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 (1دستور جلسه شماره )

 س شرکت های ثبت شده در سازمان بوراعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده چگونگی بررسی  :عنوان 

 و شرکت خدمات انفورماتیک شرکت شهدگروه صنعتی سپاهان ،  ،گوی آذربایجان غربیو شورای گفت :مرجع طرح موضوع

 18/11/1400: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه3 :جلسهدستور  تعداد صفحات

   _ ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

موضوع جهت تشویق سرمایه گذاری شرکت ها با  26/04/1397مورخ  58841ه  شماره شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه ای را ب

که به در مورد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار سبه مالیات بر درآمد با نرخ صفر محا

  این مصوبه چنین اشعار می دارد: )ب(بند  1حساب سرمایه منتقل شده اند؛ ابالغ نمود.

شرکت ها و ترغیب آن" شتر  سرمایه گذاری بی شویق  صل به عدم ها بجهت ت ستفاده از منابع حا سابی و ا سود اکت شتری از  سیم بخش بی رای تق

سعه خطوط تولید  سرمایه و در نتیجه تو سالافزایش  شبکه بانکی، در  شغلی جدبد و همچنین کاهش نیاز به أخذ وام از  صت های  ، 97 و ایجاد فر

سا شده نزد  شرکت های ثبت  شده  سیم ن سود تق شود مالیات بر درآمد آن بخش از  سرمایه منتقل می  ساب  زمان بورس اوراق بهادار که به ح

 "قانون مالیات های مستقیم( مشمول نرخ صفر باشد.  105)موضوع ماده 

در اقدام الزم  ورا جهت اجرا فوق مصوبه  23/05/1397ص مورخ /230/97/79سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره  ،پیرو این مصوبه

  200/97/139ماره بخشاانامه شاا ،مده برای ذینفعانبه دنبا  سااواالت و ابهامات پیش آ و امور مالیاتی ابالغ نمود به ادارات کل 97سااا  

 بخشنامه، موارد ذیل اعالم گردید:  را صادر نمود. طبق این 12/10/97مورخ 

لغایت  97ی سا  که از ابتدا نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند، در صورتی 29/12/1396شرکت هایی که تا تاریخ  -

شرکت ها( 29/12/97 سرمایه در اداره ثبت  سا  جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر )ثبت افزایش  شده  سیم ن ساب  سود تق به ح

شده یا می صوبه مورد نظر را دارسرمایه منتقل  ستفاده از مفاد بند )ب( م سایر قوانین و مقررات مربوط، امکان ا ا شود با رعایت 

 بود.  خواهند

ستفاده از مفا - شرایط الزم جهت ا شرکت ها به ترتیب فوق عمل نموده و حائز  صورتی که اینگونه  ست در  د مصوبه صدر بدیهی ا

شده آنان  سیم ن سود تق شند مالیات  ساب الذکر با سترداد و یا احت صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل ا بدهی های ا بدر 

 مالیاتی آن ها می باشد.

                                                           
های بورسی به افزایش سرمایه گذاری اخباری مبنی بر مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تقویت بازار سرمایه و ترغیب شرکت 1400اردیبهشت  7در  1

 ید.  و توسعه شرکت ها با صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکت های بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود، منتشر گرد
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ست  سازمان امور مالالزم به ذکر ا سخ  صورت گرفته در ا یاتیپا ستعالم  صوص ط نیدر ارتباط با ا شماره  یخ ص مورخ /1235/200نامه 

 است:  لیبه شرح ذ 27/10/1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دنبا  مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، شرکت های بورسی اقدام به افزایش سرمایه برای بهره مندی از تسهیالت مقرر نمودند، لیکن 

 به گفته معترضین ایرادات و مشکالتی به شرح ذیل وجود دارد: 

لحاظ شده است؛ لیکن  97امورمالیاتی سا  بخشنامه سازمان تاریخ و مدت اجرای این مشوق، در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی و . 1

 97بوده و قانوناً تا پایان تیر ماه سااا   96با توجه به آنکه سااا  مالی بخش عمده ای از شاارکت های فعا  در کشااور ، پایان اساافند ماه 

ا و بخشنامه سازمان مصوبه شوربوده اند، بنابراین با عنایت به زمان ابالغ  96موظف به برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود عملکرد سا  

