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 30/03/1401 تاریخ ( 2)تور جلسه شماره دس -مقررات شناسه

 ثبت شده در سازمان بورس ینشده شرکت ها میاز محل سود تقس هیسرما شیافزا یاتیاعمال نرخ صفر مال یچگونگ یبررس عنوان 

 کیسپاهان ، شرکت شهد و شرکت خدمات انفورمات یگروه صنعت ،یغرب جانیآذربا یگفت وگو یوراش مرجع طرح

 شرح دستور

صاد یهماهنگ یعال یشورا صوبه ا یاقت شماره  یم شو 26/04/1397مورخ  58841را به   با  شرکت ها یگذار هیسرما قیجهت ت

ورس اوراق بثبت شده در سازمان  ینشده شرکت ها میبر درآمد با نرخ صفر در مورد آن بخش از سود تقس اتیموضوع محاسبه مال

 .نمود ابالغمنتقل شده اند؛  هیبهادار که به حساب سرما

 دارد:  یاشعار م نیمصوبه چن نیبند )ب( ا

شو" سآن بیشرکت ها و ترغ شتریب یگذار هیسرما قیجهت ت س یشتریبخش ب میها به عدم تق سود اکت و  یاباز 

صل برا ستفاده از منابع حا سعه خطوط تول جهیو در نت هیسرما شیافزا یا صت ها جادیو ا دیتو جدبد و  یشغل یفر

شبکه بانک ازیکاهش ن نیهمچن سال  ،یبه أخذ وام از  س رآمدبر د اتی، مال97در  سود تق شرکت  میآن بخش از  شده  ن

سازمان بورس اوراق به یها شده نزد  سرماثبت  ساب  ضوع ماده  یمنتقل م هیادار که به ح  اتیقانون مال 105شود )مو

 "( مشمول نرخ صفر باشد. میمستق یها

سازمان امور مال نیا رویپ صوبه،  شماره  یط یاتیم شنامه  صوبه فوق را جهت اج 23/05/1397ص مورخ /230/97/79بخ را و اقدام م

بخشاانامه شااماره  ،نفعانیذ یآمده برا شیابالغ نمود و به دنبا  سااواالت و ابهامات پ یاتیبه ادارات کل امور مال 97الزم در سااا  

 : دیاعالم گرد لیبخشنامه، موارد ذ نیرا صادر نمود. طبق ا 12/10/97مورخ   200/97/139

صورت 29/12/1396 خیکه تا تار ییشرکت ها- شند، در  شده با سازمان بورس اوراق بهادار ثبت   تیلغا 97سا   یبتدااکه از  ینزد 

 هیحساب سرما در اداره ثبت شرکت ها( به هیسرما شیمقرر )ثبت افزا یقانون باتیوفق ترت ینشده سا  جار میسود تقس 29/12/97

 ر را دارا خواهند بود. و مقررات مربوط، امکان استفاده از مفاد بند )ب( مصوبه مورد نظ نیقوان ریسا تیبا رعا شودیم ایمنتقل شده 

الزم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدر الذکر  طیفوق عمل نموده و حائز شرا بیشرکت ها به ترت نگونهیکه ا یاست در صورت یهیبد-

آن ها  یاتیمال یها یاحتساب با بده اینشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و  میسود تقس اتیباشند مال

 1باشد. یم

 27/10/1400ص مورخ /1235/200نامه شماره  یطدر ارتباط با استعالم صورت گرفته  یاتیپاسخ سازمان امور مال ،این خصوصدر 

 است:  لیبه شرح ذ

                                                            
از سود  یشتریبخش ب میآنها به عدم تقس بیشده در بورس و فرابورس و ترغ رفتهیپذ یدر شرکتها یگذارهیسرما قیبه منظور تشو : 1401قانون بودجه سا   فبند  1

 خشدرآمد آن ب اتیمال 1401در سا   یشغل دیجد یهافرصت جادیو ا یدیتول یهاتوسعه بخش جهیو در نت هیسرما شیافزا یو استفاده از منابع حاصل برا یاکتساب

 یاتیو  نرخ صفر مال( مشم3/12/1366مصوب میمستق یاتهایقانون مال 105)موضوع ماده ابدییانتقا  م هیمذکور که به حساب سرما ینشده شرکتها میاز سود تقس

