
 مسائل مالیاتی مربىط به نقل و انتقال سهام

سْام ٍ سْن الطزوِ وليِ ضزوتْاي ايزاًي هَضَؼ لاًَى تدارت تِ استثٌاي ضزوت ّاي تؿاًٍي  -44هازُ 

تزاساس ارسش اسوي سْام يا سْن الطزوِ تِ لزار زٍ زر ّشار هطوَل حك توثز ذَاّس تَز.وسَرغس ريال ّن غس 

 ريال هحسَب هيطَز.

اس تاريد ثثت لاًًَي ضزوت ٍ زرهَرز افشايص تثػزُ : حك توثز سْام ٍ سْن الطزوِ ضزوتْا تايس غزف زٍ هاُ 

سزهايِ ٍ سْام اضافي اس تاريد ثثت افشايص سزهايِ زر ازارُ ثثت ضزوتْا اس طزيك اتطال توثز پززاذت هي ضَز . 

سزهايِ ذَز را واّص زازُ اًس تا هيشاًي وِ حك توثز آى پززاذت “ افشايص سزهايِ زر هَرزضزوتْا ّايي وِ لثال

 ل حك توثز هدسز ًرَاّس تَز .ضسُ است هطوَ

ضزوت ّايي وِ تا تأسيس ضزوت خسيس يا تا حفع ضرػيت حمَلي يه ضزوت , زر ّن ازغام يا  : 111هازُ 

 تزوية هي ضًَس اس لحاظ هالياتي هطوَل همزرات سيز هي تاضٌس : 

سُ ضزوت ّاي الف : تأسيس ضزوت خسيس يا افشايص سزهايِ ضزوت هَخَز تا سمف هدوَؼ سزهايِ ّاي ثثت ض

 ( ايي لاًَى هؿاف است . 44ازغام يا تزوية ضسُ اس پززاذت زٍ زر ّشار حك توثز هَضَؼ هازُ )

ضزوت ّايي وِ سْام آًْا طثك لاًَى هزتَط اس طزف ّيات پذيزش تزاي هؿاهلِ زر تَرس لثَل هي  :143 هازُ 

ضَز اس سال پذيزش تا سال وِ اس فْزست ًزذْا زر تَرس حذف ًطسُ زرغَرتي وِ وليِ ًمل ٍ اًتماالت سْام اس 

يات آًْا ترطَزُ هي ضَز . هازُ زرغس هال 10طزيك وارگشاراى تَرس اًدام ٍ زر زفاتز هزتَط ثثت هي گززز هؿازل 

 هىزر : حذف ضس. 143

اس ّز ًمل ٍ اًتمال سْام ٍ حك تمسم سْام ضزوتْا زرتَرس ٍ ّوچٌيي اٍراق تْازاري وِ زرتَرس  -1تثػزُ 

هؿاهلِ هي ضًَس , هاليات همطَؾي تِ هيشاى ًين زرغس ارسش فزٍش سْام ٍ حك تمسم سْام ٍغَل ٍ اس ايي تاتت 

ٌَاى هاليات تززرآهس ًمل ٍ اًتمال سْام ٍ حك تمسم سْام هطالثِ ًرَاّسضس . وارگشاراى تَرس ٍخِ زيگزي تِ ؾ

هىلف اًس هاليات هشتَر را تِ ٌّگام ّز اًتمال اس اًتمال زٌّسُ ٍغَل ٍ تِ حساب تؿييي ضسُ اس طزف ساسهاى اهَر 

را تِ ّوزاُ فْزستي حاٍي تؿساز ٍ هثلغ  هالياتي وطَر ٍاريش ًوايٌس ٍ طزف هست زُ رٍس اس تاريد اًتمال رسيس آى

 فزٍش سْام ٍ حك تمسم سْام هَرز اًتمال تِ ازارُ اهَر هالياتي ارسال زارًس .

