
 

 ۲۰۰/۹۷/۱۵۷بخشنامه: 

 

 اجرای در تجارت قانون ۱۴۱ ماده های بورسی موضوعهای شرکتافزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی

 کشور کل ۱۳۹۷ سال بودجه قانون واحده ماده ۱۰تبصره (ز) بند

 

 ۱۵۷/۹۷/۲۰۰شماره: 

 ۲۱/۱۱/۱۳۹۷تاریخ: 

 بخشنامه

ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۰بند )ز( تبصره  ۹۷ ۱۵۷  

 کل کشور ۱۳۹۷

 س

  

 مخاطبین/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امورمالیاتی

  

های بورسی های شرکتافزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی موضوع

ماده واحده قانون  ۱۰)ز( تبصره  قانون تجارت در اجرای بند ۱۴۱موضوع ماده 

 کل کشور ۱۳۹۷بودجه سال 

  

ه واحده قانون ماد ۱۰موضوع)انطباق حکم موضوع بند)ز( تبصره  ۱۶/۴/۱۳۹۷ص مورخ /۵۶/۹۷/۲۰۰پیرو بخشنامه شماره 

ن راجع به تجدید آنامه اجرایی های مستقیم و آیینقانون مالیات ۱۴۹ماده  ۱کل کشور با حکم تبصره ۱۳۹۷بودجه سال 

 دارد:ها ( با توجه به سواالت و ابهامات مطروحه بدین وسیله مقرر میارزیابی دارایی شرکت

مذکور(  بخشنامه ۱) با ملحوظ نظر داشتن بند ۱۳۹۶های مدنظر که بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال شرکت

تی که در طی باشند. در صورشده  ۲۴/۱۲/۱۳۴۷الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  ۱۴۱مشمول ماده 

ب افزایش ا به حساهای خود نموده و مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی راقدام به تجدید ارزیابی دارایی ۱۳۹۷سال 

 ل مازاد تجدید ارزیابی(با این اقدام )افزایش سرمایه از مح ۱۳۹۷سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال 

ی فر مالیاتی از نرخ صالیحه قانونی مذکور خارج گردند با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخوردار ۱۴۱از شمول ماده 

 مربوطه را دارا خواهند بود.

  



شده و ...( در طی سال ای از محل سایر منابع )آورده نقدی، مطالبات حالالزم به ذکر است در صورتی که افزایش سرمایه

قاون مذکور  ۱۴۱شده و با انجام آن شرکت از شمول ماده ه ناشی از تجدید ارزیابی انجامجاری و قبل از افزایش سرمای

 ۱۰/۱۱ -۵۶خارج شده باشد در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را دارا نخواهد بود.

 نژادسید کامل تقوی                                                                 

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                                 

: تاریخ اجرا

۱۳۹۷ 

مدت 

 ۱۳۹۷ :اجرا

   : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر:

  

 

 مواد قانونی وابسته

کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر پذیر که بر اثر بههای استهالکآن قسمت از دارایی -۱۴۹ ماده  

 یا...قیمتها ارزش آن تقلیل می

 سابر قوانین...  
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