  .است
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مقرر نمودند،  التیاز تسه یبهره مند یبرا هیسرما شیاقدام به افزا یبورس یشرکت ها ،یاقتصاد یهماهنگ یبه دنبا  مصوبه شورا

ست که  کنیل شده ا سبب  شورای هماهنگی  صوبه  سازمان در اجرای م سازمان امور مالیاتی و رویه  شنامه  کمتر به دالیل ذیل بخ

 تواند از این مشوق استفاده نماید: بشرکتی 

 لحاظ شده است؛  97سا   یاتیو بخشنامه سازمان امورمال یاقتصاد یهماهنگ یمشوق، در مصوبه شورا نیا یو مدت اجرا خیتار

ماه  ریت انیبوده و قانوناً تا پا 96اساافند ماه  انیفعا  در کشااور ، پا یاز شاارکت ها یبخش عمده ا یبا توجه به آنکه سااا  مال کنیل

س یعموم جامعم یموظف به برگزار 97سا   سا   میو تق شورا و  تیابا عن نیبوده اند، بنابرا 96سود عملکرد  صوبه  به زمان ابالغ م

 یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیبه ذکر است دب الزممشوق بالاثر شده است.  نیا ،یاتیبخشنامه سازمان امور مال

 یاز معاون اقتصاااد  04/04/1399ص موئرخ /2532/1/10و نامه شااماره  27/09/1398ص مورخ /11081/1/10نامه شااماره  یط

ستیر ست نمود تا با طرح ا ا شورا نیجمهور درخوا ضوع در  صاد یهماهنگ یمو صوبه  تا  نیا یمدت اجرا ،یاقت ماه  وریشهر انیپام

 شود.  دیتمد 98

 یمقرر در مصوبه شورا التیاز تسه یبهره مند یبرا هیثبت سرما شیافزا یپروسه قانون یاقدام به ط یبورس یاز شرکت ها یبرخ 

اداره ثبت  ربطیسامانه ذ قیرا از طر ی، اسناد و مدارک مقرر قانون97سا   یانیپا ینموده و توانسته اند در روزها یاقتصاد یهماهنگ

شماره پ هیسرما شیافزا یشرکت ها برا سا  و  س یریگیار سا   دیو ر  یبا توجه به روزها کنیل ند؛ینما افتیدر 97مربوطه را در 

را خارج از  هیساارما شیثبت افزا یاتینموده و لذا ادارات امور مال یو آگه دییا اقدام به تااداره ثبت شاارکت ه التیسااا  و تع  یانیپا

 گذار برآورده نشده است. قانون تین بین ترتینموده و بد یمصوبه مذکور تلق یموعد قانون

 شود را ملحوظ نظر قرار نداده و  یدوم سا  شروع م مهیآن ها از ن یکه سا  مال یبورس یشرکت ها یاتیبخشنامه سازمان امور مال

 لحاظ شده است.  هیسرما شیپروسه ثبت افزا یط یبرا یمحدود اریمدت زمان بس

جمهور ارسااا   سییر یبه معاون وقت اقتصاااد 15/02/1400ص مورخ /1147/1/10نامه  یبه ذکر اساات مشااکالت مذکور ط الزم

 نشده است.  افتیدر یپاسخ کنیل د،یگرد

 پاسخ سازمان امور مالیاتی
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ایرادات و 

 مشکالت

 مطروحه

سرمایه  .1 ست از دست  یمربوط به موضوعات ادارکه در اختیار مودی قرار دارد و بخشی  ندیاز فرآ یبخشدر مورد افزایش  و ثبت ا

شااده صااورت نگرفته،  نییچون در زمان تع هیساارما شیبهانه که مراحل ثبت افزا نیبه ا سااتین یخارج بوده و من ق یاتیمال یمود

به بیانی دیگر تهیه گزارش افزایش سرمایه توسط مودیان تا پایان سا   محروم شود. یاتیمال مشوق  نیاز امکان بهره بردن از ا یمود

و أخذ نظر بازرس و برگزاری مجمع از جمله فرایندهایی است که تحت اختیار مودی می باشد ولی ارسا  صورتجلسه برای ثبت  97

