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ﻣﺎده ۷۱
ﻣﺎده  [۱] ۷۱اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻮت ﺷﺨﺺ اﻋﻢ از ﻓﻮت واﻗﻌ ﯾﺎ ﻓﺮﺿ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺖ:
۱ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﻫﺎی ﺑﺎﻧ ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪاﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ) (۲اﯾﻦ ﻣﺎده و
ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم وراث و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺳﻪ درﺻﺪ)۳درﺻﺪ( .
۲ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﺎم و ﺳﻬﻢاﻟﺸﺮﮐﻪ و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم آﻧﻬﺎ ﯾ و ﻧﯿﻢ ) (۵. ۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه) (۱ﻣﺎده) (۳۴۱و
ﻣﺎده)۳۴۱ﻣﺮر( اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺰﺑﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم وراث .
۳ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖاﻻﻣﺘﯿﺎز و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮال و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺮخ
دهدرﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ( ارزش روز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم وراث .
۴ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ،زﻣﯿﻨ ،درﯾﺎﯾ و ﻫﻮاﯾ ﺑﻪ ﻧﺮخ دودرﺻﺪ)۲درﺻﺪ( ﺑﻬﺎی اﻋﻼﻣ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﮐﺸﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم وراث .
 ۵ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼک و ﺣﻖ واﮔﺬاری ﻣﺤﻞ ﯾوﻧﯿﻢ ) (۵. ۱ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده) (۹۵اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ
ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ اﻣﻼک و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ارزش روز ﺣﻖ واﮔﺬاری ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم وراث .
۶ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎی اﯾﺮاﻧ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ
ارﺛ ﮐﻪ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ دهدرﺻﺪ)۰۱درﺻﺪ ( ارزش
ﻣﺎﺗﺮک ﮐﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻣﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث در ﮐﺸﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ارزش روز اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم وراث .
ﺗﺒﺼﺮه:۱
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث در ﻣﻮرد ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ﻗﺒﻞ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ) (۵۹۳۱/۱/۱اﻋﻢ از اﯾﻨﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه:۲
ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وراث ﻃﺒﻘﻪ اول اﺳﺖ  .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ وراث ﻃﺒﻘﺎت دوم و ﺳﻮم ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دو و ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه:۳
درﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻓ و وراث ،ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﻮال و داراﯾﻫﺎی ﻣﺘﻮﻓ ﮐﻪ در اﯾﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﻪ ﻧﺮخ وراث ﻃﺒﻘﻪ اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه:۴
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ وراث ﺳﻬﻢ ﺧﻮد از اﻣﻮال ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪﻫﺎی ) (۴) ،(۲و ) (۵اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ وراث دﯾﺮ
اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻓﺼﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
ﺗﺒﺼﺮه:۵
ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷ از ﻋﻘﻮد اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﻠﯿ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟ و اﻋﺘﺒﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﯿﺎن
اﻣﻼک ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم وراث ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎب دوم‐ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾ ,ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارث ,ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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