
 

 

 200/99/88شماره: 

 1399/11/19تاریخ: 

 بخشنامه

 س ابالغ احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت 99 88  

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت موضوع

مقام معظم رهبری و با عنایت به موافقت مورخ  1399/02/09در اجرای ابالغیه مورخ 

معظم له با واگذاری سهام عدالت به مردم به معنای مشارکت دادن عموم در مالکیت و  1399/03/26

ماندگار از منافع این دارائیها و تقویت بنیه مالی سهام داران  مدیریت فعالیت های اقتصادی، برخورداری

و همچنین مسئولیت پذیری دولت در تنظیم قواعد و مقرارت و الزم االجرا بودن مصوبات شورای عالی 

" آیین  11و  12و مواد  3ماده  1، تبصره 2ماده  3بورس برای کلیه دستگاه های اجرائی ، مفاد تبصره 

 به شرح زیر برای اجرا ابالغ می گردد: 1399/05/04مورخ  اد سازی سهام عدالت"نامه اجرایی آز

معاف از  1399/05/01سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ : 2ماده  3تبصره 

 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد . 143و ماده  143و ماده  11ماده  1مالیات موضوع بند 

به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را : 3ماده  1تبصره 

انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام )که به 

عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند( از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و 

فشاهای الزم را براساس استاندارد های حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق ا

نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات 

 نخواهد نمود.

مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع هرگونه نقل و انتقال  : 12ماده 

( و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و 5( و )4(، )3مواد )

( 6( و )4همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد )



 

 

 برای اولین بار معاف از مالیات می باشد.این آیین نامه 

کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع  :11ماده

های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ، 

ون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف تعزیرات و شهرداری که به موجب قان

اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت 

فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدراالشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 

شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از  بهادار و تسویه وجوه ارسال و

 فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند .

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


