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 موضوع
تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 

1399/09/01 

موضوع ابالغ مصوبات چهل و پنجمین  1399/09/10مورخ  200/99/66پیرو بخشنامه شماره     

 دارد:مدیریت کرونا، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مصوبات مذکور مقرر میجلسه ستاد ملی 

مهلت اعتراض به کلیه اوراق مالیاتی )از جمله برگ تشخیص، برگ مطالبه وآرای هیأت حل  -1

ها طبق مقررات قانونی در بازه زمانی اختالف مالیاتی( که آخرین مهلت ارائه یا تسلیم آن

-باشد، دراجرای مصوبه فوق االشاره به مدت یک و نیم ماه تمدید می 1399/11/01تا  1399/09/01

گردد. به طور مثال چنانچه آخرین مهلت اعتراض به اوراق مذکور طبق مقررات قانونی مربوط 

گردد و در صورتی که آخرین  تمدید می 1399/10/16باشد مهلت اعتراض تا تاریخ  1399/09/01

تمدید می شود. این امر مشمول  1399/12/16باشد تا تاریخ  1399/11/01مهلت اعتراض تاریخ 

ها تاریخ مهلت زمانی مقرر برای اعتراض به اوراق مالیاتی که آخرین مهلت اعتراض به آن

 گردد.  و بعد از آن باشد، نمی 1399/11/02

قانون  29ماده  های مستقیم وقانون مالیات 238مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده  -2

مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی 



( مصوبه ستاد ملی مدیریت 4قرار گیرد به استناد قسمت اخیر بند ) 1399/11/01تا  1399/09/01

گردد. به طور   ید میکرونا )آخرین مهلت مقرر قانونی اجرای مواد مذکور( به مدت یک و نیم ماه تمد

قانون  238مثال در صورتی که آخرین مهلت رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 

باشد به مدت یک و  1399/09/01قانون مالیات بر ارزش افزوده تاریخ  29های مستقیم و ماده مالیات

ن امر مشمول مهلت زمانی ایخواهد بود.  1399/10/16نیم ماه اضافه شده و مهلت مقرر تا تاریخ 

ها مقرر جهت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای مواد قانونی فوق که آخرین مهلت رسیدگی به آن

 گردد. و بعد از آن باشد، نمی 1399/11/02تاریخ 

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش ( مصوبه مذکور مبنی بر تمدید یک ماهه مهلت 6با توجه به بند ) -3

، این تمدید وفق مقررات برای هر یک از دوره های 1399افزوده دوره های سوم و چهارم سال 

قانون مالیات بر  27ماده  1مذکور به صورت جداگانه قابل اعمال بوده و بر احکام موضوع تبصره 

 ارزش افزوده برای دوره های موصوف نیز مترتب خواهد بود.

( مصوبات فوق، این مهلت شامل اظهارنامه های مالیاتی اصالحی موضوع 9در خصوص بند ) -4

 شود. های مستقیم برای اظهارنامه های مذکور نیز میقانون مالیات 226تبصره ماده 

( مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم 10با توجه به بند ) -5

های مستقیم که آخرین مهلت تسلیم گزارش قانون مالیات 272ماده  گزارش حسابرسی موضوع

باشد تا   1399/11/30( و تا قبل از1399/09/01ها از تاریخ صدور مصوبه )حسابرسی یاد شده آن

های مستقیم قانون مالیات 177ماده  1گردد. همچنین با عنایت به تبصره  تمدید می 1399/11/30تاریخ 

( حکم مذکور شامل کلیه 1399/08/30می جمعه آخرآبان ماه سال جاری)و نظر به تعطیلی رس

 می گردد. 1398صاحبان مشاغل مشمول تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده عملکرد سال 

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
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