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 مالیات نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران ذاخ :عنوان 

 انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی  :مرجع طرح موضوع

 10الی  8از ساعت  -1399تیر  1 یکشنبه :تاریخ برگزاری جلسه

 1:جلسهدستور  تعداد صفحات

 ندارد ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

ین تعداد سهام نباید از تعداد . امدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند" تجارت، قانون اصالحیه 11۴ ماده طبق

سنامه سا ست از جهت  سهامی که به موجب ا ست که ممکن ا سهام برای تضمین خساراتی ا شد. این  ست کمتر با دادن رای در مجامع عمومی الزم ا

شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر 

  ."سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماندخود در شرکت را دریافت نداشته باشد 

سیس زمان در را خود سهام از سهم یک( عمده سهامدار) خارجی انگذار سرمایه پذیر، سرمایه های شرکت کلیه در صورت متعاقبا یا و شرکت تأ  ب

 به مدیران تغییر با سهام این که شود سپرده شرکت صندوق در وثیقه سهم بعنوان قانون رعایت در که میکنند منتقل خود منتخب مدیران به امانی

صوبات و مقررات شود. طبقمی واگذار بعدی مدیر ستقیم مالیاتهای قانون م صره از جمله  م ستقیم 1۴۳ماده  2تب  انتقال و نقل ،قانون مالیات های م

شمول سهام صد به مالیاتی م سهام ارزش نرخ چهاردر سمی  ست ا سابفم ارائه به منوط ثبت اداره در سهام انتقال ثبت و ا صاح  مربوطه مالیاتی ا

شدمی صوف از طرفی با توجه به اینکه مدیران .با صدی مدت طول برای و قانون رعایت صرفأدر مذکور سهام و نبوده وثیقه سهام چنین مالک مو  ت

 ارزش به نظر دیگر طرف از. اسووت منطقی توجیه فاقد امانی سووهام این انتقال و نقل از درآمد بر مالیات اخذ ،شووودمی واگذار آنان به امانی بصووورت

سمی سیار ا  فاقد امر این ،وثیقه سهام انتقال و نقل جهت درآمد بر مالیات اخذ بودن منطقی غیر و موجه غیر بر عالوه ها شرکت اکثر سهام اندک ب

هزینه های مالی و تشریفات  ،لذا اخذ این مالیات از سهم وثیقه مدیران که به صورت امانی در اختیار ایشان قرار گرفته است باشد.می نیز مالی توجیه

 اداری بسیار زائدی را متوجه شرکت ها و دولت صرفا در رعایت الزام قانون می نماید.  

قانون احکام دائمی برنامه های توسووعه کشووور  12کمیته ماده ز دبیرخانه بنابر مطالب فوق، انجمن سوورمایه گذاری های مشووترک ایرانی و خارجی ا

 درخواست نموده است تا بررسی موضوع فوق در دستور کار کمیته قرار گیرد.

 


