
مصاديق خدمات معامالت و تسويه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهاي خارج از اعالم فهرست 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده( 12ماده  11بورس)موضوع بند 

 نوع:بخشنامه

 12مواد مرتبط با ارزش افزوده: 

 200-95-17شماره: 

 1395-03-10تاريخ : 

 فزودهقانون ماليات بر ارزش ا بخشنامه

 :مخاطبين/ذينفعان

 رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران

 هامديران کل محترم امور مالياتي استان

 مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران

 مديرکل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ

 اداره کل وصول و اجرا شهر تهران

 موضوع

خالالدمات معالالام ت و ت الالويه اوراا بهالالادار و کالالاه در بالالوره هالالا و بازارهالالا  خالالار  از  اعالال م فهرسالالا مقالالادي 

  قانون ماليات بر ارزش افزوده( 12ماده  11بوره)موضوع بند 

فهرسالالا مقالالادي  خالالدمات معالالام ت و ت الالويه اوراا بهالالادار و کاههالالا در بالالوره هالالا و بازارهالالا  خالالار  از بالالوره   

 1391-12-09مالالور   171-405اليالالات بالالر ارزش افالالزوده و مقالالوبه شالالماره ( قالالانون م12( مالالاده )11موضالالوع بنالالد )

 :شورا  عالي بوره جها اجرا اب غ مي گردد

کالالارمزد انمالالام معالالام ت و ت الالويه اوراا بهالالادار و کالالاه در بالالوره هالالاو بازارهالالا  خالالار  از بالالوره کالاله توسالالط  -1

ز  اوراا بهالالادار و ت الالويه کالالارگزاران  بالالوره هالالا  بازارهالالا  خالالار  از بالالوره  شالالرکا سالال رده گالال ار  مرکالال

 .آور  بوره تهران دريافا مي شودوجوه و شرکا مديريا فن

حالال  نرالالارتي کالاله توسالالط سالالازمان بالالوره و اوراا بهالالادار از معالالام ت اوراا بهالالادار و کاههالالا در بالالوره هالالا و  -2

 .بازارها  خار  از بوره دريافا مي شود



 

وراا بهالادار يالا کالاه  آن هالا در بالوره يالا بالازار ح  الالدر  و حال  يال يرش دريالافتي از شالرکا هالايي کاله ا -3

 .خار  از بوره معامله مي شود

ح  الدر  و حال  يال يرش کاههالا و اوراا بهالادار ي يرفتاله شالده يالا قابالل معاملاله در بالوره هالا يالا بازارهالا    -4

 .خار  از بوره

حال  وروديالاله و حال  ع الالويا کاله کالالانون هالا  بالالوره هالالا  بازارهالا  خالالار  از بالوره يالالا سالاير تشالال ل هالالا   -5

 .خودانترام از اع اء يا اشخاص واب ته به اع ا  خود دريافا مي کنند

کارمزدهايي که نهادها  مالي ثبالا شالده نالزد سالازمان بالوره و اوراا بهالادار  بابالا مشالاوره عرضاله  مشالاوره  -6

داني  بازارگرداني  تعهالد يال يره نوي الي  ضالمانا اوراا بهالادار  يالا ارائاله خالدمات باله نهادهالا  ي يرش  سبد گر

 .واسط دريافا    مي کنند

کارمزدهايي کاله ارکالان صالندوا هالا  سالرمايه گال ار  ثبالا شالده نالزد سالازمان بالوره و اوراا بهالادار بابالا  -7

 .ارائه خدمات يا ت امين از صندوا مربوطه دريافا مي کنند

 رمزد انتشار اوراا اجاره  مرابحه و ساير اوراا بهادار)يرداخا توسط باني به نهاد واسط(کا -8

کارمزدهالالايي کالاله شالالرکا سالال رده گالال ار  مرکالالز  اوراا بهالالادار بابالالا خالالدمات انت الالال و ت الالويه اوراا  -9

بهالالادار)اعا از صالالدور کالالد معالالام تي جهالالا انمالالام معاملالاله  اسالالتخرا  و ارائالاله گالالزارش هالالا  گالالردش معالالام ت 

شالالرکا هالالا و سالالهامداران  تخقالاليي اتوماتيالالر سالالهام  سالال رده کالالردن اوراا بهالالادار  خالالدمات ن هالالدار  اوراا 

بهادار شامل س رده گال ار  اوراا بهالادار  اصال ش مشخقالات سالهامدار  جهالا ايمالاد ام الان معاملاله  صالدور 

بهالالادار و توثيالال  گالواهي نامالاله ن الل و انت الالال  انت الاهت قهالالر  و قالانوني  افالالزايز سالرمايه  توزيالال  سالود اوراا 

 .اوراا بهادار جها انمام معامله( دريافا مي کند

 

 سيد کامل ت و  نژاد

 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


