
 د؟توان امالک خارج از کشور خود را اجاره دا چگونو می

لِبی هی هبًٌذ. در طب ّ ثذّى اطتلبدٍ ػًْذ در ثیؼتز ایبم طبل خبلی خزیذٍ هیدر خبرج اس کؼْر ثب اُذاكی هثل تؼطیل ّ یب کبراهالکی کَ 

ّ ثزای ػکل هوکي اخبرٍ دادٍ  را ثب اهي تزیياهالک  گًَْ "هذیزیت اهالک" ُظتٌذ ایي ثَ هؼـْل ای کَ اخیز ػزکت ُبی هؼتجز ّ حزكَ

 ّ دٍهظوت ثشرگی اس ّام ثبًکی هظکي را پزداخت کز ّلی سیبد گبُی ایي درآهذ پٌِبًیهی کٌٌذ.  حبصلصبحت هلک درآهذی اضبكَ 

 هلک هی گزدد. جبىرضبیت صبح ثبػث خلت

 

 مدت؟ مدت یا بلند  کوتاهاجاره  

حل هلک هبئل اُویت ه تؼزیق ػذٍ در ایي صْرتطیالت طبلیبًَ تؼایبم درتب طَ ُلتَ  یکاخبرٍ هلک ثزای هّذت  -هذت"   اخبرٍ کْتبٍ"

ثزای یبكتي  طْاحل دریبئی ّاهغ ػذٍ ثبػذیب   اطکیاکشاگز هلک در هٌبطن گزدػگزی ّ تلزیحی هثل هز. هیجبػذ ثظیبرسیبدی

 .کزدهی تْاى درآهذ هبثل تْخِی حبصل  هّذتاخبرٍ کْتبٍ ّاس یبهذٍُیچگًَْ هؼکلی پیغ ًهظتأخز

 

 ػغ هثل تز طْالًی یثزای هذت َک تْصیَ هیؼْددّراسهٌبطن تلزیحی ّاهغ ػذٍ  ُبییب ػِز ُبدر رّطتب اگز هلک - "هذت  اخبرٍ ثلٌذ"

 .ٍ ػْداخبرٍ داد هبٍ ّیب ًَ

 

 ُبی تثزای هذّ  ّ را چٌذ ثبر هلکتبثظتبى در هی تْاى هثبلثزای . سُزدّ ػکل اخبرٍ ثِزٍ ثزدا ُوشهبى هی تْاىًجبیذ كزاهْع کزد کَ  

 : ثَ گلتَ "رص ُزثٌذ"، هذیز ػزکت "اخبرٍ یک هحل در كزاًظَ" .داػت خزهظتأیک  كوظ طبل دیگز ثخغّ در کْتبٍ اخبرٍ داد

 آطبیغثزای  ّطبئل السم دیگزتللي، ایٌتزًت ّ ػِزی تب خبًَ رّطتبیی. اگز ػوب اس آپبرتوبى ،ػًْذ یبدی ثَ ایي ػکل اطتلبدٍ هیاهالک س "

 ".دػْ تز هی اضبكَ کٌیذ، خبًَ ػوب خذاة را

  

 ثزای هثبل ّخْد دارد. خبصی هحذّدیت ُبئی ثزای خبرخیبى ی اس کؼْرُبثؼض در اخبرٍ هلک ػخصی هْرددرالسم ثَ تذکز اطت کَ  

 طبسهبى گزدػگزی هجزص . ثزای ایي کبر اخذ اخبسٍ اسدٌُذکْتبٍ اخبرٍ  كوظ ثزای هذتی تْاًٌذ اهالک خْد را در هجزص خبرخیبى هی

در ّ  ثب اطتخزرا هی تْاى اخبرٍ داد یُبهبلت كوظ ّیال خوِْریدر .ػبهل هزحلَ ای طْالًی هی ثبػذ اسلحبظ سهبًیضزّری  ثْدٍ ّ 

حلع هٌبكغ هْاًیي ثزای  ُوَ ایي. رّس هوٌْع هی ثبػذت کْتبُتزاس طی ثزای هذّ  كلْریذا، اخبرٍ دادى هلک هثل ثؼضی اس ایبالت آهزیکب