 ، این مشوق بالاثر شده است. امور مالیاتی

و نامه شتتماره  27/09/1398ص مورخ /11081/1/10گوی دولت و بخش خصتتوصتتی طی نامه شتتماره و  الزم به ذکر استتت دبیرخانه شتتورای گفت

با طرح این موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی، مدت  از معاون اقتصادی ریاست جمهور درخواست نمود تا  04/04/1399ص موئرخ /2532/1/10

  تمدید شود. 98اجرای این مصوبه  تا پایان شهریور ماه 

شورای 2  صوبه  سهیالت مقرر در م سرمایه برای بهره مندی از ت سه قانونی افزایش ثبت  سی اقدام به طی پرو شرکت های بور . برخی از 

، اسااناد و مدارک مقرر قانونی را از طریق سااامانه ذیربط اداره ثبت 97وزهای پایانی سااا  هماهنگی اقتصااادی نموده و توانسااته اند در ر

سا   سید مربوطه را در  شماره پیگیری و ر سا  و  سرمایه ار ن با توجه به روزهای پایانی دریافت نمایند؛ لیک 97شرکت ها برای افزایش 

شرکت ها اقدام به تایید و آگهی نسا   سرمایه را خارج از موعد قانونی و تعطیالت اداره ثبت  موده و لذا ادارات امور مالیاتی ثبت افزایش 

 گذار برآورده نشده است. ی نموده و بدین ترتیب نیت قانونمصوبه مذکور تلق

 پاسخ سازمان امور مالیاتی
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شود را ملحوظ نظ3 شروع می  سا   سا  مالی آن ها از نیمه دوم  سی که  شرکت های بور سازمان امور مالیاتی  شنامه  ه و ر قرار نداد. بخ

 مدت زمان بسیار محدودی برای طی پروسه ثبت افزایش سرمایه لحاظ شده است. 

ست شکالت الزم به ذکر ا سال  15/02/1400ص مورخ /1147/1/10طی نامه  مذکور م صادی رییس جمهور ار سخیگردیدبه معاون وقت اقت  ، لیکن پا

  نشده است.دریافت 

شورای گفت صی و با عنایت به مطالب فوق،  صو سپاهان آذربایجان غربیگوی دولت و بخش خ صنعتی  شرکت ، و گروه  شهد و  شرکت 

قرار کمیته درخواست نموده است تا بررسی پیشنهادات زیر در دستور کار کمیته حمایت از کسب و کار از دبیرخانه  کیخدمات انفورمات

 گیرد: 

 نماید.  تمدید 98 سا  پایان یا و ماه شهریور تارا   96 عملکرد سا  سرمایه افزایش ثبت مهلتی اقتصاد هماهنگی عالی شورای 

 در شده ثبت هایشرکت 97 سا  عملکرد به اقتصاد هماهنگی عالی شورای 26/04/97 مورخه 58841  شماره مصوبه مقررات 

 .گردد تنفیذ  98 سا  جریان در آن اجرای و بورس سازمان

 ساارمایه را  ثبت افزایش مراحل انجام مورد در 12/10/97 مورخه 139/97/200 شااماره بخشاانامه کشااور مالیاتی امور سااازمان

 عمل مالک را هاشرکت ثبت اداره از شده اخذ پیگیری کد شمسی مالی سا  با هاشرکت برای و بازبینی قرار دهد مورد مجدداً

شود،شرکت برای و داده قرار شروع می  سا   سا  مالی آن ها از نیمه دوم  سلیم زمان به توجه با هایی که   مالیاتی اظهارنامه ت

  .نماید مقرر را سرمایه ثبت افزایش برای مالیاتی اظهارنامه تسلیم تاریخ از یکسا  ،هاآن 96 عملکرد
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 (2دستور جلسه شماره )

 1396قانون برنامه ششم توسعه مصوب  52بررسی چگونگی اجرای بند )ب( ماده  :عنوان 

 انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته –شرکت ریل گردش ایرانیان  :مرجع طرح موضوع

 18/11/1400: تاریخ برگزاری جلسه

 صفحه  3 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 : شرح موضوع

درون  افریمستتت ه خدمات حمل و نقل عمومیارائ 1387( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصتتتو  12( ماده )12مقررات ب د )استتتت اد به 

 هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف هست د.  ،ریلیشهری و برون شهری، جاده ای، 

ب د   ماده  ،قلنو توسعه حمل و  یلیبخش ر یبرا یرقابت تیو ارتقاء مز جادیا یبرا 1396مصو   در قانون برنامه ششم توسعههمچ ین 

شعار  ماده نیاگردید،  ی یبشیپ 52 صاد حمل و نقل ر تیم ظور تقوبه"دارد که می ا در  یردولتیبخش غ یگذارهیسرما بیو ترغ یلیاقت

 نوع حمل و نقل: نیشده در اائهاز خدمات ار یو اقبال عموم یتم دیرضا شیها( و افزا)پروژهها  حطر یاجرا لیو تسه عیو تسر  هیزم نیا

ــ  الف سرما یشهرو برون یشهردرون یلیاز حمل و نقل ر یبرداردر احداث و بهره یردولتیبخش غ یگذارهیسرماـ در  یگذارهیمان د 

 خواهد بود. افتهیهدر م اطق کمترتوسع یگذارهیو مقررات مرتبط با سرما نیقوان هیشده و مشمول کل یتلق افتهیم اطق کمترتوسعه

بر ارزش افزوده  اتیالم( قانون 12( ماده )12مذکور در ب د ) یهاتیعالوه بر معاف یلیحمل و نقل ربر ارزش افزوده خدمات  اتیمال ـ ب

 "محاسبه خواهد شد. نرخ صفربا 

اهش قیمت تمام کاز طریق حمایت از توسعه ص عت ریلی در کشور با ایجاد مشوق مضاعف  ود این قانون و هدف قانون گذار ازلیکن با وج

مالیات بر ارزش  ( قانون12( ماده )12( و عالوه بر معافیت م درج در ب د )بخش مسافری و باری 2در شده بر عرضه خدمات این ص عت )

سبب عدم اجرای ب د ) ( ماده  صفر در این ماده، عمالٌ  سیر نرخ  شده  قانون برنامه 52افزوده؛ رویکردهای متفاوت در تف سعه  شم تو ش

  است. 

  :گردش کار 

الیاتی از ستتازمان امور م با درخواستتت انجمن حمل و نقل ریلی خصتتوصتتیدبیرخانه شتتورای گفت و گوی دولت و بخش  96در ستتال  .1

ستعالم نمود که  سو 52ب د   ماده  ینحوه اجراا صورت م یاتیسازمان امور مال یاز  شد و آ یبه چه  از  یبخش امه ا خصوص نیدر ا ایبا

 شده است؟ هیته یاتیسازمان امور مال یسو

شماره سازمان امور مالیاتی  سخ داد  5/10/96ص مورخ /2885/267طی نامه  صفر  پا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعریفی از نرخ 

( 33ماده )فاد از قانون مالیات های مستقیم مطرح گردیده، مست 132در ب د )الف( ماده ارائه نشده است و با توجه به ای که  تعریف مزبور 

و خروج موضتتتوعی داشتتتته و با ملحوق نظر قراردادن  مالیات بر ارزش افزوده نبوده قابل تستتتری به قانون 1،قانون مالیات بر ارزش افزوده

                                                           
 27/11/1380مصو   میستقم یاتهای( قانون مال233( تا )230(،)202(، )191(، )167احکام مربوط به فصول هشتم ونهم با  چهارم وفصل سوم با  پ جم ومواد ) 1

 نخواهد بود یقانون جار نیرد ادر مو 27/11/1380مصو   میمستق یاتهای( قانون مال251است. حکم ماده ) یقانون جار نیا یاتهایمال و میمستق یاتهایدر مورد مال
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صرح در ماده  ضه کاالها و ارائه خدمات م صرفاً در مورد عر ضع  12ای که معافیت های مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده  این قانون و

و م ضم به فصل معافیت ها می باشد، لذا مستفاد از مفاد ب د   ماده  قانون مذکور  نیز در همین راستا 52گردیده  و متن ب د ) ( ماده 

باشد، حاکی از آن است که عالوه بر معافیت ب د در طول برنامه الزم االجرا می 96قانون برنامه ششم توسعه کشور که از ابتدای سال  52

