
 مسائل مالیاتی مربوط به نقل و انتقال سهام

سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت هاي تعاوني  -48ماده 

براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.كسورصد ريال هم صد 

 ريال محسوب ميشود.

از تاريخ ثبت قانوني شركت و درمورد افزايش تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه 

سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود . 

سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت “ افزايش سرمايه در موردشركتها هايي كه قبال

 ل حق تمبر مجدد نخواهد بود .شده است مشمو

شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يک شركت , در هم ادغام يا  : 111ماده 

 تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند : 

ده شركت هاي الف : تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت ش

 ( اين قانون معاف است . 48ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده )

شركت هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس قبول مي  :143 ماده 

شود از سال پذيرش تا سال كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقاالت سهام از 

يات آنها بخشوده مي شود . ماده درصد مال 10طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت مي گردد معادل 

 مکرر : حذف شد. 143

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها دربورس و همچنين اوراق بهاداري كه دربورس  -1تبصره 

معامله مي شوند , ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت 

نوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهدشد . كارگزاران بورس وجه ديگري به ع

مکلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور 

را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ  مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن

 فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي ارسال دارند .

از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركتها ماليات  -2تبصره 

مي شود . از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد مقطوعي به ميزان چهاردرصد ارزش اسمي آنها وصول 

نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مکلف اند قبل از 

لف انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند . اداره ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مک

اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده 

 مربوط به ثبت يا انتقال كنند . 

http://safaee.shakheh.com/post80.php


در شركتهايي سهام پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم  -3تبصره 

د ماليات ديگري تعلق نمي گيرد .شركتها مکلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت درصد خواهد بود و به اين درآم

 افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند .

ايسنا: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در تشريح بند هفتم احکام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه از فراهم 

هت توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد و توسعه نهادهاي مالي خبر كردن زمينه هاي الزم ج

 داد. 

براساس اين گزارش علي صالح آبادي با اشاره به اينکه در احکام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه توجه زيادي به 

انون ماليات هاي مستقيم مصوب ق 143در بند هفتم اين احکام آمده است: ماده »بحث ماليات ها شده است، گفت: 

به شرح زير به آن  6و 5، 4با الحاقات بعدي آن و تبصره يک آن اصالح و سه تبصره به عنوان تبصره هاي  1366

 اضافه مي شود: 

درصد( از ماليات بر درآمد شركت هايي كه سهام يا كاالهاي توليدي آنها 10اصالحي معادل ده درصد ) 143ماده 

درصد( از ماليات بر درآمد شركت  5بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شوند و پنج درصد )براي معامله در 

هايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شوند از سال پذيرش تا 

اند با تاييد سازمان بورس و سالي كه از فهرست شركت هاي پذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده 

اوراق بهادار بخشوده مي شود. شركت هاي غيردولتي كه سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي يا 

بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در تاريخ مجمع عمومي ساالنه به تاييد 

درصد( سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر 20ل بيست درصد )سازمان بورس و اوراق بهادار حداق

 « معافيت هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد.

 درصد 5/0ماليات نقل و انتقال سهام در فرابورس 

زارهاي خارج از هر نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها اعم از ايراني و خارجي در بورس يا با -1تبصره 

از بورس كشور ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه 

ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد و 

اليات مزبور را هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به فروش مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس مکلف اند م

روز از تاريخ انتقال رسيد آن را  10حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند و ظرف مدت 

 به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال

 دارند. 

به استثناي سهام، حق تقدم و سهم الشركه شركت ها كليه درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در  -4تبصره 

و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال  1384قانون بازار اوراق بهادار مصوب  1ماده  24ساير اوراق بهادار موضوع بند 

ت بردرآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليا

 باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار يادشده مالياتي مطالبه نخواهد شد. 

اصالحي در اين قانون به  143ماده  4سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره  -5تبصره 

هام و سهم الشركه شركت ها و سود گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق استثناي سود س

بهادار يادشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات 

 ناشر اين اوراق بهادار، محسوب مي شود. 

ان، سهامدار يک شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از در صورتي كه هر شخص مقيم اير -6تبصره 



بورس، سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، به شرط پيش 

 بيني عمل متقابل در مقررات كشور خارجي از ماليات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ايران معاف مي شود و از

 اين بابت ماليات ديگري دريافت نخواهد شد. 

بررسي و مطالعه اين بند »علي صاح آبادي در تشريح اين بند از احکام پيشنهادي برنامه پنجم توسعه ابراز كرد: 

كه با هدف توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد و توسعه نهادهاي مالي تدوين شده، در 

 « آغاز شده است.كارگروه مالياتي 

در كارگروه مالياتي، مسائل مالياتي با هدف توسعه بازار خارج از بورس، توسعه ابزارهاي مالي جديد »وي ادامه داد: 

و توسعه نهادهاي مالي جديد از جمله صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، مورد بررسي قرار مي گيرد، البته اين 

 « به مجلس نيز لحاظ شده است. موارد در اليحه يک فوريتي ارسال شده

سخنگوي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اينکه براي رسيدن به سه هدف يادشده، ماليات نقل و انتقال سهام 

بنابراين ماليات اخذ شده بر نقل و »در بازار خارج از بورس همانند بورس اوراق بهادار محاسبه مي شود، افزود: 

درصد خواهد بود، به عالوه معافيت مالياتي سود شركت هاي حاضر در بازار خارج  5/0ارج انتقال سهام در بازار خ

درصد است.  10( پنج درصد تعيين مي شود، در حالي كه اين ميزان براي شركت هاي بورسيOTCاز بورس)

افيت هاي درصد سهام شناور آزاد داشته باشند دو برابر مع 20همچنين ماليات شركت هاي غيردولتي كه حداقل

 « فوق خواهد بود.

و واگذاري شركت ها به بخش هاي غيردولتي و همچنين توسعه  44وي هدف از اين بند را تسهيل در اجراي اصل

افزايش سهام شناور آزاد به نقدشوندگي »سهام شناور آزاد شركت ها در بورس اوراق بهادار دانست و تصريح كرد: 

 « قيمت اوراق بهادار كمک بزرگي مي كند.مناسب تر در بازار سرمايه و كارايي 

شركت »صالح آبادي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين معافيت ها در خصوص بورس كاال اعمال خواهد شد، گفت: 

هايي كه كاالهايشان در بورس كاال پذيرفته شده، اما سهام آنها در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس 

ز از معافيت هاي مالياتي بندهاي فوق بهره مند خواهند شد. در اين صورت چنانچه شركتي پذيرفته نشده است ني

 « صرفاً در يک بورس پذيرفته شده باشد، مي تواند از معافيت هاي مذكور بهره مند شود.

ر توسعه بنا بر اعالم پايگاه اطالع رساني بازار سرمايه، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به منظو

نهادهاي مالي مانند صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک، معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده است، زيرا صندوق 

سرمايه گذاري ماليات سهامي را كه در بورس معامله مي كند، مي پردازد و با اخذ ماليات مجدد از سرمايه گذاران 

 ود. صندوق، مالياتي مضاعف از سرمايه گذاران گرفته مي ش

 « درخصوص ابزارهاي مالي همانند صکوک نيز همانند اوراق مشاركت عمل خواهد شد.»وي تاكيد كرد: 


