
 69/69/022بخشنامه: 
 11/24/1164( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 146) ماده (1) تبصره اصالح آیین نامه اجرایی

 
 69/69/022شماره: 
 02/22/2969تاریخ: 

 بخشنامه

 
 م 146( ماده 1تبصره ) 69 69

 مخاطبان/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 ادارات کل امور مالیاتی

( اصالحی قانون مالیاتهای 146( ماده )1اصالح آیین نامه اجرایی تبصره ) موضوع
 11/24/1164مستقیم مصوب 

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره  9/0/2969مورخ  22/69/022پیرو بخشنامه شماره 
 22هیئت محترم وزیران درخصوص اصالح ماده  00/22/2969هـ مورخ 97272/ت 299920

( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 246( ماده )2آیین نامه اجرایی تبصره )
هیئت محترم  02/2/2969هـ مورخ 90769/ت9974موضوع تصویب نامه شماره  92/4/2964

 وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابالغ می شود:
( اصالحی قانون مالیات های مستقیم 246( ماده )2( آیین نامه اجرایی تبصره )22ماده ) -الف

به شرح  02/2/2969هـ مورخ  90769/ت9974موضوع تصویب نامه شماره  -2964مصوب 
 به آن اضافه می شود:زیر اصالح و چهار تبصره 

پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان  - 22ماده 
یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت 
استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر 

 واهد بود.درآمد خ
( اصالحی قانون مالیات 246( ماده )2در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره ) -2تبصره 

های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی )شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در 
دفاتر قانونی شرکت(، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به 

نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد حساب سرمایه و 
تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول 

 مالیات بر درآمد نخواهد بود.
( قانون حداکثر استفاده از توان 24اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده ) -0تبصره 

اتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال( تولیدی و خدم
نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده 
نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت 

از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این پنج سال مجاز به افزایش سرمایه 
 معافیت نخواهند بود.



( قانون حداکثر استفاده از توان 24عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده ) -9تبصره 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )افزایش سرمایه و ثبت آن پس از 

ه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمای
از پنج سال( موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می 
شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده 

ش، مطالبه و وصول می اند، مالیات متعلق در سال کاه( قانون یادشده استفاده کرده24)
 شود.

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی 24محدودیت پنج ساله مندرج در ماده ) -4تبصره 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به 

طبقات صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها مالک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر 
 فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

( قانون حداکثر استفاده از توان 24این تصویب نامه از تاریخ االزم االجرا شدن ماده ) -ب
 تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزم االجرا است.

 امیدعلی پارسا
 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
  

 تاریخ اجرا:
 مطابق تصویب نامه

 مدت اجرا:
 نامحدود

 مرجع ناظر:
 دادستانی انتظامی مالیاتی

 نحوه ابالغ:
 فیزیکی/سیستمی
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