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50 98 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و  17و  16مواد 

 ارتقای نظام مالی کشور
 س

مخاطبین/ 

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

 موضوع
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام  17نحوه اجرای حکم بند )ب( ماده 

 مالی کشور

قانون رفع موانع  17نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند )ب( ماده 

نشأ م تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که

آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا 

 ابالغ می گردد:

قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ الزم االجرا  16طبق بند )ب( ماده  -1

ای تابعه خود را در بنگاههایی شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکته

که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه 

بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و « غیر بانکی»واگذار کنند. تشخیص 

 می ایران است .شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسال

این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند )ب( ماده  17به موجب بند )ب( ماده  -2

(، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و 16)

ود ( مشمول مالیات می ش% 2با نرخ بیست و هشت درصد) 1385نگهداری سهام باشد در سال 



 

 

پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد 

 ( برسد.55% )

این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت  17در اجرای بند )ب( ماده  -3

 از مابه های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی

التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ) اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده 

 یا نشده باشد( ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود.

 امیدعلی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 : تاریخ اجرا

 مطابق بخشنامه 

 :مدت اجرا

مطابق 

  بخشنامه

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی 

 : نحوه ابالغ
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