وان به صرف اینکه افزایش سرمایه آن ها در و انجام فعالیت ثبتی نیازمند مدت زمانی است و تحت اختیار موردی قرار ندارد و نمی ت

 روزنامه رسمی نشده است، مودیان را از این مشوق محروم نمود.  97سا  

ست و در قانون در .2 شده ا سیم ن سود تق شته و  سود انبا سرمایه،  شورای هماهنگی قید  تجارت یکی از طرق افزایش  صوبه  سود م

بسیاری از شرکت ها ممکن و می باشد  97سنوات قبل از سودهای انباشته سود تقسیم نشده دقیقاً  .تصریح شده استنشده  میتقس

درباره  زین یاقتصاد یهماهنگ یمصوبه شوراپشتوانه ای برای منابع شرکت باشد و است تا سود را تقسیم نکنند و انباشته باشد تا 

س نییتع یزمان دیبخش ق نیا سود تق شنامه آمده  سا   مینکرده؛ اما در بخ شده مربوط به  ست. 96ن ضاد ا صوبه درت به طور  که با م

 در تاریخ وداده است  لیتشکعمومی شرکت را به منظور افزایش سرمایه  مجمع  15/5/97 در تاریخ کیشرکت خدمات انفورماتمثا  

این افزایش ساارمایه را  یاتیسااازمان امور مال یولریفات ثبت انجام شااده اقدامات الزم را انجام داده و تشااثبت  یهم برا 12/06/97

ست رفتهینپذ ستدال  که ا نیبا ا ،ا ست یاعما  م 96سا   یستیبا یم شیافزا نیا صورت .شده ا شورا یدر  صوبه   یهماهنگ یکه م

شده  26/04/97 خیدولت در تار یاقتصاد سازمان ن صادر  شد. با ا یم 12/10/97 خیتار یبرا زیو بخشنامه  سا   یمصوبه برا نکهیبا

ست 97 سا   زیو تمام مراحل ن ا سترا اعما  ننمود تیسازمان معاف ،شده  زیانجام گرفته و ثبت ن 97در  سا   اتیمال نیهمچن .ه ا

شرکت ها 96 ست. حت یق ععمده  شده ا سازمان ها تشرک یو پرداخت   کنیل ؛اعما  کنند 96 سا  یرا برا تیمعاف نیا پذیرفتند 

 شده است. یق ع اتیمال رایز دیاعما  نما 96سا   یتوانند برا یکه نمبوده  نیا یاتیپاسخ سازمان امور مال

شکل چاپ آگه .3 صوص م سا   هیسرما شیافزا یدر خ شرکت یموجود در ارتباط با آگه نیبا توجه به قوان 97خارج از  ها و ثبت 

دهند یاشخاص به اداره ثبت شرکت ها اطالع م نکهیشود که به محض ا یبرداشت م ن وریا یدر مورد اسناد رسم یمواد قانون مدن

چاپ روزنامه،  یالزم است برا یفاتیاگر تشر نیبه طور کامل صادر شده است. بنابرا یشود، سند رسم یها امضا م یو دفتر ثبت آگه

متفاوت  خیدو تار نی. اباشاادیو چاپ روزنامه م یثبت آگه  خیدو تار یدارا راتییتغ یآگههمچنین ندارد.  یاتیمال یبه مود یارتباط

ستند و آثار متفاوت صمهمچنین  دارند. زین یه صوص افزا یریگ میمرجع ت صاحبان  یشرکت، مجمع عموم کی هیسرما شیدر خ

ست و زمان صم طبق قانون تجارت جمعکه م یسهام ا شود، ا هیسرما شیکه افزا ردیگ یم میت شود و نظر  یامر محقق م نیانجام 

س یاتیسازمان امور مال ست ز تیکخالف حقوق مال ،شیافزا نیشدن ا یو آگه دنیدر ارتباط به به ثبت ر سهام ا ثبت و  رایصاحبان 

قانون تجارت و اگر  هیساارما شیالزم به ذکر اساات قانون مرتبط با افزا. باشااد یاتفاق به جامعه م نیا یاعالم عموم فاتیتشاار یآگه

شر سا   فاتیت شد  یبیبه ترت 97پس از  شود و  هیته یگزارش بازرس یعنیبود  یرقانونیغ هیسرما شیکه آن افزابا خارج از و قرائت ن

