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 مصوبات شورای هماهنگی سران قوا

 ستاد کرونا در حوزه مالیاتی 

 
ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم  - 

تسلیم نمایند، امکان برخورداری  1399فروردین ماه  31را تا پایان روز یکشنبه مورخ  1398)فصل زمستان( سال  مالیاتی

بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد  درصد100

 .فراهم نماینددرخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر  شده را در صورت
 

پرداخت  سررسید 06/01/1399مورخ ،  2/99/200درخصوص گروههای اقتصادی اعالم شده طی بخشنامه شماره  -

باشد. لذا تا تاریخ یاد شده، محاسبه و می1399اردیبهشت ماه  31مالیات برارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 

 .های یاد شده موضوعیت نداردافزوده برای گروهالیات برارزش قانون م 23تاخیر موضوع ماده  مطالبه جریمه

های اقتصادی اعالم شده در بخشنامه مذکور، عبارتند ازگروه: 

 فروشیهاها، اغذیه ای پذیرایی، قهوه خانهها، طباخی ها، تاالرهها، بوفهی آماده اعم از رستورانمراکز تولید وتوزیع غذاها -1

 (خیص وزارت صنعت، معدن و تجارتو موارد مشابه به تش ) 

 پذیرها،های جهانگردی و گردشگری، مهمانها، مجتمعها، هتل آپارتمانمربوط به گردشگری شامل هتل مراکز -2

 ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهیمهمانسراها، مسافرخانه

 (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تشخیص ) و موارد مشابه 

 ای، ریلی و دریایی و برون شهری اعم از هوایی، جاده حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری -3

 (تشخیص وزارت راه و شهرسازی ) و موارد مرتبط به

 دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی -4

 تولید و توزیع پوشاک -5

 یف و کفشتولید و توزیع ک -6

 مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه -7

 های ورزشی و تفریحیها و مجتمعمراکز، باشگاه -8

 هاههای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانمراکز و مجتمع -9

 () و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی-10
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جهت تامین  1399و سه ماهه اول سال 1398های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال کمک-

مین اجتماعی جهت رمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأها و مراکز دو تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان لوازم

آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول ، درمان و رونا که مورد تایید وزارت بهداشتویروس ک مبارزه با

های خود دهند کمکتشخیص میهایی که توانند به صورتص مذکور میپرداخت محسوب می شود. اشخا مالیاتی در سال

مین نمایند و این درمانی موصوف را تأو لوازم مصرفی مراکز  عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات از قبیل مایحتاج

 .قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد عنوان هزینه ا بههکمک

 

اردیبهشت  31( تا تاریخ 1399فرودین  15) 1398سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم   -

های مستقیم ذکر مالیاتتمدید شد و کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون  1399ماه 

 .متوقف گردید 1399است، تا پایان اردیبهشت ماه  شده

 

قانون مالیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه 186صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده   - 

 .نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت 1399 سال

 

 هایدر مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی )اعم از اصل مالیات و عوارض و جرایم( قانون مالیات1399در سال -

های مستقیم به اتمام رسیده تقانون مالیا 167مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده 

ود نباشند، نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خ باشد

 .های مستقیم اقدام نمایدقانون مالیات 167تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده  سه ماه و

 

 هلت زمانی برای اعتراضهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مقررات قانون مالیاتدر مواردی که طبق م -

خرداد  31، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ باشد،  1399اردیبهشت  15لغایت  1398به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند 

 .شودتمدید می

 

 به شرط 22/10/1381بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  -

 .دیگر مصوبات این شورا بوده است ،1399اذر ماه  30الیات و عوارض تا تاریخ پرداخت اصل م

 

های مستقیم مصوب قانون مالیات 64االجرا شدن ارزش معامالتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده تاریخ الزم -

امالک افزایش تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم از یک ماه به چهارماه، پس از  1399برای اجرا در سال  31/04/1394

 .یافت


