
 200/99/76بخشنامه: 

 15/09/139915ابالغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 

 
 200/99/76 شماره:

 1399/10/22 تاریخ:
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 امور مالیاتی شهر و استان تهران مخاطبان/ ذینفعان
 ادارات کل امور مالیاتی

 1399/09/15 ابالغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ موضوع

ضمن ارسال تصویر مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه 

رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، احکام  1399/09/15 مورخ 103103 شماره

 مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابالغ می شود:

 . تسهیالت به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیردولتی در حوزه ورزش و جوانان5"

بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی دریافت شده توسط فعالیت ها و کسب وکارهای این حوزه تا پایان  -5-2

، هزینه 1399تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال  امهال می شود. همچنین با 1399سال 

کسب و کارهای این حوزه تا  1399و هزینه های مالیاتی سر رسید سال  1399های آب، برق و گاز سال 

 موافقت می شود . 1399پایان سال 

 ( مکرر اصالح قانون صدور چک5. مستثنی کردن پرداخت تسهیالت کرونایی از ماده )6

          هرگونه حمایت دولت در دوران شیوع کرونا برای اقشار آسیب دیده از کرونا اعم از

مشاغل و خانوارها از جمله پرداخت های بالعوض، تسهیالت کسب و کارها یا وام ها 

( مکرر اصالح 5و پرداخت های معیشتی، مشمول محدودیت های مقرر در ماده )

و پرداخت ها در این دوران، به   مایت هاقانون صدور چک نمی باشد و این نوع ح

عنوان مستثنیات دین تلقی و توسط طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه ها اعم از 

سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها قابل برداشت 

 و توقیف نخواهد بود."

کسب و  1399، بدهی های مالیاتی سر رسید سال فوق الذکر 2-5 منظور از هزینه های مالیاتی در بند

کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان است که مهلت پرداخت آن تا پایان 

 تمدید می شود . 1399سال 

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ 

 بخشنامه  مطابق :اجرا
 : فیزیکی/سیستمینحوه ابالغ دادستانی انتظامی مالیاتیمرجع ناظر: :مدت اجرا

           



 




