اس ّز ًمل ٍ اًتمال سْام ٍ سْن الطزوِ ٍ حك تمسم سْام ٍ سْن الطزوِ ضزوا زرسايز ضزوتْا هاليات  -2تثػزُ 

هي ضَز . اس ايي تاتت ٍخِ زيگزي تِ ؾٌَاى هاليات تززرآهس همطَؾي تِ هيشاى چْارزرغس ارسش اسوي آًْا ٍغَل 

ًمل ٍ اًتمال فَق هطالثِ ًرَاّس ضس . اًتمال زٌّسگاى سْام ٍ سْن الطزوِ ٍ حك تمسم سْام هىلف اًس لثل اس 

لف اًتمال هاليات هتؿلك را تِ حساب ساسهاى اهَر هالياتي وطَر ٍاريش وٌٌس . ازارُ ثثت يا زفاتز اسٌاز رسوي هى

اًس زر هَلؽ ثثت تغييزات يا تٌػين سٌس اًتمال حسة هَرز گَاّي پززاذت هاليات هتؿلك را اذذ ٍ ضويوِ پزًٍسُ 

 هزتَط تِ ثثت يا اًتمال وٌٌس . 

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


زر ضزوتْايي سْام پذيزفتِ ضسُ زر تَرس اًسٍذتِ غزف سْام هطوَل هاليات همطَؼ تِ ًزخ ًين  -3تثػزُ 

س هاليات زيگزي تؿلك ًوي گيزز .ضزوتْا هىلف اًس غزف سي رٍس اس تاريد ثثت زرغس ذَاّس تَز ٍ تِ ايي زرآه

 افشايص سزهايِ آى را تِ حساب ساسهاى اهَر هالياتي وطَر ٍاريش وٌٌس .

ايسٌا: رئيس ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار زر تطزيح تٌس ّفتن احىام پيطٌْازي تزًاهِ پٌدن تَسؿِ اس فزاّن 

ْت تَسؿِ تاسار ذارج اس تَرس، تَسؿِ اتشارّاي هالي خسيس ٍ تَسؿِ ًْازّاي هالي ذثز وززى سهيٌِ ّاي السم خ

 زاز. 

تزاساس ايي گشارش ؾلي غالح آتازي تا اضارُ تِ ايٌىِ زر احىام پيطٌْازي تزًاهِ پٌدن تَسؿِ تَخِ سيازي تِ 

اًَى هاليات ّاي هستمين هػَب ل 143زر تٌس ّفتن ايي احىام آهسُ است: هازُ »تحث هاليات ّا ضسُ است، گفت: 

تِ ضزح سيز تِ آى  6ٍ 5، 4تا الحالات تؿسي آى ٍ تثػزُ يه آى اغالح ٍ سِ تثػزُ تِ ؾٌَاى تثػزُ ّاي  1366

 اضافِ هي ضَز: 

زرغس( اس هاليات تز زرآهس ضزوت ّايي وِ سْام يا واالّاي تَليسي آًْا 10اغالحي هؿازل زُ زرغس ) 143هازُ 

زرغس( اس هاليات تز زرآهس ضزوت  5تَرس ّاي زاذلي يا ذارخي پذيزفتِ هي ضًَس ٍ پٌح زرغس )تزاي هؿاهلِ زر 

ّايي وِ سْام آًْا تزاي هؿاهلِ زر تاسار ذارج اس تَرس زاذلي يا ذارخي پذيزفتِ هي ضًَس اس سال پذيزش تا 

اًس تا تاييس ساسهاى تَرس ٍ سالي وِ اس فْزست ضزوت ّاي پذيزفتِ ضسُ زر ايي تَرس ّا يا تاسارّا حذف ًطسُ 

اٍراق تْازار ترطَزُ هي ضَز. ضزوت ّاي غيززٍلتي وِ سْام آًْا تزاي هؿاهلِ زر تَرس ّاي زاذلي يا ذارخي يا 

تاسارّاي ذارج اس تَرس زاذلي يا ذارخي پذيزفتِ ضَز زر غَرتي وِ زر تاريد هدوؽ ؾوَهي ساالًِ تِ تاييس 

زرغس( سْام ضٌاٍر آساز زاضتِ تاضٌس، هؿازل زٍ تزاتز 20ل تيست زرغس )ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار حسال

 « هؿافيت ّاي فَق اس ترطَزگي هالياتي تزذَرزار ذَاٌّس ضس.

