
 انتقال قهری سهامفرآیند 

باشد که مطابق با قوانین باید به ورثه قانونی دارایی سهام و اوراق بهادار بخشی از ماترک افراد فوت شده می

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وی منتقل شود. فرایند انتقال این دارایی که فقط، توسط شرکت سپرده

وراث و یا نماینده ایشان )که باید جزئی از وراث باشد( و پس از پرداخت پذیر است، با مراجعه وجوه امکان

شود. طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی، مالیات بر ارث اوراق بهادار به دفاتر پیشخوان دولت آغاز می

برای ” سهام گواهینامه های نقل و انتقال“بر اساس گواهی حصر وراثت، به وراث قانونی وی انتقال می یابد و 

 .شودایشان صادر می

اگر متوفی ازشهدا محسوب گردد نامه بنیاد شهید و امور ایثار گران مربوطه مبنی بر نحوه تقسیم سهام  :تذکر

 .مابین ورثه مورد نیاز می باشد که می بایست اخذ گردد
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فقط تقسیم سهام شرکت هایی که در گواهی واریز مالیات بر ارث درج گردیده و در بورس و فرابورس  :۱تذکر

 .معامله دارد، امکان پذیر است

 وراث برای آگاهی از وضعیت دارایی متوفی می توانند ابتدا وضعیت دارایی متوفی را از شرکت سمات :۲تذکر

دریافت نموده و سپس  /https://ddn.csdiran.irبه آدرس  (DDN)درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه 

 .به اداره مالیات مراجعه نمایند

 :خوان منتخببرای مراجعه به دفاتر پیشمدارک مورد نیاز
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