چگونو می توان امالک خارج از کشور خود را اجاره داد؟
اهالکی کَ در خبرج اس کؼْر ثب اُذاكی هثل تؼطیل ّ یب کبرخزیذٍ هی ػًْذ در ثیؼتز ایبم طبل خبلی ّ ثذّى اطتلبدٍ هی هبًٌذ .در طبلِبی
اخیز ػزکت ُبی هؼتجز ّ حزكَ ای کَ هؼـْل ثَ "هذیزیت اهالک" ُظتٌذ ایي گًَْ اهالک را ثب اهي تزیي ػکل هوکي اخبرٍ دادٍ ّ ثزای
صبحت هلک درآهذی اضبكَ حبصل هی کٌٌذ .گبُی ایي درآهذ پٌِبًی ّلی سیبد هظوت ثشرگی اس ّام ثبًکی هظکي را پزداخت کزدٍ ّ
ثبػث خلت رضبیت صبحجبى هلک هی گزدد.

اجاره کوتاه مدت یا بلند مدت؟
"اخبرٍ کْتبٍ هذت"  -اخبرٍ هلک ثزای ه ّذت یک تب طَ ُلتَ درایبم تؼطیالت طبلیبًَ تؼزیق ػذٍ در ایي صْرت هحل هلک هبئل اُویت
ثظیبرسیبدی هیجبػذ .اگز هلک در هٌبطن گزدػگزی ّ تلزیحی هثل هزاکشاطکی یب طْاحل دریبئی ّاهغ ػذٍ ثبػذ ثزای یبكتي
هظتأخزُیچگًَْ هؼکلی پیغ ًیبهذٍ ّاساخبرٍ کْتبٍ ه ّذت هی تْاى درآهذ هبثل تْخِی حبصل کزد.
"اخبرٍ ثلٌذ هذت"  -اگز هلک در رّطتبُب یب ػِزُبی دّراسهٌبطن تلزیحی ّاهغ ػذٍ تْصیَ هیؼْد کَ ثزای هذتی طْالًی تز هثل ػغ
ّیب ًَ هبٍ اخبرٍ دادٍ ػْد.
ًجبیذ كزاهْع کزد کَ هی تْاى ُوشهبى اسُزدّ ػکل اخبرٍ ثِزٍ ثزد .ثزای هثبل هی تْاى درتبثظتبى هلک را چٌذ ثبر ّ ثزای ه ّذت ُبی
کْتبٍ اخبرٍ داد ّ دردیگز ثخغ طبل كوظ یک هظتأخز داػت .ثَ گلتَ "رص ُزثٌذ" ،هذیز ػزکت "اخبرٍ یک هحل در كزاًظَ" :

" اهالک سیبدی ثَ ایي ػکل اطتلبدٍ هیػًْذ ،اس آپبرتوبى ػِزی تب خبًَ رّطتبیی .اگز ػوب تللي ،ایٌتزًت ّدیگز ّطبئل السم ثزای آطبیغ
را اضبكَ کٌیذ ،خبًَ ػوب خذاة تز هیػْد".
السم ثَ تذکز اطت کَ درهْرد اخبرٍ هلک ػخصی در ثؼضی اس کؼْرُب ثزای خبرخیبى هحذّدیت ُبئی خبصی ّخْد دارد .ثزای هثبل
در هجزص خبرخیبى هیتْاًٌذ اهالک خْد را كوظ ثزای هذتی کْتبٍ اخبرٍ دٌُذ .ثزای ایي کبر اخذ اخبسٍ اس طبسهبى گزدػگزی هجزص
ضزّری ثْدٍ ّ اسلحبظ سهبًی ػبهل هزحلَ ای طْالًی هی ثبػذ .درخوِْری هبلت كوظ ّیالُبی ثب اطتخزرا هی تْاى اخبرٍ داد ّ در
ثؼضی اس ایبالت آهزیکب هثل كلْریذا ،اخبرٍ دادى هلک ثزای ه ّذت کْتبُتزاس طی رّس هوٌْع هی ثبػذُ .وَ ایي هْاًیي ثزای حلع هٌبكغ
ُتلذاراى ّ پؼتیجبًی استدبرت هحلی درایي کؼْرُب ّضغ ػذٍ اًذ.