 زرغس 5/0هاليات ًمل ٍ اًتمال سْام زر فزاتَرس 

سارّاي ذارج اس ّز ًمل ٍاًتمال سْام ٍ حك تمسم سْام ضزوت ّا اؾن اس ايزاًي ٍ ذارخي زر تَرس يا تا -1تثػزُ 

اس تَرس وطَر هاليات همطَؾي تِ هيشاى ًين زرغس ارسش فزٍش سْام ٍ حك تمسم سْام ٍغَل ٍ اس ايي تاتت ٍخِ 

زيگزي تِ ؾٌَاى هاليات تززرآهس ًمل ٍاًتمال سْام ٍ حك تمسم سْام ٍ هاليات ٍ ؾَارؼ ارسش افشٍزُ ذزيس ٍ 

اليات هشتَر را ٌّگام ّز اًتمال اس اًتمال زٌّسُ ٍغَل ٍ تِ فزٍش هطالثِ ًرَاّس ضس. وارگشاراى تَرس هىلف اًس ه

رٍس اس تاريد اًتمال رسيس آى را  10حساب تؿييي ضسُ اس طزف ساسهاى اهَر هالياتي وطَر ٍاريش وٌٌس ٍ غزف هست 

 تِ ّوزاُ فْزستي حاٍي تؿساز ٍ هثلغ فزٍش سْام ٍ حك تمسم هَرز اًتمال تِ ازارُ اهَر هالياتي هحل ارسال

 زارًس. 

تِ استثٌاي سْام، حك تمسم ٍ سْن الطزوِ ضزوت ّا وليِ زرآهسّاي حاغل اس سزهايِ گذاري زر  -4تثػزُ 

ٍ زرآهسّاي حاغل اس ًمل ٍ اًتمال  1344لاًَى تاسار اٍراق تْازار هػَب  1هازُ  24سايز اٍراق تْازار هَضَؼ تٌس 

ت تززرآهس ٍ ّوچٌيي هاليات ٍ ؾَارؼ ارسش افشٍزُ هؿاف هي يا غسٍر ٍ اتطال ايي اٍراق تْازار، اس پززاذت هاليا

 تاضس ٍ اس تاتت ًمل ٍ اًتمال ٍ غسٍر ٍ اتطال اٍراق تْازار يازضسُ هالياتي هطالثِ ًرَاّس ضس. 

اغالحي زر ايي لاًَى تِ  143هازُ  4سَز ٍ وارهشز پززاذتي يا ترػيػي اٍراق تْازار هَضَؼ تثػزُ  -5تثػزُ 

ْام ٍ سْن الطزوِ ضزوت ّا ٍ سَز گَاّي ّاي سزهايِ گذاري غٌسٍق ّا، هطزٍط تِ ثثت اٍراق استثٌاي سَز س

تْازار يازضسُ ًشز ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار خشء ّشيٌِ ّاي لاتل لثَل تزاي تطريع زرآهس هطوَل هاليات 

 ًاضز ايي اٍراق تْازار، هحسَب هي ضَز. 

اى، سْاهسار يه ضزوت پذيزفتِ ضسُ زر تَرس يا تاسار ذارج اس زر غَرتي وِ ّز ضرع همين ايز -6تثػزُ 



تَرس، سْام يا حك تمسم ذَز را زر تَرس ّا يا تاسارّاي ذارج اس تَرس ذارج اس ايزاى تفزٍضس، تِ ضزط پيص 

 تيٌي ؾول هتماتل زر همزرات وطَر ذارخي اس هاليات تززرآهس حاغل اس ًمل ٍ اًتمال زر ايزاى هؿاف هي ضَز ٍ اس

 ايي تاتت هاليات زيگزي زريافت ًرَاّس ضس. 