 .ّضغ ػذٍ اًذایي کؼْرُب درهحلی ت تدبراس پؼتیجبًی ُتلذاراى ّ

 

 درآمد حاصل از اجاره

 تدِیشات ثبلوٍْ طبل ثَ طبل اكشایغ یبكتَ ّدارد. درخْاطتِبی هظتبخزاى  هلک ّضیؼتّ هْهؼیتثظتگی ثَ  درآهذ حبصل اس اخبرٍ

 .آیٌذ اضبكی هثل هبػیي ظزكؼْیی ایي رّسُب خشء الشاهبت ثَ حظبة هی

ی هبلیبتی ثیؼتز هؼبكیتاس خبلی خبًَ ثب اخبرٍ دادىكزاًظَ  هثل در ثزخی اس کؼْرُب ّ خبلی اخبرٍ دادیب  ّ هجلَ الجتَ هیتْاى خبًَ را

 ُلتگی یک در كزاًظَ هیوت اخبرٍ ثبال ًیظت. ىاُن چٌذ هبلیبت هحلی ثزای اخبرٍ خبًَ یب آپبرتوبى ثب هجلوبى زاس طْی دیگ ّلی کزد اطتلبدٍ

ثشرگ هلشّم ثَ ًیزّی ًگِذاری اس خبًَ . یْرّ هیجبػذ  ۰۳۳تب  ۳۳۳ رّطتبیی خبًَ خبرٍ یکاُشار یْرّ ثْدٍ ّ ۲تب  ۱ثشرگ خبًَ 

 درصذ اسدرآهذ ۳۳تب ۲۰ ایي هخبرجّ خذهبت هؼبثَ اطت. گبُی تویشی اطتخز ، اس ثبؽ ، ًگِذاری خبًَ تویشی اًظبًی ثیؼتزی ثزای

ػالٍّ ثز ایي، صبحجبى  .ًظزگزكتُن ثبیذ در  را هظتبخزیي طزفاس احتوبل خظبرتاس طْی دیگزّ  اس اخبرٍ را در ثز هیگیزًذ حبصل

 درصذ اطت. ۲۳بى کَ ًزخ  آى ثزای خبرخی ًذپزداس هیكزاًظَ هبلیبت هحلی ّ هبلیبت ثز درآهذ اخبرٍ اهالک  در هلک

 

 



 

 ۲۳ هبلیبت ثز طْد حبصل اس اخبرٍ ُشار پًْذ ثبػذ. ۲۳تب  ۰ثیي  تْاًذ اساخبرٍ هی بًَیدرآهذ طبل ثزاطبص ًْع ّ هْهؼیت هلک در ثزیتبًیب

 بًَیایي صْرت درآهذ طبلپزداسیذ. دردُیذ هبلیبت کوتزی هی  اگز ػوب كوظ یک اتبم اس یک خبًَ را اخبرٍ هیهیجبػذ ّ درصذ  ۰۳تب 

پًْذ ػزّع هی ۰۲۰۳اس و تخفیفمالیاتی۲۱۲۰صبحت هلکشود  پًْذ اطت ۲۱۲۰اگز درآهذ اخبرٍ کوتز اسکٌذ.  دریبكت هی پونذ

تویش هثل هظتبخزاى  ثَ اس طزف صبحت هلک ارائَ ػذٍ ُبی هزثْط ثَ خذهبت ُوَ ُشیٌَ ػْد. اس پزداخت هبلیبت هؼبف هی صبحت هلک

 .اخبرٍ ثبػذ ّ ثَ ایي خذهبت هؼبكیت هبلیبتی تؼلن ًوی گیزد هجلؾ کل ػظتي لجبص ثبیذ خشء کزدى خبًَ، پخت ؿذا ّ

 

ُب ّ  ، ثیوَ، ثِزٍ ّام هظکي، حوْم ثبؿجبىهلک ؼویزاتت ثزم، ًگِذاری ّ -گبس - بت ػِزداری، ُشیٌَ آةهبلی هخبرخی هبًٌذ در ثزیتبًیب

