مراحل تقسیم ارث
 – 1گام اول برای تقسیم سهام متوفی ،مـراجعه به سازمان امور مالیـاتی منطقه محل سکونت جهت تکمیل اظهارنامه و اعالم دارایی ،ما ترک و همچنین سهـام
متوفی می باشد .در این مرحلـه وراث متوفـی (مجتمعاً و یا منفرداً ) ،ولـی ،امین ،قیم و یا نمـاینده قانونـی ،به نمایندگی از سایرین به یکی از دفاتر سازمان امور
مالیاتی مراجعه کرده و نامه ای جهت استعالم دارایی سهام متوفی از آن اداره خطاب به شرکت گروه بهمن دریافت می دارند .سپس نامه دریافت شده از سازمان
امور مالیاتی را به نشانی شرکت گروه بهمن ارسـال نموده ( یا به شماره  76574084فاکس می شود ) و در بازه زمانی کوتاهی پاسخ را دریافت می کنند .پس از
آن می بایست ضمن مـراجعه مجدد به دفتر امور مالیـاتی ،نسبت به دریافت گواهینامه واریز مالیـات بر ارث که سهام شرکت گروه بهمن مشخصاً در آن ذکر شده
است اقدام گردد.
 - 2سایر مدارکی که جهت تقسیم سهام مورد نیاز است شامل موارد ذیل می گردد.
الف :اصل گواهینامه حصر وراثت
ب :اصل گواهی فوت
ج :اصل شناسنامه متوفی
د :اصل کارت ملی متوفی
ه :اصل شناسنامه وراث
و :اصل کارت ملی وراث
 – 3نماینده ورثه به یکی از دفاتـر منتخب پیشخوان دولت که در بخش های دیگر این پایگاه اطالع رسانی نشانی آنها به طور کامـل درج شده مراجعه نموده و
ضمن تسلیم مدارک ذکـر شده در باال ،نسبت به ارائه درخواست تقسیم سهام اقـدام می نماید .یادآور می شود پس از تقسیم ،سهام به نام هر یک از ورثه انتقال
یافته و از این پس کلیه امورات با نفر صـاحب سهـام به عنوان یک سهـامدار حقیقی جدید انجام خواهد شد .همچنین به اطالع می رسـاند گواهینامه نقل و انتقال
سهام ورثه ( برگه سهم ) نیز از طریق پایگاه اطالع رسانی ذینفعان بازار سرمایه قابل رؤیت و دریافت می باشد.
 – 7ضروری است هر یک از ورثه در کمترین زمان پس از تقسم ارث ،نسبت به ارسال کلیه مشخصـات فردی از قبیل نام و مشخصـات ،نام پدر ،شمـاره شناسنامه،
محـل صـدور ،کد ملی ،کد پستی ،نشــانی ،تلفن تمـاس و  ...از طـریق فاکـس اقدام نمـوده و یا نسبت به تکمیل فـرم درج شده در پایگاه اطالع رسـانی شـرکت
گروه بهمن ( در قسمت ارتباط با اداره سهام ،پنجره تکمیل فرم مشخصات سهامداران ) جهت انجام مکاتبات بعدی اقدام نمایند.