درآمد حاصل از اجاره
درآهذ حبصل اس اخبرٍ ثظتگی ثَ هْهؼیت ّّضیؼت هلک دارد .درخْاطتِبی هظتبخزاى ثبلوٍْ طبل ثَ طبل اكشایغ یبكتَ ّ تدِیشات
اضبكی هثل هبػیي ظزكؼْیی ایي رّسُب خشء الشاهبت ثَ حظبة هیآیٌذ.
الجتَ هیتْاى خبًَ را هجلَ ّ یب خبلی اخبرٍ داد ّ در ثزخی اس کؼْرُب هثل كزاًظَ ثب اخبرٍ دادى خبًَ خبلی اسهؼبكیت هبلیبتی ثیؼتزی
اطتلبدٍ کزد ّلی اس طْی دیگز هبلیبت هحلی ثزای اخبرٍ خبًَ یب آپبرتوبى ثب هجلوبى ُن چٌذاى ثبال ًیظت .در كزاًظَ هیوت اخبرٍ ُلتگی یک
خبًَ ثشرگ  ۱تب ُ ۲شار یْرّ ثْدٍ ّاخبرٍ یک خبًَ رّطتبیی  ۳۳۳تب  ۰۳۳یْرّ هیجبػذً .گِذاری اس خبًَ ثشرگ هلشّم ثَ ًیزّی
اًظبًی ثیؼتزی ثزای تویشی خبًَ ً ،گِذاری اس ثبؽ  ،تویشی اطتخزّ خذهبت هؼبثَ اطت .گبُی ایي هخبرج  ۲۰تب ۳۳درصذ اسدرآهذ
حبصل اس اخبرٍ را در ثز هیگیزًذ ّ اس طْی دیگزاحتوبل خظبرت اسطزف هظتبخزیي را ُن ثبیذ در ًظزگزكت .ػالٍّ ثز ایي ،صبحجبى
هلک در كزاًظَ هبلیبت هحلی ّ هبلیبت ثز درآهذ اخبرٍ اهالک هیپزداسًذ کَ ًزخ آى ثزای خبرخیبى  ۲۳درصذ اطت.

