فراوان از جمله تعریف و مصادیق خانههای خالی،
ابهامات اجرایی و همچنین ،اعتراضهای بسیار نسبت به آن ،این قانون
نتوانست تأثیر چندانی بر افزایش عرضۀ خانههای خالی به بازار و کاهش
اجارهبها داشته باشد .با اینحال ،عوارض موضوع این قانون تا پایان سال
 ۱۳۶۶به قوت خود باقی ماند .اما در ادامه ،بدون تالش برای شناخت
ماهیت ابهامات و چالشهای اجرایی یادشده ،با تصویب قانون مالیاتهای
مستقیم در اسفندماه  ۱۳۶۶و درج فصلی با عنوان «مالیات مستغالت
خالی» ذیل باب اول یعنی مالیات بر دارایی ،عوارض یادشده جای خود
25 Wyatt
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ﺟﺪول  .2ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺧﺎﻟﯽ از ﮐﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر(1394،
جدول  :2سهم مالیات بر مستغالت خالی از کل درآمدهای مالیاتی (سازمان امور مالیاتی کشور)1394،
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مالیات بر مستغالت مسکونی خالی تا پایان سال  ۱۳۸۰اجرا میشد،
اما همانند سرنوشت قانون مالیات بر اراضی بایر مصوب سال  ،۱۳۶۶بنا
به دالیل مشابهی که در ادامه نیز بحث میشود ،به موجب مادۀ  2قانون
اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ،مصوب  ۲۷بهمنماه ،۱۳۸۰
این مقررات از ابتدای سال  ۱۳۸۱لغو و بدهیهای مالیاتی قبلی بابت
موضوع متن قبلی مواد ۱۰و  ۱۱بخشوده شد.

ت بر واحدهای مسکونی
دالیل لغو مالیا 
اگر چه مالیات یادشده در راستای سیاستگذاری در بخش مسکن و حمایت
از خانوادههای فاقد مالکیت مسکن ،به طور بالقوه مالیات مؤثری به
نظر میرسد ،ولی مواردی سبب لغو آن در اصالحیۀ سال ۱۳۸۰قانون
مالیاتهای مستقیم شد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره
کرد.
ضعف قانونگذاری در حوزههای نظارتی
ضعف اجرایی در شناسایی خانههای خالی
ضعف بنیادی در پایۀ مالیاتی و ارزشگذاری امالک
ازدیاد هزینههای وصول مالیات نسبت به درآمدهای جمعآوریشدۀ آن
شایان یادآوری است ،برخی از این شواهد نیز با کمک آمار و ارقام
در دسترس قابل تبیین است .بررسی اجزای مالیاتهای بخش مسکن در
دهۀ  ۱۳۷۰نشان میدهد که مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر خانههای
خالی فاقد اثربخشی بوده و در نتیجه ،نتوانسته نه به اهداف درآمدی آن و
نه به اهداف حمایتی و اجتماعی آن دست یابد.
جدول یادشده بیانگر آن است که در بهترین عملکرد ،سهم مالیات
بر مستغالت خالی از  0/7درصد و مالیات بر اراضی بایر از 1/3درصد و
در مجموع ،از  ۲درصد مالیاتهای بخش مسکن فراتر نشده است .بدیهی
است اگر این عملکرد در مقیاس مجموع درآمدهای مالیاتی مقایسه شود،
ارقام بهمراتب کمتر است .به طور نمونه ،در آخرین سال ،عملکرد مالیات
بر خانههای خالی از کل درآمدهای مالیاتی  ۳در ده هزار بوده است .به
همین دلیل است که تأکید میشود توجه به مزیت نسبی دستگاهها و
نهادها در امر شناسایی و مالیاتستانی از امالک و مستغالت خالی و

1/64
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همچنین ،لحاظ مکانیزمهای انگیزشی برای دستگاههای متولی مهمترین
پیششرط موفقیت اهداف اقتصادی و حمایتی این گونه طرحها خواهد
بود .این در حالی است که اساساً وزارت اقتصاد و ممیز حوزۀ مالیاتی
هیچگونه مزیتی در امر شناسایی این واحدها نداشته و به همین دلیل این
قانون ضمانت اجرایی قوی نداشته است.
این عملکرد سبب شد که با توجه به چالشها و موانع اجرایی زمینۀ
حذف قوانین آن در اصالحیۀ قانون مالیاتهای مستقیم سال  ۱۳۸۰فراهم
شود.