 ػبهل هؼبكیت هبلیبتی هیجبػٌذ.ّ تجلیـبت ثزای پیذا کزدى هظتبخزُبی تللٌی  ُشیٌَ توبصهظتخذهبى، خذهبت آژاًظِبی اهالک، 

 

 .ّخْد دارد حبصل اساهالک تصبػذی ثز درآهذدر آلوبى هبلیبت 

 .ثبػذ یُشار یْرّ اس هبلیبت هؼبف ه ۸بًَ تب یدرآهذ طبل 

 یْرّ ًزخ هبلیبت ثَ شارُ ۰۳تب  ۱۳.۰ اس یّ ثب درآهذدرصذ اطت  ۲۰تب  ۱۰ ،ُشار یْرّ  ۱۳.۰تب  ۸ سا ُبیدرآهذ ًزخ هبلیبت ثزای 

ُشیٌَ ًگِذاری اهالک  .یبثذ درصذ اكشایغ هی ۰۰ُزاس یْرّ ًزخ هبلیبت ثَ  ۲۰۳بًَ ثیغ اس یثب درآهذ طبلهی رطذ.  درصذ ۰۲تب  ۲۰

 ػْد. درصذ هی ۳تب  ۲اس هبلیبتیػلت کظز 

 

 .ُن هبلیبت تصبػذی ثز درآهذُب ّخْد داردایتبلیب در 

 .درصذ اطت ۲۳هبلیبت  ر یْرُّشا ۱۰بًَ کوتز اس یدرآهذ طبل ثزای 

 ۲۰تب  ۰۰اس  درصذ هی رطذ.  ۳۸یْرّ ًزخ هبلیبت ثَ  ۰۰تب  ۲۸اس  درصذ ثْدٍ ّ ۲۲هبلیبت  ًزخ ُشار یْرّ ۲۸تب  ۱۰اس  یثب درآهذ 

در صْرت پزداخت ّام  یبثذ. درصذ اكشایغ هی۰۳هبلیبت ثَ یْرُّشار ۲۰ثب درآهذی ثیغ اس ّ  درصذ ثْدٍ ۰۱هبلیبت  ًزخ ُشار یْرّ

  .درصذ ثِزٍ هٌذ ػًْذ۱۱تْاًٌذ اس کظزهبلیبتی تب  هظکي ّ یب کوک  ثَ طبسهبًِبی خیزیَ خبرخیبى هی

 

 هبلیبتی ّخْد ًذارد.هؼبكیت ّ کظز رهیجبػذ. در ایي کؼْ درصذ ۲۰ًزخ هبلیبت  ّثبال ثْدٍ اهالک ر اطپبًیب درآهذ اساخبرٍ د

 

 در اروپا نرخ مالیات از درآمد اجاره 

 درصذ ۰۳-۲۳ ثزیتبًیب

 درصذ ۰۰-۱۰ آلوبى

 درصذ ۲۰ اطپبًیب

 درصذ ۰۳-۲۳ ایتبلیب

 درصذ ۲۳  كزاًظَ

 

 ؟ واسطوبدون یا  و بااجاره ملک  

هلک هدجْر صبحت  ارد ثذّى ّاططَ ّ پزداخت حن الؼول هلک خْد را اخبرٍ دُذ. در ایي صْرتصبحت هلک حن ددر ُز کؼْری 

کَ  حل کٌذ. ػالٍّ ثزایي هوکي اطت هخبرج ّ دیگز هؼکالت را ػخصأ  اطت ُوَ هؼکالت هزثْط ثَ خظتدْی هظتبخز ّ پزداخت

 .هیجبػٌذ سثبى هحلی یب ًذاطتيهْاًیي ّ ثَ ذم آگبُیػًبػی اس هْاخَ ػْد کَ ثب هؼکالتی صبحت هلک

 



