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 سود سهام دریافتی -نقل و انتقال سهام -درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها
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 بخشنامه

 م ۱۴۸ -۱۴۷ -۱۴۳ -۱۰۵ ۹۷ ۱۷۷  

  

مخاطبان/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

  

سود سهام  -نقل و انتقال سهام -درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها موضوع

 دریافتی

  

سایر  سهام با توجه به سواالت و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در

مچنین هیر و پذواحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه 

دگی ر رسیدرآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه د

 های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد:

قل و انتقال سهام در نمکرر قانون مذکور، برای  ۱۴۳قانون مالیات های مستقیم و ماده  ۱۴۳ماده  ۱تبصره  -۱

عیین تقطوع مرهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات بورس ها یا بازا

 نموده است.

قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به  ۱۴۷ماده  ۲از آنجا که تبصره 

ه یا با نرخ مقطوع محاسبه می موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بود

های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به  شود، به عنوان هزینه

قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های  ۱۰۵( ماده ۴تبصره )

عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات  مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به

  



 منظور نخواهد شد.

 گذاری ایهسرم شده لتعدی ارزش هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس -۲

ر حسابها زیر د های روش به شده یاد تعدیالت آثار ۱۵ شماره حسابداری استاندارد موجب به گردد، ها

 منعکس می گردد.

 :مدت بلند های گذاری سرمایه درخصوص الف:

ای تمام ش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت )به شرط احراز(، سرمایه گذاری مذکور به بهدر صورت کاه -۱الف

 اطر ارتبدذکور شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان م

ابل کسر هام قسبا فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در 

 شد. بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد

لند ذاری های بهمچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گ

شمول بلی ممدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش ق

 مالیات نخواهد بود.

ه عنوان دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و ب افزایش مبلغ -۲الف

 ۱۴۹ماده  ۱د. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شو

 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

مد می ر درآببدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات 

 باشد.

ماده  ۱جرایی تبصره اآیین نامه  ۲مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده  ضمنا با توجه به عدم شمول

ند ی های بلگذار قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه ۱۴۹

 مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.

ه ری( که بهای جاری )اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جا یگذار سرمایه خصوص در ب:

ر به مذکو ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های

نون قا ۱۴۷( ماده ۲عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره )

رزش سرمایه ازیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش  ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ستقیم مصوب م  مالیاتهای

ش ش ارزگذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری )در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاه

 بود. خواهدآن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد( مشمول مالیات ن

 ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد:

مکرر قانون مالیاتهای  ۱۴۳( ماده ۱درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره )



مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط 

ق یافته و پرداخت کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحق

نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد 

ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می 

مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد  ۱۴۳ماده  ۱صره باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تب

 ۴/۱۶-۲۴-۱بود.

  

 محمدقاسم پناهی                                                                     

 سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور                                                                  

 اجرا:تاریخ 

 وفق بخشنامه

 مدت اجرا:

 نامحدود

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی

 نحوه ابالغ:

 فیزیکی/سیستمی

  

  

 مواد قانونی وابسته

انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا هایفعالیتـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از ۱۰۵ ماده  

 شود، پس ...از ایران تحصیل میخارج 

های کاالیی پذیرفته شده و به کاالهایی که در بورس( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش %۱۰معادل ده درصد ) -۱۴۳ ماده  

 ( از م...%۱۰رسد و ده درصد )فروش می

ی در بورسها یا بازارهای خارج از از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارج -مکرر ۱۴۳ ماده  

 بورس دارای مجوز، مالیات مقطو...

دد گرهای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میهزینه -۱۴۷ ماده  

 هایی که در حدو...هزینه عبارت است از

قیمت  -۱باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: فوق می ماده هایی که حائز شرایط مذکور درهزینه -۱۴۸ ماده  

 فروخته شد...خرید کاالی 
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