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 سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهاي ایرانی موضوع قانون تجارت به استثناي شرکتهاي تعاونی بر اساس ارزش  -48ماده 
ریـال   ) 100(ریـال هـم   ) 100(کسور صد . سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود  اسمی 

 .وب می شودـمحس
 رکت در مورد افزایش سرمایه و ـحق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ش -تبصره
افزایش سرمایه در مورد .افزایش از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود سهام

ت مشمول حـق تمبـر   ـده اسـا پرداخت شـا میزانی که حق تمبر آنهـخود را کاهش داده اند ت  سرمایه که قبالً ییشرکتها
 . مجدد نخواهد بود 

 .در صورت تخلف از مقررات این فصل متخلف عالوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد  – 51ماده 
 

 اداره امور   نمایدـا ظرف ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت نهرگاه  مودي مالیات قطعی شده خود ر – 210ماده 
ه مو جب برگ اجرایی به او ابالغ می کند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ کلیه بـدهی خـود را بپـردازد یـا ترتیـب      ب مـالیاتی  

   .پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد 
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