  . محقق نشده است هیسرما شیتوان گفت که افزا یم چارچوب قانون تجارت باشد

 یهااتیقانون مال 149ماده  1نامه تبصره  نییآ  10خصوص در ماده  نیوجود دارد و در ا ها یابیارز دیموضوع در تجد نیمشابه ا .4

ستق ست که  نیچن میم صورت"آمده ا شخاص حقوق یدر  صره ) یکه ا ضوع تب صالح 149( ماده 1مو ستق یها اتیقانون مال یا  میم

سا یابیارز دیسا  پس از تجد کیظرف  شنا شر یانوندر دفاتر ق یابیارز دیو ثبت تجد یی) انتقا  مازاد  قانون جهت فاتیشرکت(، ت

سرما ییدارا یابیارز دیتجد شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجد هیسرما شیثبت افزا زیو ن هیها به حساب   یابیارز دینزد مرجع ثبت 

اتاق  با این ماده، در ارتباط "بر درآمد نخواهد بود. اتیمقررات مشاامو  مال ریسااا تیشااود، با رعا یمنتقل م هیکه به حساااب ساارما
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شتعاون  ستعالم  رکتاز اداره ثبت  سخ دادند که تحونمود ها  ا سه مجمع عموم لیو آن ها پا شرکت به اداره  یصورتجل فوق العاده 

 زیعالم در موضوع مورد بحث ناست نیاز ا توانیم نیباشد. بنابرا یبه اداره ثبت شرکت ها و ثبت صورتجلسه م لیپست به منزله تحو

  استفاده نمود.

بندی جمع

جلسه 

کارگروه 

 تخصصی 

از اتاق  یندگانیو با حضور نما رانیدر اتاق ا 18/11/1400 خیدر تار تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار کارگروه جلسهموضوع در 

ضائ ران،یا صناف، قوه ق صاد ه،یاتاق تعاون، اتاق ا سازمان امور مال ،ییو دارا یوزارت امور اقت معاونت  ،یاتیسازمان بورس اوراق بهادار، 

شورا نیقوان سالم یمجلس  ص یگوگفت و یشورا ،یا صو شرکت  ک،یشرکت خدمات انفورمات ،یغرب جانیآذربا یدولت و بخش خ

در بررسی شد و  انیرانیگردش ا لیو خدمات وابسته و شرکت ر یلیحمل و نقل ر یشرکت ها یانجمن صنف ،یغرب جانیشهد آذربا

صم ،یاتیسازمان امور مال ندهیبا توجه به نظرات نما تینها ضا ت صم میاع ضوع جهت ت صل یریگ میگرفتند مو صحن ا  تهیکم یدر 

 . اهم نظرات مدعوین در جلسه به شرح ذیل است: م رح شود

 

بخشنامه  نیطبق اشورای هماهنگی اقتصادی است و سازمان طبق مصوبه  نیبخشنامه ا  ی:اتیکارشناس سازمان امور مال ،یمیکر

شرکت سا  مال ییهادرباره  سا   96سا   انیآنها پا یکه  شد در  س یبرا توانندیم 97با شته از  میسود تق سا  گذ شده مربوط به  ن

چون این است که ه شد هسود در شرکت انباشت نیکه ا ینسبت به مدت زمان یاتیسازمان مال دگاهید استفاده کنند. یاتیمال تیمعاف

 96و سودهای قبل از سا   ردیرا در نظر بگ 96 یداشته که فقط سا  مال یبرداشت نیچن یاتیسازمان مال ست،ین یدر مصوبه صراحت

شد را نمی پذیرد. شده با سا  جمع  شده آن را به  نییاند اما در مهلت تعداده هیسرما شیکه افزا ییهاشرکتهمچنین  که در آن 

شر نکرده سانده و در روزنامه منت  زیروند ن نیبهره ببردند و هم تیمعاف نیاز ا توانندینم سازمان و به لحاظ قانونی  اند از نظرثبت نر

 ن ها را نمیزیرا بعضاااً سااازمان ثبت و سااازمان بورس شاارکت ها را برمی گردانند و افزایش آ وجود دارد. هایابیارز دیدر بحث تجد

 همچنین سازمان امور مالیاتی با دادن هرگونه معافیت مالیاتی مخالف است.  پذیرند و صورتجلسه را عودت دهند.