ػزکت ثخؼی اس وکي اطت کَه ُب کٌٌذ. ایي ػزکت ٍ هیاطتلبد اهالک" هذیزیت" کثز هْارد صبحجبى اهالک اس خذهبت ػزکتِبیدر ا

تْاًذ  هی ُب صبحت هلک ػزکت گًَْثَ ایٌ درُز حبل ثب طپزدى هلک .طبسًذٍ ثْدٍ یب ثطْرهظتول كوظ ثَ ایي هٌظْر تبطیض ػذٍ ثبػٌذ

 .درآهذ حبصل اس اخبرٍ را دریبكت کٌذرکؼْ هظبكزت ثَ خبرج اس ثذّى

 

 .کٌذدرصذ اس اخبرٍ را دریبكت هی ۱۰ب ت ۲ ثزای خذهبت خْد ثْدٍ ّ یک پل ثیي صبحت هلک ّ هظتبخز هثلاهالک ػزکت هذیزیت 

 .هزارداد حبضز هیؼْد طزكیي ثصْرت رطوی ّ ثَ ػکلهوذارکویظیْى ثظتگی ثَ ًْع خذهبت داػتَ ّ حوْم ّ تؼِذات 

 

 :اهالک را هیتْاى ثَ اػکبل سیز خالصَ کزد هذیزیت ُبی خذهبت ػزکت

 خظتدْی هظتأخز -

 تجلیـبت -

 ای هؼبّرٍ حزكَ -

 ُب ّ ثبًک اهالک ُبی هذیزیت ػزکت دیگزاطالػبت اس کظتّ ثزرطی طبثوَ اػتجبری هظتبخزاى -

 اخبرٍ دریبكت -

 تؼویزات هلک -

 ارطبل گشارع ثَ صبحت هلکّ ثبسرطی هزتت اس هلک -

 ُبی هزثْط ثَ هلک ُشیٌَگشارع هٌظن درثبرٍ درآهذ ّ -

 تٌظین هزارداد اخبرٍ -

 اخبرٍ ثَ حظبة صبحت هلک حْالَ  -

 هلک ّ اهکبى هزثْطَ هبًٌذ اطتخز، چوي، ثبؿچَ ّؿیزٍ ّ رطیذگی ثَ ، تویشیذاریًگِ -

 

 ػجبرت اطت اس: ژاًض ُبخذهبت آ .زداطتلبدٍ ک ًیش اهالک ُبی اس خذهبت آژاًض تْاى هی اهالک ُبی هذیزیت ػزکت ثَ ؿیز اس 

 جلیـبتت -

 ای هؼبّرٍ حزكَ -

 ًؼبى دادى هلک ّ هالهبت ثب هظتبخزاى ثبلوٍْ -

 ى در هْرد هیوتثب هظتبخزا زٍهذاک -

 ًگِذاری اس هلک -

 دریبكت اخبرٍ اس هظتبخزاى -

 

در حبلی  هی گیزًذ، را ثَ ػِذٍطبختوبى ًگِذاری اس توبم  ُب ایي اطت کَ ػزکت در اهالک آژاًضّاهالک  یتخذهبت ػزکت هذیز تلبّت

یب  "ػبدی هزارداد" ثب صبحجبى هلک ُب ّآژاًضاهالک  یزیتُبی هذ ػزکتهؼوْأل  .ُظتٌذ كضبی اخبرٍ ػذٍ هظئْل كوظ آژاًض ُب کَ

ّ دائوی ثَ  بًَیطبل یت کَ صبحت هلک درآهذایي اط هَ ای وٌبچٌیي تْاكهشیت اصلی کٌٌذ.  هی ٌؼوذه ۱۳ تب ۰ثزای  هدذد" اخبرٍ"هزارداد 

 کٌذ.هی خجزاى را اخبرٍ ثؼذ اس چٌذ طبل ایي ّام ػذٍ هلک ّام هظکي دریبكت ذصْرتی کَ ثزای خزیحبصل کزدٍ ّ در درصذ ۰هیشاى 

 .ثظیبر رایح هی ثبػذ گذاری در کؼْرُبی ارّپبیی  ایي ًْع طزهبیَ

 