وفق مفاد ب د همچ ین  ض ارزش افزوده معاف خواهد بود.(، خدمات حمل و نقل ریلی بار نیز از پرداخت مالیات و عوار12( ماده )12)

( قانون مالیات های مستقیم م ظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، 132)الف( ماده )

قانون و در مواعد مشتتخش شتتده به  دفاتر قانونی، استت اد و مدارک حستتابداری حستتب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این

سی اظهارنامه و تعیین درآمد سازمان مذکور نیز مکلف به برر ش د و  شمول مالیات مودیان، مالیات آن سازمان امور مالیاتی می با ها با م

 شود. نرخ صفر محاسبه می

شتتورای عالی مالیاتی در  ودیان مالیاتی این بخش،و با پیگیری های م ابهامات و اعتراضتتاتی ایجاد نمودنظر ستتازمان امور مالیاتی این  .2

مورخ  9/98/200بخشتت امه شتتماره  یق.م.م، نظر خود را اعالم نمود و ستتازمان امور مالیاتقانون مالیات بر ارزش افزوده  255اجرای ب د 

 را صادر کرد مب ی بر ای که:  7/2/98

ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور عالوه معافیت خدمات حمل و نقل ( قانون برنامه پ جساله 52در اجرای حکم ب د ) ( ماده )"

قانون مالیات بر ارزش افزوده،  17عمومی مسافری ریلی مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات ریلی با نرخ صفر محاسبه و به است اد ماده 

ست اد صورت حسا   مالیات هایی که در موقع خرید کاال یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود )به نسبت حمل و نقل ریلی بار( به ا

 "های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند با رعایت مقررات قابل استرداد می باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردید و بخش امه  12/1299مورخ  1911در ادامه رای شماره لیکن این نظر نیز اجرا نشد و   .3

ساس تبصره بر"ن امور مالیاتی را ابطال نمود؛ بدین ترتیب که ماساز به  انیکه مؤد یدر صورت»بر ارزش افزوده:  اتیقانون مال 17ماده  2ا

نباشتت د،  اتیقانون مشتتمول مال نیطبق مقررات ا ایقانون اشتتتلال داشتتته باشتت د و  نیموضتتوع ا اتیخدمت معاف از مال ایعرضتته کاال 

شده بابت خر یاتهایمال ست نیخدمت تا ا ایکاال  دیپرداخت  شدینم ردادمرحله قابل ا قانون  132به موجب ب د )الف( ماده  نیهمچ « .با

اظهارنامه، دفاتر  میمشمول آن مکلّف به تسل انیاست که مؤد یبا نرخ صفر روش اتیم ظور از مال»مقرر شده است که:  میمستق یاتهایمال

شده به سازمان امور ن قانون و در مواعد مشخشیمقرر در ا بیخود به ترت یدرآمدها یحسب مورد، برا یحسابداراس اد و مدارک  ،یقانون

سبه مال یقانون نیاحکام مقرر در مواز یبرمب ا« .باش دیکشور م یاتیمال در طول  یلیو نقل ر بر ارزش افزوده خدمات حمل اتیفوق، محا

 یحستتب مورد برا یاستت اد و مدارک حستتابدار ،یاظهارنامه، دفاتر قانون میبرنامه شتتشتتم توستتعه با نرخ صتتفر، در هر حال مستتتلزم تستتل

صل از ا یدرآمدها سط مؤد نیحا ست و بر هم انیخدماتِ معاف تو شکا نیمربوطه ا ساس، مقررات مورد  شده  یکه برمب ا تیا آنها مقرر 

خدمت  ایکاال  دیبار در موقع خر یلیو نقل ر ک  ده خدمات حملارائه انیکه مؤد ییاتهایبرنامه ششم توسعه، مال یاست که در طول اجرا

صاد یتهایفعال یبرا سبت حمل یاقت سترداد مبار( پرداخت نموده یلیو نقل ر خود )به ن شد،یاند، قابل ا  اریخالف قانون و خارج از اخت با

  ".شودیابطال م 1392مصو  سال  یعدالت ادار وانید یدادرس نییو آ التیقانون تشک 88و ماده  12ماده  1است و مست د به ب د 

 و نقل ریلی مطرح شده است:  در این خصوص ایرادات و مشکالتی توسط شرکت های حمل



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار  تخصصی دستور جلسه کارگروه  