در ثزیتبًیب ثزاطبص ًْع ّ هْهؼیت هلک درآهذ طبلیبًَ اساخبرٍ هیتْاًذ ثیي  ۰تب ُ ۲۳شار پًْذ ثبػذ .هبلیبت ثز طْد حبصل اس اخبرٍ ۲۳
تب  ۰۳درصذ هیجبػذ ّ اگز ػوب كوظ یک اتبم اس یک خبًَ را اخبرٍ هیدُیذ هبلیبت کوتزی هی پزداسیذ .درایي صْرت درآهذ طبلیبًَ
اس ۰۲۰۳پًْذ ػزّع هیشود و صبحت هلک  ۲۱۲۰پونذ تخفیف مالیاتی دریبكت هیکٌذ .اگز درآهذ اخبرٍ کوتز اس ۲۱۲۰پًْذ اطت
صبحت هلک اس پزداخت هبلیبت هؼبف هیػْدُ .وَ ُشیٌَُبی هزثْط ثَ خذهبت ارائَ ػذٍ اس طزف صبحت هلک ثَ هظتبخزاى هثل تویش
کزدى خبًَ ،پخت ؿذا ّ ػظتي لجبص ثبیذ خشء کل هجلؾ اخبرٍ ثبػذ ّ ثَ ایي خذهبت هؼبكیت هبلیبتی تؼلن ًوی گیزد.
در ثزیتبًیب هخبرخی هبًٌذ هبلیبت ػِزداریُ ،شیٌَ آة  -گبس -ثزمً ،گِذاری ّ تؼویزات هلک ،ثیوَ ،ثِزٍ ّام هظکي ،حوْم ثبؿجبىُب ّ
هظتخذهبى ،خذهبت آژاًظِبی اهالکُ ،شیٌَ توبصُبی تللٌی ّ تجلیـبت ثزای پیذا کزدى هظتبخزػبهل هؼبكیت هبلیبتی هیجبػٌذ.
در آلوبى هبلیبت تصبػذی ثز درآهذ حبصل اساهالک ّخْد دارد.
درآهذ طبلیبًَ تب ُ ۸شار یْرّ اس هبلیبت هؼبف هیثبػذ.
ًزخ هبلیبت ثزای درآهذُبی اس  ۸تب ُ ۱۳.۰شار یْرّ  ۱۰ ،تب  ۲۰درصذ اطت ّ ثب درآهذی اس  ۱۳.۰تب ُ ۰۳شار یْرّ ًزخ هبلیبت ثَ
 ۲۰تب  ۰۲درصذ هی رطذ .ثب درآهذ طبلیبًَ ثیغ اس ُ ۲۰۳زاس یْرّ ًزخ هبلیبت ثَ  ۰۰درصذ اكشایغ هی یبثذُ .شیٌَ ًگِذاری اهالک
ػلت کظز هبلیبتی اس ۲تب  ۳درصذ هیػْد.
درایتبلیب ُن هبلیبت تصبػذی ثز درآهذُب ّخْد دارد.
ثزای درآهذ طبلیبًَ کوتز اس ُ ۱۰شار یْرّ هبلیبت  ۲۳درصذ اطت.
ثب درآهذی اس  ۱۰تب ُ ۲۸شار یْرّ ًزخ هبلیبت  ۲۲درصذ ثْدٍ ّ اس  ۲۸تب  ۰۰یْرّ ًزخ هبلیبت ثَ  ۳۸درصذ هی رطذ .اس  ۰۰تب ۲۰
ُشار یْرّ ًزخ هبلیبت  ۰۱درصذ ثْدٍ ّ ثب درآهذی ثیغ اس ُ ۲۰شاریْرّهبلیبت ثَ ۰۳درصذ اكشایغ هی یبثذ .در صْرت پزداخت ّام
هظکي ّ یب کوک ثَ طبسهبًِبی خیزیَ خبرخیبى هیتْاًٌذ اس کظزهبلیبتی تب ۱۱درصذ ثِزٍ هٌذ ػًْذ.
در اطپبًیب درآهذ اساخبرٍ اهالک ثبال ثْدٍ ّ ًزخ هبلیبت  ۲۰درصذ هیجبػذ .در ایي کؼْر هؼبكیت ّ کظزهبلیبتی ّخْد ًذارد.

نرخ مالیات از درآمد اجاره در اروپا
ثزیتبًیب

 ۰۳-۲۳درصذ

آلوبى

 ۰۰-۱۰درصذ

اطپبًیب

 ۲۰درصذ

ایتبلیب

 ۰۳-۲۳درصذ

كزاًظَ

 ۲۳درصذ

اجاره ملک با و یا بدون واسطو ؟
در ُز کؼْری صبحت هلک حن د ارد ثذّى ّاططَ ّ پزداخت حن الؼول هلک خْد را اخبرٍ دُذ .در ایي صْرت صبحت هلک هدجْر
اطت ُوَ هؼکالت هزثْط ثَ خظتدْی هظتبخز ّ پزداخت هخبرج ّ دیگز هؼکالت را ػخصأ حل کٌذ .ػالٍّ ثزایي هوکي اطت کَ
صبحت هلک ثب هؼکالتی هْاخَ ػْد کَ ًبػی اسػذم آگبُی ثَ هْاًیي ّیب ًذاطتي سثبى هحلی هیجبػٌذ.

