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تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کاال موضوع بخشودگی مقرر در
ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

 

شماره: 230/20314/د

تاریخ: 1399/05/13

بخشنامه

  
مماده 99143

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیزموضوع
بورس کاال موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

   پیرو بخشنامه شماره 230/8254/د مورخ 1399/03/12 به منظور اعمال
بخشودگی موضوع ماده  143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ
فهرست مربوط به  26مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه کاالهای پذیرفته شده
در بورس کاال از تاریخ 1399/02/27 لغایت 1399/05/01مربوط به دوره های مالی
مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/68329 مورخ

1399/05/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

   مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط
وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال

خواهد شد.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

تاریخ اجرا: وفق
بخشنامه

مدت اجرا:
نامحدود

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

     

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های کاالیی پذیرفته

شده و به فروش می رسد و ...

تاریخ سند: 1399/05/13
شماره سند: 230/20314/د

کد سند: م/ماده 143/99/
وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر بخشنامه ها

در مورد استهالک دارا�ها 
تجدید ارزیابی شده

*انتقال سهام در بورس اوراق 
بهادار

در خصوص معافیت مالیاتی 
تجدید ارزیابی دارا�های شرکت

های دولتی
اضافه نمودن هزینه های سهم 

معاف به در آمدمشمول مالیات
*معافیت از پرداخت ده درصد 

مالیات قابل کسر از درآمد نمی
باشد

برای صدور مفاصاحساب نقل 
وانتقال سهام ارائه صورتجلسه

مجمع هیأت مدیره الزم نیست
دستورالعمل ارشادی در خصوص 

ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی
و....

*مالیات علی الحساب سهام 
*مالیات علی الحساب نقل و 

انتقال گواهینامه موقت سهام
صرفا از مبلغ پرداخت شده

مطالبه شود
*در خصوص معافیت ماده 143 

با استعالم و تحقیق کافی اقدام
شود

*عدم تعلق عوارض نقل و انتقال 
سهام در سال 75

اعمال ده درصد بخشودگی برای 
شرکت هایی که سال مالی آنها

در 80/12/29 خاتمه یافته
*سهام متعلق به وزارتخانه ها و 

موسسات و شرکتهای دولتی
مشمول مالیات علی الحساب

نمی باشد
*تبدیل نرخ علی الحساب 

مالیات نقل و انتقال سهام
*بخشنامه در خصوص عدم 

معافیت نقل و انتقال سهام
شرکتهایی که سهام آن در اجرای
قانون خصوصی سازی مورد

معامله قرار می گیرند

بازگشت

بخشنامه: 230/20314/د
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ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای

خارج از بورس دارای...

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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