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تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به آموزشگاه کاشانه می باشد و هر گونه کپی، برداشت و انتشار آن پیگرد قانونی دارد.

بخشنامه اصالحی ماده 149 قانون مالیات های مستقیم

MBA گردآوری: پریسا حاتمی، کارشناس ارشد

مــاده 10- پوشــش زیــان از محــل مــازاد تجدید 
ارزیابــی، انتقــال ایــن مــازاد بــه حســاب  ســود 
و زیــان، اندوختــه یــا توزیــع آن بــه هــر شــکل 
بیــن صاحبــان ســرمایه، بــه منزلــه عــدم رعایت 
ــق  ــن تحق ــابداری و همچنی ــتانداردهای حس اس
ــات  ــمول مالی ــت و مش ــال اس ــد در آن س درآم

بــر در آمــد خواهــد بــود.
ــی  ــخاص حقوق ــه اش ــی ک ــره1- درصورت تبص
موضــوع تبصــره )1( مــاده )149( اصالحــی 
ــال  ــرف یکس ــتقیم ظ ــای مس ــون مالیات ه قان
پــس از تجدیــد ارزیابــی )شناســایی و ثبــت 
تجدیــد ارزیابــی در دفاتــر قانونــی شــرکت( 

بنـا بـر اصالحیـه قانـون مالیات هـای مسـتقیم مـاده 10 آیین نامـه اجرایـی تبصره 1مـاده 149 به شـرح زیر 
اصـالح و 4 تبصـره بـه آن اضافه می شـود:
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تشــریفات قانونــی جهــت انتقــال مــازاد تجدیــد 
و  بــه حســاب ســرمایه  دارایی هــا  ارزیابــی 
ــت  ــزد مرجــع ثب ــش ســرمایه ن ــت افزای ــز ثب نی
انجــام دهنــد، مــازاد تجدیــد  را  شــرکت ها 
ــا  ــه ســرمایه منتقــل می شــود، ب ــی کــه ب ارزیاب
ــر  ــات ب ــمول مالی ــررات مش ــایر مق ــت س رعای

ــود. ــد ب ــد نخواه درآم
تبصــره 2- اثــر مــدت مذکــور در قســمت اخیــر 
ــتفاده از  ــر اس ــون حداکث ــاده )14( قان ــم م حک
ــت از  ــی کشــور و حمای ــدی و خدمات ــوان تولی ت
کاالی ایرانــی )تجدیــد ارزیابــی یــک بــار در هــر 
ــه آینــده اســت. بنابرایــن  پنــج ســال( نســبت ب
ــا اســتفاده از مقــررات  اشــخاص حقوقــی کــه ب
ــرمایه  ــش س ــه افزای ــده نســبت ب ــاد ش ــاده ی م
دارایی هــا   ارزیابــی  از محــل تجدیــد  خــود 
ــاز  ــال مج ــج س ــدت پن ــا م ــد، ت ــدام کرده ان اق
بــه افزایــش ســرمایه  از محــل تجدیــد ارزیابــی 
ایــن معافیــت  از  دارایی هــا بــرای اســتفاده 

ــود. ــد ب نخواهن
ــروط  ــک از ش ــر ی ــت ه ــدم رعای ــره3- ع تبص
ــوان  ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث ــاده )14( قان م
تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی 

ــس از  ــت آن پ ــرمایه و ثب ــش س ــی )افزای ایران
ــا افزایــش ســرمایه  مهلــت یــک ســاله مقــرر ی
از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا در فواصــل 
ــات  ــمول مالی ــب ش ــال( موج ــج س ــر از پن کمت
ــی دارایی هــای  ــد ارزیاب ــه مــازاد تجدی نســبت ب
مربــوط می شــود. همچنیــن درصــورت کاهــش 
از مشــوق  اشــخاص مذکــور کــه  ســرمایه 
ــاد شــده اســتفاده  ــون ی ــاده )14( قان ــی م مالیات
ــش،  ــال کاه ــق در س ــات متعل ــد، مالی کرده ان

ــود. ــول می ش ــه و وص مطالب
ــدرج در  ــاله من ــج س ــت پن ــره4- محدودی تبص
ــوان  ــتفاده از ت ــر اس ــون حداکث ــاده )14( قان م
تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی 
ایرانــی صرفــا درخصــوص تجدیــد ارزیابــی 
ــات  ــایر طبق ــزا از س ــورت مج ــه به ص ــر طبق ه
دارایی هــا مــالک عمــل اســت و انجــام تجدیــد 
ارزیابــی ســایر طبقــات فــارغ از تجدیــد ارزیابــی 

ــج ســال مجــاز اســت. مذکــور در طــی پن
نکتــه: الزم بــه توضیــح اســت: در قانــون 
اصالحیــه،  از  قبــل  مســتقیم  مالیات هــای 
افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی 

مشــمول مالیــات بــوده اســت.
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