
 111/79/022بخشنامه: 

و پس از  1971رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عذالت متعلق به متوفیان سال 

 آن

 

 114/97/200ضوارُ: 

 13/08/1397تارید: 

 بخشنامه

 م 19( ماده 0بنذ ) 79 111  

  

 مخاطبین/ رینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امورمالیاتی

  

رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عذالت متعلق  موضوع

 و پس از آن 1971به متوفیان سال 

  

تا تَجِ تِ سَاالت ٍ اتْاهات هطزح ضسُ زر ذػَظ ًحَُ هحاسثِ هالیات تز ارث سْام ػسالت تا تَجِ تِ هقزرات 
 ، تسیٌَسیلِ اػالم هی زارز:31/4/1394قاًَى هالیات ّای هستقین اغالحی هػَب 

زیق گستزش سْن ترص افشایص ثزٍت ذاًَارّای ایزاًی اس ط» آییي ًاهِ اجزایی  1( هازُ 6اس آًجا کِ هطاتق تٌس )
ّیأت  28/8/1385/ت هَرخ 104159ّـ  36254هَضَع تػَیة ًاهِ ضوارُ « تؼاٍى تز اساس تَسیغ سْام ػسالت 

سْام ضزکت ٍاسط )ضزکت کارگشاری سْام ػسالت( کِ تِ ضزکت » هحتزم ٍسیزاى، سْام ػسالت ػثارت است اس 
-قاًَى هالیات 17( هازُ 2ٍ ًظز تِ ایٌکِ تزاساس تٌس ) «ّای سزهایِ گذاری استاًی) سْاهی ذاظ( ٍاگذار هی ضَز.

( آى، اهَال ٍ زارایی ّایی کِ زر ًتیجِ فَت ضرع تِ ٍراث طثقِ اٍل اًتقال هی یاتس 2ّای هستقین ٍ تثػزُ )
( تزاتز ًزخ ّای هذکَر زر 5/1ًسثت تِ سْام ٍ سْن الطزکِ ٍ حق تقسم آى ّا هطوَل هالیاتی تِ هیشاى یک ٍ ًین)

هکزر ایي قاًَى طثق هقزرات هشتَر زر تارید ثثت اًتقال تِ ًام ٍراث هی تاضس کِ  143ٍ هازُ  143( هازُ 1زُ )تثػ
تٌاتزایي سْام ػسالت اس  ;ًزخ ّای یاز ضسُ تزای ٍراث طثقات زٍم ٍ سَم، تِ تزتیة زٍ ٍ چْار تزاتز ذَاّس ضس

ِ تا تَجِ تِ ًزخ ّای هذکَر زر ایي تٌس هالیات هتؼلق تِ قاًَى هالیات ّای هستقین تَزُ ک 17( هازُ 2هػازیق تٌس )
 ٍ زرغس زٍاسزُ تزتیة تِ سَم ٍ زٍم طثقِ ٍراث  % ارسش اسوی ٍ تزای6سْام ػسالت تزای ٍراث طثقِ اٍل هؼازل 

 . تاضس هی اسوی ارسش زرغس چْار ٍ تیست

 سیذ کامل تقوی نژاد

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  

: تاریخ اجرا

01/01/1395 

مذت 

:هطاتق اجرا

 ترطٌاهِ

 : فیشیکی/سیستوینحوه ابالغ زازستاًی اًتظاهی هالیاتیمرجع ناظر:
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