  

ستان ندهینما ،یداود محمد شور یداد سفه ا  :کل ک صوبه را حما نیفل سب تیم ست  وکار از ک سازمان ا شنامه  و با توجه به آن بخ

 یشورا یعنیمصوبه بهره ببرد پس  نیا یاینتوانسته از مزا یموجود تاکنون شرکت طبق شواهداست.  مصوبه نیخالف روح ا یاتیمال

صاد یهماهنگ ست یکار عبث یاقت سازمان امور مال. انجام داده ا شنامه  صوبه مغا تیبا ن یاتیبخ در آن  دیبا بیترت نیدارد و بد رتیم

 دیبا زین هیسرما شیثبت افزا ندیتر را هم در نظر گرفت. راجع به فرآقبل یهانشده مربوط به سا  میتقس یسودها 96عالوه بر سا  

عمل  یگذارهیو ساارما دیاز تول تیبر حما یمبن یرهبر یطبق رهنمودها اقائل شااد ت کیها تفکسااازمان ریو سااا یمود فیوظا نیب

شود ها را ارائه نشده شرکت میتقس یسودها یبرا یزمان دیمصوبه در کنار حذف ق نیا یاجرا دیتمد شودمی شنهادیپبنابراین  شود.

در  هیسرما شیبه زمان ثبت افزا یاتیمال تیمعاف نیشود که مالک عمل درباره استفاده از ا حیتصر یاتیدر بخشنامه سازمان مال دیباو 

  مجمع است. میندارد و مالک عمل تصم یآن در روزنامه ارتباط انتشار ایسازمان ثبت اسناد و 

 

از شرکت  یدر مورد برخ یبوده است ول یبورس یشرکت ها قیمصوبه به منظور تشو نیا :سازمان بورس اوراق بهاردار ندهینما ن،یام

شر سا    هیسرما شیافزا فاتیها تمام ت ست و  97در  شده ا صورت کامل انجام ن ست که در ا ریبا تاخ ایبه  شده ا مورد از  نیانجام 

 .میشرکت ها را دار نیبا ا یدرخواست همکار یاتیسازمان امور مال



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
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پیشنهاد 

 دبیرخانه

صاد یهماهنگ یعال یشورا • صوبه  یاقت شماره  هیسرما شیمهلت ثبت افزام شهر  26/04/97مورخه  58841به   ایماه و  وریرا تا 

 . دینما دیتمد 98سا   انیپا

شماره • صوبه  صاد یهماهنگ یعال یشورا 26/04/97مورخه  58841 مقررات م سا   یاقت شده در  یهاشرکت 97به عملکرد  ثبت 

   گردد. ذیتنف 98سا   انیآن در جر یسازمان بورس و اجرا

  موارد زیر را مرتفع نماید 12/10/97مورخه  200/97/139شماره سازمان امور مالیاتی با بازنگری در بخشنامه : 

سرما شیانجام مراحل افزادر  -1 سا  مالشرکت یبرا ،هیثبت  شده از اداره ثبت شرکت یریگیکد پ یشمس یها با  ها را مالک اخذ 

سا  ما ییهاشرکت یعمل قرار داده و برا شروع م مهیآن ها از ن یلکه  سا   سل یدوم   یاتیاظهارنامه مال میشود، با توجه به زمان ت

 .دیر نمارا مقر هیثبت سرما شیافزا یبرا یاتیاظهارنامه مال میتسل خیاز تار کسا یها، آن 96عملکرد 

سازمان امور مالیاتی در ارتباط با پذ -2 شنامه  صادی و بخ شورای هماهنگی اقت صوبه  ضاد بین م شته یرش ت را مرتفع سودهای انبا

 نیز مورد پذیرش قرار گیرد.   96انباشته مربوط به سنوات قبل از سا   هایبه نحوی که سود نماید

 را وصو  نموده است، نحوه  ی مشمو  مصوبه شورای هماهنگی اقتصادیها شرکت نجایی که سازمان امور مالیاتی، مالیاتاز آ

 اعالم نماید. به مودیان مالیاتی طی بخشنامه ای  استرداد مالیات های أخذ شده را
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