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور( 12)موضوع بند )ب( ماده   

 

                                     01ماره بازنگری:ش                                    QMS-RE-75-01 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  3

 

صویب اهداف قانون گذار از رای دیوان عدالت عدالت اداری، شورای عالی مالیاتی و و سازمان امور مالیاتی اتدر نظر .1 قانون  52ماده  ت

ست زیرا  شده ا سعه لحاق ن شم تو ش سازمان امور مالیاتی در نحوه انظر برنامه  ستدالل  جرای مفاد ب د ) ( دیوان عدالت اداری با قبول ا

 م دی است.  یب، تسهیل، و تسریع( در تضاد و فاقد هدفآمده است )تقویت، ترغ 52 ماده مزبور در دستیابی به آنچه در صدر ماده

ست اد کدام قانون 52تفسیر و تعریف نرخ صفر در ماده  .  در2 ر قانون مالیات های مجزا د اصطالح تعریف قانون برنامه ششم توسعه؛ به ا

 است؟ شده مستقیم که کارکرد تکلیفی دارد در تفسیر قانون دیگر برخالف خواست قانون گذار اعمال 

رن )انتشتتارات تحت ع وان مالیات بر ارزش افزوده مدکتا  م تشتتر شتتده توستتط وزارت امور اقتصتتادی و دارایی  از 37صتتفحه  . در3

نرخ صفر  ،از سه مدل نرخ گذاری ارزش افزودهیکی  . درپژوهشکده امور اقتصادی( که از کتب مرجع نگارش قانون قبل و حاضر می باشد

 است: را چ ین تعریف نموده 

ست که کاالهایی که با نر» ست، این نوع نرخ گذاری به معنی آن ا صفر از روش های رایج در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ا خ نرخ گذاری 

ــفر مشــمول مالیات قرار می گیرند، مالیات بر ارزش افزوده خرداخت نمی کنند. التته تولیدکنندگان این نوع کاالها ممکن اســت از ن اده هایی  ص

ست.  شده ا شده مشمول مالیات بر ارزش افزوده  صفر نتوده اند. در نتیجه ن اده های خریداری  شند که مشمول مالیات با نرخ  ستفاده کرده با در ا

ــه کننده ای که دولت بازخس می این حالت تولیدکنندگان فوق مالیات خرداختی بابت ن اده ها را از کاالیش گیرند. در واقع تولیدکننده یا عرض

شود. خریداران سترد می  شود و تمامی خرداخت های او بابت ن اده ها به وی م ست از خرداخت این مالیات معاف می  صفر ا شمول مالیات با نرخ   م

 «ه از طریق افزایش قیمت نمی شوند.چنین کاالهایی نیز متحمل مالیات بر ارزش افزود

عت دارد و موجبات افزایش قیمت تمام شده خدمات، کاهش نقدی گی، کاهش سود . سوء اجرا در ص عت ریلی اثرات مخربی بر این ص 4

 و نهایتاً کاهش نرخ بازده ص عت شده است. 

به فراهم کردن  ،سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری 24سیاست های کلی نظام و ب د  44. با توجه به ب د 5

زمی ه جذ  سرمایه و اولویت زمی ه جذ  سرمایه و اولویت بخش ص عت ریلی کشور عمل نشده است و حتی با نقض غرض قانون گذار با 

 تحمیل کردن هزی ه مالیات بر ارزش افزوده در بخش ریلی موجبات کاهش رقابت پذیری در این بخش ایجاد شده است. 

 

از شتتترکت ها  یبرخ یمبلغ برا نیا ریتاث یول الیر اردیلیم 6000بر ارزش افزوده کمتر از  اتیلغ استتتترداد مالمب برآوردطبق  از آنجا که

صورت ها 141معادل خروج از مفاد ماده  شدن  شفاف  سرما یبرا شانیا یمال یقانون تجارت و  شت جادیو ا هیجذ   ستلا حل این ، ال ا

ص عت ریلی کشور مشکل سعه به فعاالن  ششم تو سترداد مالیات مازاد پرداختی از ابتدای قانون برنامه  ستای ا سیدگیدر دستور  در را  ر

 . گرفته استکمیته حمایت از کسب و کار قرار توسط دبیرخانه 
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