احیای مجدد و بازگشت مالیات بر خانههای خالی
همانند مالیات بر اراضی بایر که بعد از شناسایی برخی از ضعفهای
قانونگذاری و ارتقای آن از سال  ۱۳۸۷دوباره احیا شد ،قانون اخذ مالیات
از خانههای خالی نیز با توجه به روند رو به افزایش واحدهای مسکونی
خالی طی سالهای گذشته و ضرورت استفاده از ابزار مالیات با هدف
تنظیم بازار مسکن و مقابله با فعالیتهای سوداگرانه آن ،به موجب مادۀ
 54مکرر الیحۀ اصالح قانون مالیاتهای مستقیم و اصالحات بعدی آن،
دوباره در سال  ۱۳۹۴احیا شد (قانون حمایت از احیا ،بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری.)1389،
مطابق مادۀ  ۵۴مکرر واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت
بیش از  100هزار نفر که به استناد سامانۀ ملی امالک و اسکان کشور
(موضوع تبصرۀ  7مادۀ  )169مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی»
شناسایی میشوند ،از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر
اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم :یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم :برابر مالیات متعلقه
سال چهارم به بعد :یک و نیم برابر مالیات متعلقه
همچنین ،در خصوص مبنای تعیین درآمد اجاره ،مادۀ  ۵۴تکلیف
آن را به این شرح مشخص کرده است .طبق مادۀ  ،۵۴درآمد اجاره بر
اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد
و در مورد مادۀ  ۵۴مكرر این قانون ،میزان اجارهبها بر اساس جدول اجارۀ
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بعدی در محاسبۀ مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمیشود.
در مصوبۀ کمیسیون تلفیق مجلس شواری اسالمی تأکید شده است
که  ۵۰درصد از درآمد حاصل از مالیات بر خانههای خالی به حساب
درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور و  ۵۰درصد باقیمانده به عنوان
سهم شهرداریها به حساب شهرداریهای محل اخذ مالیات واریز شود.
به این منظور ،سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانههای راه و شهرسازی
و نیرو و دیگر وزارتخانههای ذیربط این حکم مکلفاند کلیۀ اطالعات
الزم برای شناسایی خانههای خالی از سکنه را در اختیار شهرداریها
قرار دهند .عالوه بر این ،تأکید شده است که آییننامۀ اجرایی این بند
توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و
راه وشهرسازی و شورای عالی استانها با همکای وزارت کشور (سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور) طی مدت دو ماه تهیه شده و به تصویب
هیئت وزیران میرسد .در نهایت این الحاقیه ،با تصویب شورای نگهبان ،به
عنوان بند ث تبصرۀ  ۶قانون بودجۀ سال ۱۳۹۹کشور ابالغ شد.
همچنین ،با روی کار آمدن مجلس یازدهم ،در روزهای اخیر نیز
این بحث با مطرح شدن طرح دوفوریتی مجلس دوباره در گردش کار
قرار گرفته است .هر چند که جزئیات آن مشخص نیست ،ولی انتظار
میرفت که این طرح در قالب مدیریت زمینهای شهری و واگذاری امور
به شهرداریها باشد که به نوعی در خالف مصوبۀ قبلی قانون بودجه و
کمیسیون تلفیق است .همچنین ،با توجه به شتابزدگی اولیه در ارائۀ طرح
بدون طی مراحل قانونی برای طرحهای دوفوریتی ،برخی نمایندگان و
کارشناسان نگرانیهایی را در خصوص مضاعف شدن پیچیدگیهای اعمال
مالیات بر مسکنهای خالی و تدوین سازوکاری غیرعملیاتی در نتیجۀ
تصویب و اجرای این طرح بیان کردهاند.

امالك مشابه تعیین خواهد شد.

