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32 1401 
قانون بودجه  2قانون مالیات های مستقیم و بند )ف( تبصره  105ماده 

 کل کشور 1401سال 
 م/ب

 ادارات کل امور مالیاتی مخاطبان/ذینفعان

کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود  1401قانون بودجه سال  2مفاد بند )ف( تبصره  تبیین موضوع
 ابدتقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می ی

 سرمایه تشویق منظور به است شده مقرر کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون 2 تبصرهدر مفاد بند )ف( 
 شتریبی بخش تقسیم عدم به آنها رغیبت و فرابورس و بورس در شده پذیرفته های شرکت در گذاری

 تولیدی های بخش توسعه نتیجه در و سرمایه افزایش برای حاصل منابع از استفاده و اکتسابی سود از
 نشده تقسیم ودساز  بخش آن درآمد بر مالیات ۱۴۰۱ سال در شغلی جدید های فرصت ایجاد و

 مستقیم مالیاتهای قانون ۱۰۵ ماده موضوع)  یابد می انتقال سرمایه حساب به که مذکور هایشرکت
 توجه قابل خصوص این در ذیل شرح به موارد .باشد مالیاتی صفر نرخ مشمول( ۰3/۱2/۱366 مصوب

 :است
 ایران فرابورس یا تهران بهادار اوراق بورس در 29/۱2/۱۴۰۰ تاریختا  که هایی شرکتدسته از  آن 

 مالی سال نشده تقسیم سود سال همان پایان تا ۱۴۰۱ سال ابتدای از که صورتی در باشد شده پذیرفته
 از مقرر قانونی یباتتتر رعایت با سهام صاحبان العادهفوق عمومی مجمع تصمیم حسب ناآن قبل

 صورت سرمایه افزایش ،شود منتقل سرمایه حساب به شرکتها ثبت اداره در سرمایه افزایش ثبت جمله
 .است مالیاتی صفر نرخ مشمول ،مربوط مقررات و قوانین سایر رعایت با حونبدین  پذیرفته
 یبرا الزم شرایط حائز و نموده عملفوق  ترتیب به ها شرکت گونهاین که صورتی در است بدیهی

 هنشد تقسیم سود تیامال .باشند کشور کل ۱۴۰۱ سال بودجه قانون 2 تبصره )ف( بند مفاد از داریرخوبر
 شماره بخشنامه مفاد رعایت با جمله از مربوطه مقررات فقو ،پرداخت صورت در ،مربوطه
 .باشد می آنها مالیاتی های بدهی اب احتساب یا و استرداد قابل 2۴/۱2/۱392 ورخم /ص23۴68/2۰۰
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