در اکثز هْارد صبحجبى اهالک اس خذهبت ػزکتِبی "هذیزیت اهالک" اطتلبدٍ هیکٌٌذ .ایي ػزکت ُب هوکي اطت کَ ثخؼی اسػزکت
طبسًذٍ ثْدٍ یب ثطْرهظتول كوظ ثَ ایي هٌظْر تبطیض ػذٍ ثبػٌذ .درُز حبل ثب طپزدى هلک ثَ ایٌگًَْ ػزکت ُب صبحت هلک هیتْاًذ
ثذّى هظبكزت ثَ خبرج اس کؼْردرآهذ حبصل اس اخبرٍ را دریبكت کٌذ.
ػزکت هذیزیت اهالک هثل یک پل ثیي صبحت هلک ّ هظتبخز ثْدٍ ّ ثزای خذهبت خْد  ۲تب  ۱۰درصذ اس اخبرٍ را دریبكت هیکٌذ.
هوذارکویظیْى ثظتگی ثَ ًْع خذهبت داػتَ ّ حوْم ّ تؼِذات طزكیي ثصْرت رطوی ّ ثَ ػکل هزارداد حبضز هیؼْد.
خذهبت ػزکت ُبی هذیزیت اهالک را هیتْاى ثَ اػکبل سیز خالصَ کزد:
-

خظتدْی هظتأخز

-

تجلیـبت

-

هؼبّرٍ حزكَای

-

ثزرطی طبثوَ اػتجبری هظتبخزاى ّکظت اطالػبت اسدیگز ػزکتُبی هذیزیت اهالک ّ ثبًکُب

-

دریبكت اخبرٍ

-

تؼویزات هلک

-

ثبسرطی هزتت اس هلک ّارطبل گشارع ثَ صبحت هلک

-

گشارع هٌظن درثبرٍ درآهذ ُّشیٌَُبی هزثْط ثَ هلک

-

تٌظین هزارداد اخبرٍ

-

حْالَ اخبرٍ ثَ حظبة صبحت هلک

-

ًگِذاری ،تویشی ّ رطیذگی ثَ هلک ّ اهکبى هزثْطَ هبًٌذ اطتخز ،چوي ،ثبؿچَ ّؿیزٍ

ثَ ؿیز اس ػزکتُبی هذیزیت اهالک هیتْاى اس خذهبت آژاًض ُبی اهالک ًیش اطتلبدٍ کزد .خذهبت آژاًض ُب ػجبرت اطت اس:
-

تجلیـبت

-

هؼبّرٍ حزكَای

-

هالهبت ثب هظتبخزاى ثبلوٍْ ّ ًؼبى دادى هلک

-

هذاکزٍ ثب هظتبخزاى در هْرد هیوت

-

ًگِذاری اس هلک

-

دریبكت اخبرٍ اس هظتبخزاى

تلبّت خذهبت ػزکت هذیزیت اهالک ّآژاًض اهالک در ایي اطت کَ ػزکت ُب ًگِذاری اس توبم طبختوبى را ثَ ػِذٍ هی گیزًذ ،در حبلی
کَ آژاًض ُب كوظ هظئْل كضبی اخبرٍ ػذٍ ُظتٌذ .هؼوْأل ػزکتُبی هذیزیت اهالک ّآژاًضُب ثب صبحجبى هلک "هزارداد ػبدی" یب
هزارداد "اخبرٍ هدذد" ثزای  ۰تب  ۱۳هٌؼوذ هیکٌٌذ .هشیت اصلی چٌیي تْاكوٌبهَ ای ایي اطت کَ صبحت هلک درآهذی طبلیبًَ ّ دائوی ثَ
هیشاى  ۰درصذ حبصل کزدٍ ّ درصْرتی کَ ثزای خزیذ هلک ّام هظکي دریبكت ػذٍ اخبرٍ ثؼذ اس چٌذ طبل ایي ّام را خجزاى هیکٌذ.
ایي ًْع طزهبیَگذاری در کؼْرُبی ارّپبیی ثظیبر رایح هی ثبػذ.