عالوه بر این ،در خصوص «سامانۀ ملی امالک و اسکان کشور» نیز
تبصرۀ  ۷مادۀ  ۱۶۹مکرر همین قانون ،وزارت راه ،مسکن و شهرسازی را
موظف کرد حداکثر تا  ۶ماه بعد از تصویب قانون ،یعنی تا بهمن ۱۳۹۴
این سامانه را ایجاد کند که طی پنج سال گذشته به دالیل مختلف
به نتیجه نرسیده است .در سامانۀ امالک و اسکان ،وزارت راه باید با
همکاری تعداد زیادی دستگاه مرتبط مانند سازمان ثبت اسناد و امالک،
سازمان ثبت احوال ،شرکت پست ،کاداستر و اماکن ناجا اطالعات مربوط
به اسکان را در سامانۀ امالک و اسکان وارد کند که به نظر میرسد با
توجه به ناهماهنگیهای بین سازمانی ،تهیه و جمعآوری این اطالعات با
چالشهای متعددی روبهرو شده است .در این خصوص برخی ،معتقدند
سامانۀ ملی امالک و اسکان کشور برای مقاصد دیگری از جمله مسکن
ملی و نه شناسایی خانههای خالی تدارک دیده شده است و به همین
دلیل ،این وزارتخانه موفق به جذب همکاری با سایر سازمانها و نهادهای
مرتبط با جمعآوری اطالعات نشده است.
مطالب یادشده نشان میدهد نادیده انگاشتن ارکان مؤثر در شناسایی
خانههای خالی و بیتوجهی به نقش شهرداریها با توجه به در اختیار
داشتن پایگاههای اطالعاتی و سامانههای ممیزی امالک ،سبب شده است
که این قانون به نوعی به یک تخصیص نامناسب از امکانات موجود در
سازمانها و دستگاههای متولی تبدیل شود که در نهایت ،به اجرایی نشدن
آن طی این سالها منجر شده است .عالوه بر آن ،از دالیل دیگر عدم
اثربخشی قانون فعلی مالیات بر خانههای مالیاتی بحث پایۀ مالیاتی در
نظر گرفتهشده در مادۀ  54مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که بر
مبنای درآمد اجاره است و با توجه به وضعیت تورمی کشور ،توان انگیزشی
یا تحمیلی چندانی برای عرضۀ امالک خالی به مقاصد سوداگری به بازار
اجاره نخواهد داشت .همچنین ،از آنجا که میزان درآمد مالیاتی براساس
دفترچههای منطقهای و نه ارزش روز تعیین میشود ،حتی در صورت
اجرایی شدن این قانون ،درآمد اندکی از اجرای آن جمعآوری خواهد شد.

آخرین تحوالت قانونی
در فرایند بررسی الیحۀ بودجۀ  ،13۹۹کمیسیون تلفیق با مشاهده
ضعف اجرایی در شناسایی خانههای خالی ،سازوکار جدیدی برای
مالیاتستانی از خانههای خالی به همراه وظایف دستگاههای مختلف در
این مسیر را مشخص کرد؛ به گونهای که بر اساس بند الحاقی  ۱۱تبصرۀ
 ،۶سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداریهای سراسر
کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش
از  100هزار نفر جمعیت در سالهای  ۱۳۹9-۱۳۹7را شناسایی و مالیات
متعلقه را بر اساس مادۀ  ۵۴مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اصالحات و
الحاقات بعدی را از مالکان آنها اخذ کند .همچنین ،معافیتهای مالیاتی
موضوع تبصرۀ  ۱۱مادۀ  ۵۳قانون مالیات مستقیم 26با اصالحات و الحاقات

جایگاه و مزیت شهرداریها در اعمال مالیات بر خانههای خالی
بررسی تجارب جهانی در قسمت دوم نشان داد دولتهای محلی در
کشورهای مختلف سعی کردهاند با تعریف منابع درآمدی پایدار و متعدد،
خدمات شهری بخش مسکن را به واسطۀ افزايش جذابيتهاي مکاني و
ارتقای آسايش محيطي براي سکونت در منطقه ،توسعه و ترويج فضاي
سکونتگاههاي اداري و خدماتي ،افزايش نفوذپذيري محالت و دسترسي
آسان داخلي و خارجي به منطقه ارتقا دهند .به همین دلیل ،در بسیاری از
شهرهای جهان بیش از  ۵۰درصد از درآمدهای پایدار آنها از طریق اخذ
مالیاتهای محلی همانند مالیات بر امالک و مستغالت تأمین میشود.
از سوی دیگر ،برنامۀ مدیریت جامع شهری ،وظایف دولتهای محلی را
منحصر در امور کالبدی نمیداند ،بلکه وظیفۀ مدیران شهری را ادارۀ
همزمان امور کالبدی و اجتماعی شهرها میداند و معتقد است که مدیران
باید چالشهای مهم شهرهای امروز را بشناسند و برای غلبه بر آنها
سیاستها و اقدامات مناسبی را دنبال کنند .همچنین ،در خصوص وظایف
کالبدی شهرداریها از جمله تأمین زیرساختها نیز تنظیمگری چگونگی

 26تبصرۀ ۱۱ـ مالکان مجتمعهای مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با
رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعالم وزارت مسکن و شهرسازیساخته شده یا میشوند
در طول مدت اجاره از صد درصد ( )%۱۰۰مالیات بر درآمد امالک اجاری معاف میباشد.