تزرسي ٍ هطالؿِ ايي تٌس »ؾلي غاح آتازي زر تطزيح ايي تٌس اس احىام پيطٌْازي تزًاهِ پٌدن تَسؿِ اتزاس وزز: 

وِ تا ّسف تَسؿِ تاسار ذارج اس تَرس، تَسؿِ اتشارّاي هالي خسيس ٍ تَسؿِ ًْازّاي هالي تسٍيي ضسُ، زر 

 « آغاس ضسُ است.وارگزٍُ هالياتي 

زر وارگزٍُ هالياتي، هسائل هالياتي تا ّسف تَسؿِ تاسار ذارج اس تَرس، تَسؿِ اتشارّاي هالي خسيس »ٍي ازاهِ زاز: 

ٍ تَسؿِ ًْازّاي هالي خسيس اس خولِ غٌسٍق ّاي سزهايِ گذاري هطتزن، هَرز تزرسي لزار هي گيزز، الثتِ ايي 

 « تِ هدلس ًيش لحاظ ضسُ است. هَارز زر اليحِ يه فَريتي ارسال ضسُ

سرٌگَي ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار تا تياى ايٌىِ تزاي رسيسى تِ سِ ّسف يازضسُ، هاليات ًمل ٍ اًتمال سْام 

تٌاتزايي هاليات اذذ ضسُ تز ًمل ٍ »زر تاسار ذارج اس تَرس ّواًٌس تَرس اٍراق تْازار هحاسثِ هي ضَز، افشٍز: 

زرغس ذَاّس تَز، تِ ؾالٍُ هؿافيت هالياتي سَز ضزوت ّاي حاضز زر تاسار ذارج  5/0ارج اًتمال سْام زر تاسار ذ

زرغس است.  10( پٌح زرغس تؿييي هي ضَز، زر حالي وِ ايي هيشاى تزاي ضزوت ّاي تَرسيOTCاس تَرس)

افيت ّاي زرغس سْام ضٌاٍر آساز زاضتِ تاضٌس زٍ تزاتز هؿ 20ّوچٌيي هاليات ضزوت ّاي غيززٍلتي وِ حسالل

 « فَق ذَاّس تَز.

ٍ ٍاگذاري ضزوت ّا تِ ترص ّاي غيززٍلتي ٍ ّوچٌيي تَسؿِ  44ٍي ّسف اس ايي تٌس را تسْيل زر اخزاي اغل

افشايص سْام ضٌاٍر آساز تِ ًمسضًَسگي »سْام ضٌاٍر آساز ضزوت ّا زر تَرس اٍراق تْازار زاًست ٍ تػزيح وزز: 

 « ليوت اٍراق تْازار ووه تشرگي هي وٌس.هٌاسة تز زر تاسار سزهايِ ٍ وارايي 

ضزوت »غالح آتازي زر پاسد تِ ايي سَال وِ آيا ايي هؿافيت ّا زر ذػَظ تَرس واال اؾوال ذَاّس ضس، گفت: 

ّايي وِ واالّايطاى زر تَرس واال پذيزفتِ ضسُ، اها سْام آًْا زر تَرس اٍراق تْازار يا تاسار ذارج اس تَرس 

ش اس هؿافيت ّاي هالياتي تٌسّاي فَق تْزُ هٌس ذَاٌّس ضس. زر ايي غَرت چٌاًچِ ضزوتي پذيزفتِ ًطسُ است ًي

 « غزفاً زر يه تَرس پذيزفتِ ضسُ تاضس، هي تَاًس اس هؿافيت ّاي هذوَر تْزُ هٌس ضَز.

ر تَسؿِ تٌا تز اؾالم پايگاُ اطالؼ رساًي تاسار سزهايِ، رئيس ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار ازاهِ زاز: تِ هٌػَ

ًْازّاي هالي هاًٌس غٌسٍق ّاي سزهايِ گذاري هطتزن، هؿافيت ّاي هالياتي پيص تيٌي ضسُ است، سيزا غٌسٍق 

سزهايِ گذاري هاليات سْاهي را وِ زر تَرس هؿاهلِ هي وٌس، هي پززاسز ٍ تا اذذ هاليات هدسز اس سزهايِ گذاراى 

 َز. غٌسٍق، هالياتي هضاؾف اس سزهايِ گذاراى گزفتِ هي ض

 « زرذػَظ اتشارّاي هالي ّواًٌس غىَن ًيش ّواًٌس اٍراق هطاروت ؾول ذَاّس ضس.»ٍي تاويس وزز: 


