اخبار

چهارمیه شرکت بسرگ بورس مجوز افسایش سرمایه گرفت
ضطوت هراتطات وِ تا سطهایِ اسوی ّ 6عاض هیلیاضز تَهاًی چْاضهیي ضطوت تعضي تَضس هحسَب هی ضَز،
هجَظ افعایص سطهایِ  01زضصسی ضا اظ ساظهاى تَضس اذص وطز تا  611هیلیَى تَهاى تِ سطهایِ فعلی تیفعایس.
تاهیي هالی "اذاتط" اظ هحل هطالثات سْاهساضاى ٍ آٍضزُ ًمسی ٍ تا ّسف اجطای ططح ّای تَسعِ ٍ تْساظی ٍ
افعایص ظطفیت وسة ٍ واض اًجام هی ضَز.
تٌاتطایي گعاضش ،ضطوت تَسعِ اعتواز هثیي تا  5.24زضصس ٍ زٍلت تا  0.21زضصس سْن زض تطویة سْاهساضی ایي
ضطوت تَضسی حضَض زاضًس2
درج وماد پرداخت الکتروویک سامان در بورس تهران
هعاٍى ضطوت تَضس تْطاى ٍح اهلل حسیٌی همسم اظ زضج ًام ضطوت پطزاذت الىتطًٍیه ساهاى ویص تا ًواز
(سپ) زض فْطست ضطوت ّای پصیطفتِ ضسُ تطای ًطخّای تاظاض زٍم تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى ذثط زاز.
ضٍح اهلل حسیٌی همسم گفت :پس اظ زضج ًام ،تِ ظٍزی سْام ایي ضطوت زض تَضس اٍضاق تْازاض عطضِ هیضَز.
ٍی افعٍز :ایي ضطوت وِ زض تاضید سَم آتاى هاُ  .6تا ضواضُ  00450زض تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى پصیطش ضس،
ّوچٌیي زض تاضید  05آشضهاُ  .6تِعٌَاى پاًصس ٍ تیستویي ضطوت پصیطفتِ زض تَضس زض ترص «واهپیَتط ٍ
فعالیتّای هطتَط تِ آى» ،گطٍُ ٍ طثمِ «هطاٍضُ هطتَط تِ ًطم افعاض ٍ عطضِ ًطم افعاض» تا وس صٌعت «»1..117
ٍ ًواز «سپ» زض فْطست ًطخّای تاظاض زٍم تَضس اٍضاق تْازاض تْطاى زضج ضس.
تط اساس ایي گعاضش ؛ "سپ" زض ضاستای تَسعِ فعالیتّا ٍ وسة ٍ واض ذَز ٍ تا ّسف اهىاى زستطسی گستطزُ
تِ اًَاع ضٍشّای تأهیي هالی ،حضَض زض تَضس اٍضاق تْازاض ضا تِ عٌَاى یىی اظ هْوتطیي تطًاهِّای استطاتژیه
ذَزّ ،سف لطاض زازُ ست.

ایي ضطوت تا سطهایِ  071هیلیاضز تَهاًی تا ضطاوت عوسُ تاًه ساهاى ٍ تاًه ضفاُ ،ضتثِ زٍم سْن اظ تاظاض
ذسهات پطزاذت الىتطًٍیه وطَض ضا اظ ططیك تستطّای زستگاُ واضتذَاى) ، (POSزضگاُ پطزاذت ایٌتطًتی
) ٍ (IPGزضگاُ پطزاذت هَتایلی ( )*1.5#زض اذتیاض زاضز 2تا عطضِ عوَهی سْام سپ زض تَضس ،اظ ایي پس
تیص اظ ّ 711عاض پصیطًسُ واضترَاى ٍ زضگاُ ایٌتطًتی ایي ضطوت ٍ هیلیَىّا ًفط اظ واضتطاى ساهاًِ ٍ اپلیىیطي
ّ ٍ 1.5وچٌیي عوَم هطزم ایطاى ،هیتَاًٌس سْاهساض ًرستیي ضطوت پطزاذت الىتطًٍیه وطَض تاضٌس.
مالیات وقل و اوتقال سهام در بودجه  ۷۹مشخص شذ
زٍلت زض ترص هالیات تط ثطٍت تیص اظ  750هیلیاضز تَهاى تطای ًمل ٍ اًتمال سْام لحاظ وطزُ اها هالیات تط ًمل
ٍ اًتمال اهالن  615هیلیاضز تَهاى است.
زض حالی اهطٍظ حسي ضٍحاًی الیحِ تَزجِ  00.5تطیلیَى تَهاًی سال آیٌسُ ضا تِ ضئیس هجلس تمسین وطز وِ
ترص ّایی اظ ایي سٌس هْن التصازی زاضای ًىاتی جالة ٍ هْن است.
تطاساس ایي گعاضش ،یىی اظ ایي هَاضز هطتَط تِ زضآهس هالیاتی سال  .1زٍلت است وِ زض الیحِ تَزجِ ّ0.0عاض
هیلیاضز تَهاى لحاظ ضسُ است.
تطضسی ّا اظ ایي ترص ًطاى هی زّس زضآهس هالیاتی ضاهل هالیات اضراظ حمَلی ،هالیات تط زضآهس ،هالیات تط
ثطٍت ،هالیات تط ٍاضزات ٍ هالیات تط واالّا ٍ ذسهات ّستٌس وِ تِ تطتیة تا تیص اظ ٍ .627 ، 64 ، 0.24 ، 6626
ّ 5127عاض هیلیاضز تَهاى اعالم ضسُ اًس.
زض ایي هیاى ٍ زض ترص هالیات تط ثطٍت  ،زٍلت تیص اظ  750هیلیاضز تَهاى هالیات تطای ًمل ٍاًتمال سْام لحاظ
وطزُ اها هالیات تط ًمل ٍ اًتمال اهالن  615هیلیاضز تَهاى است.
هالیات تط حمَق واضوٌاى عوَهی ٍ ترص ذصَصی تا ّ 421 ٍ 620عاض هیلیاضز تَهاى  ،هالیات تط اضظش افعٍزُ
ّ ..2.عاض هیلیاضز تَهاًی ٍ هالیات تط سیگاض  0576هیلیاضز تَهاًی اظ زیگط اضلام جالة تَجِ زضآهس هالیاتی زٍلت
زض الیحِ تَزجِ ّ .1ستٌس2