در غیر این صورت ،درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا
مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع
زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره امالک معاف میباشد.
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مسئولیتها و اختیارات در حوزۀ مالیات بر خانههای خالی است که از
یک سو سبب میشود درآمد مالیاتی برای دولت خلق نشود و به اهداف
متصور آن نیز دست نیابد و از سوی دیگر ،سبب هدر رفتن منابع درآمدی
بالقوۀ پایدار شهرداریها و تکیۀ آنها بر خلق منابع ناپایدار برای جبران
کسری هزینۀ خدمات ارائهشده میشود .در این خصوص عدم دستیابی
به اهداف حمایتی و اقتصادی قوانین اعمال مالیات بر امالک و مستغالت
خالی طی پنج دهۀ گذشته که به صورت پیدرپی تصویب ،لغو و اصالح
میشود و همچنین ،در آخرین مورد آن نیز عدم اجرای قانون مالیات بر
زمینهای بایر طی ده سال گذشته و در نتیجه ،عدم خلق یک ریال درآمد
از محل این قانون نمونۀ بارزی از اتالف منابع است .این در حالی است که
میتوان با رفع اشکالت اجرایی که در سوابق قوانین یادشده که در فصل
گذشته به صورت مفصل بحث شد و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای
عملیاتی شدن اعمال مالیات بر خانههای خالی تا حدودی به وضعیت
بهینۀ اجتماعی نزدیک شد و برای تحقق اهداف اقتصادی و حمایتی این
طرح گام برداشت.
در مجموع ،انتظار بر این است که برای رفع تضادهای اینچنینی
بین دولت و شهرداریها ،اقدامات اساسی در خصوص تعیین تکلیفشدن
س به عمل آید .اما
الیحۀ مدیریت یکپارچۀ شهری توسط دولت و مجل 
تا زمان به نتیجه رسیدن این الیحه و تحول در مدیریت شهری ،برای
این مورد خاص پیشنهاد میشود به سبب مزیت مطلق شهرداریها در
شناسایی امالک و مستغالت خالی ،عملیات شناسایی خانههای خالی
به شهرداریها واگذار شود که در این راستا میتوان مدلهای همکاری
و تعاملی مختلفی بین شهرداری و بخش دولتی و بهویژه سازمان امور
مالیاتی تعریف کرد.

بهرهبرداری از زمین و افزایش بهرهوری عمومی از طریق قواعد کاربردی
زمین و مسکن و روندهای ارزیابی توسط دولتهای محلی ضرورت دارد
(سعیدی رضوانی و کاظمیان.)1382 ،
در این زمینه ،با توجه به پیامدهای منفی وجود خانههای خالی همانند
عدم توسعۀ مطلوب شهری ،عدم امکان استفاده از بازدهی مقیاس در ارائۀ
خدمات ،برجسته شدن شکاف طبقاتی ،بروز مخاطرات و ناهنجاریهای
اجتماعی و فرهنگی و اخالل و تشدید نوسانهای قیمتی در بازار مسکن،
برخی دولتهای محلی باالخص در شهرهای با رشد جمعیت فزاینده اقدام
به اعمال مالیات بر خانههای خالی کردهاند و از عواید حاصل از آن برای
بهبود خدمات ارائهشده در بخش مسکن و شهرسازی استفاده میکنند.
این نوع از مالیاتستانی محلی نیز حايز معیارهای مختلف مالیاتی همانند
عدالت مالیاتی ،پذیرش سیاسی ،صرفهجویی و توان اجرایی است.
در اقتصاد ایران نیز بحث مالیات بر خانههای خالی از قبل از انقالب
همواره به عنوان یک معضل مطرح بوده است و در ادوار مختلف قوانین
متعددی برای آن نوشته شده است ،ولی در عمل از نظر اجرایی با معضالت
و تنگناهایی مواجه بوده است .هرچند که دالیل آن به صورت مفصل در
قسمت سوم بررسی شد ،اما باید تأکید کرد که یکی از دالیل این امر،
بیتوجهی به مسئلۀ نهاد اجرایی در اعمال این مالیات بوده است.
شایان یادآوری است ،اینکه در نهایت چه کسی مسئول اجرای مالیات
بر خانههای خالی باشد ،عالوه بر داشتن مزیتهای نسبی در کاهش
هزینههای اجرایی، به دلیل تفاوت اهداف سازمانی و نیز سازوکار اجرایی
شدن و یا درجۀ مقبول شدن آن توسط افکار عمومی ،نتایج متفاوتی را
به همراه خواهد داشت .معموالً مقامات و متولیان بازار مسکن در کابینۀ
دولت فقط به صورت دورهای و همراستا با سیکلهای رونق یا رکود به
مباحث التهابات مسکن و نوسانهای قیمتی میپردازند که این بحث نیز
به نوعی نااطمینانی در سرمایهگذاران بخش مسکن ایجاد خواهد کرد.
اما ،درمقابل برای دولتهای محلی که به صورت مداوم و پیوسته به
دنبال بهبود ارائۀ خدمات به شهروندان هستند ،رویکرد اجرایی این مالیات
میتواند از یک فرایند پایدار و باثبات برخوردار شود که متأثر از روندهای
بازار مسکن نباشد.
در حالی که تجارب جهانی ،تقش دولتهای محلی را در مدیریت
یکپارچۀ شهری برجسته کرده است و در این زمینه ،ابزارهای کافی نیز
در اختیار آنان قرار داده است ،در کشور ایران بحث عدم تعامل دولت و
شهرداریها و واگذاری بخشی از وظایف تصدیگری بخش دولتی در حوزۀ
خدمات شهری به شهرداریها دارای چالش جدی است .در همین راستا،
اعمال مالیات بر خانههای خالی نیز دارای چالشهای اجرایی از جنس
بیتوجهی به انگیزههای مجریان و مزیتهای آنها در عملیاتی کردن این
قانون است .در حالی که شهرداریها به سبب وجود سامانۀ ارزیابی امالک
و اراضی شهری ،دارای اطالعات بسیار دقیق از تحوالت و پویاییهای
مختصات شهری در ابعاد مختلف و مورد نیاز برنامهریزان شهری هستند،
به خالف تجارب جهانی ،از این مزیت و ظرفیت استفاده نشده است.
نتیجۀ این عدم تعامل و همکاری نیز عدم تخصیص بهینه در

بحث و نتیجهگیری
در کشورهای دیگر دلیل عمدۀ گسترش پدیدۀ خانههای خالی
بهخصوص در کالنشهرها ناشی از اصطکاکهای بازار و رشد سریع
جمعیت شهری روی میدهد .اما در ایران این مسئله بیشتر برای مصون
بودن از تورم و در کوتاهمدت نیز برای انگیزههای سفتهبازی است و
بنابراین ،صرف اعمال مالیاتهای مضاعف همانند مالیات بر خانههای
خالی واجد آثار محسوسی بر رفتار متقاضیان مسکن نخواهد بود و به
هر حال راههای فرار و خألهای آن شناسایی خواهد شد .بنابراین ،در
صورتی که هدف سیاستگذار ،بهبود اوضاع بازار مسکن است ،ابتدا باید
با رویکرد اقتصادی سیاستهایی برای کاهش تورم و بهبود ثبات محیط
اقتصاد کالن کشور اجرا کند و در مرحلۀ بعد برای مدیریت بازار و مقابله
با تقاضاهای سفتهبازانه ابزارهای مخصوص آن همانند مالیات بر عایدی
سرمایه و مالیات بر معامالت مکرر مسکن وضع کند و فقط پس از این
اقدامات است که میتوان برای اعمال مالیات بر خانههای خالی اقدام کرد.
اعمال مالیات بر خانههای خالی به سبب وجود ابهامهای فراوان در
تعریف امالک خالی و لزوم همکاری بین دستگاهی برای شناسایی دقیق
خانههای خالی ،یک طرح به واقع چالشی است و استفاده از ظرفیت
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شهرداریها نیز رافع همۀ چالشها نخواهد بود؛ ولی به سبب مزیتهای
نسبی و مطلق شهرداریها در وجود بانکهای اطالعاتی بهروز و کاهش
معنادار هزینههای اجرایی ،واسپاری شناسایی و مالیاتستانی به آنها
حداقل نسبت به طرحهای موجود کارایی و اثربخشی بیشتری خواهد
داشت.
تبانی و فساد در مراحل مختلف اجرای مالیات بر خانههای خالی
اعم از شناسایی ،صدور برگ مالیاتی ،رسیدگی به اعتراضها و دریافت
مالیاتهای متعلقه وجود خواهد داشت و این موضوع صرف نظر از اینکه
دستگاه متولی و مجری این قانون چه نهادی باشد ،صادق خواهد بود .به
این منظور ،الکترونیکی شدن کلیۀ فرایندها و سوابق پروندههای امالک
و مستغالت خالی و تالش برای هر چه شفافتر کردن سازوکارهای
شناسایی و چگونگی حل اختالفها در کاهش تخلفات اداری نقش
بهسزایی خواهد داشت .شایان یادآوری است ،اساساً یکی از اقدامات
بنیادی برای کاهش حجم خانههای خالی تقویت بانکهای اطالعاتی از
موجودی مسکن و خانههای خالی است که در کشورهای توسعهیافته
نیز وجود دارد .این اقدام سبب میشود که عدم تقارن اطالعاتی بین
متقاضیان و عرضهکنندگان مسکن کاهش یافته و طول دورۀ جستوجو
و همچنین ،هزینههای جستوجو برای یافتن ملک مورد نظر بهشدت
کاهش یابد .در این زمینه نیز باید بر نقش شهرداریها در تجهیز و
تقویت بانک جامع اطالعات امالک و اسکان کشور به سبب دسترسی
به مشخصات و جزئیات ریز از واحدهای مسکونی و منطقه آن از جمله
دسترسیهای رفاهی و سرگرمی ،آموزشی ،بهداشتی ،حملونقل و سایر
ویژگیهای مؤثر در جستوجوی امالک تأکید کرد .در نتیجه ،الکترونیکی
شدن این فرایندها ،مزایای چندگانه خواهد داشت؛ از یکسو با افزایش
شفافیت زمینۀ بروز تخلفات را کاهش میدهد و از سوی دیگر ،با کاهش
عدم تقارن اطالعات و هزینههای جستوجو ،اصطکاکهای بازار مسکن و
رشد خانههای خالی را کاهش میدهد.
در پایان نیز باید تأکید کرد که محاسبۀ مالیات درآمد اجاره
همانگونه که پیشتر نیز بحث شد ،مشکالت خاص خود را دارد و دارای
محدودیتهایی است .در این زمینه ،پیشنهاد مشخص استفاده از ارزش
روز بازاری امالک است و اینکه نرخ آن چه میزان باشد و همچنین ،تعریف
آستانههای مورد نیاز و معافیتهای آن نیازمند بررسیهای مجزا خواهد
بود.
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A B ST R AC T
Due to the negative consequences of vacant homes, such as lack of optimal urban
development, impossibility to use scale efficiency in service delivery, highlighting the
social gaps, emergence of risks (social and cultural anomalies), and price fluctuations
in the housing market, some local governments, especially in cities with growing
populations, have taxed vacant homes and used the proceeds to improve housing
and urban development services. In Iran’s economy, the issue of tax on vacant houses
has always been a problem before the revolution so that in different eras various
laws have been passed to deal with it. However, in practice, it has faced numerous
problems and bottlenecks. One of the most important reasons for these challenges
is related to ignoring the executive body in applying this tax. In particular, due to
the lack of attention to the position of municipalities in the process of identification
and taxation of vacant properties and lands, these laws have failed to achieve their
economic and social goals. However, because of owning a comprehensive system of
auditing real estate and urban lands, municipalities have a comparative and absolute
advantage over other bodies (Ministry of Roads and Urban Development and the Tax
Affairs Organization) in the process of implementing the tax on vacant houses. The aim
of this report is to describe and explain the role and position of municipalities in the
implementation of the tax on vacant houses, its importance in creating new sources
of income for Tehran Municipality, which results in improvement of the quality and
services provided, especially in housing and urban services. Nonetheless, there will
be challenges in this process, which are needed to be reduced by considering the
provided solutions and suggestions.
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