
 200/1400/19شماره: 

 1400/03/19تاریخ: 

 بخشنامه

  
19 1400 

هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت  2مصوبه شماره 

 1400/03/08کرونا مورخ 
 م.ا.س

 مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع

 1400/03/08هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  2ابالغ مصوبه شماره 

درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 

1400 

ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 

د رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بن 1400/03/12مورخ  28053

 شود: )الف( مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابالغ می

های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی  موارد مقرر در قانون مالیات -1

باشد  1400/03/31تا  1400/01/15که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 

( قانون مالیات بر ارزش افزوده 29های مستقیم و ماده ) ( قانون مالیات238احکام اجرای ماده )و نیز 

 شود.برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می 

کل کشور موضوع تبصره ماده  1400(  قانون بودجه سال 6حکم مقرر در بند )ع( تبصره ) -2

 به میزان یک و نیم برابر افزایش می 1399سال  های مستقیم، برای عملکرد ( قانون مالیات100)

 یابد.

برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیات  -3

بوده است تا  1399ها تا پایان سال های عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن

 گردد. ر کرد برای مدت مذکور امهال میبدون محاسبه جریمه دی 1400/06/31

برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل  -4

موقوف االجرا  1400/06/31های مستقیم )وصول مالیات( تا تاریخ  نهم از باب چهارم قانون مالیات



 شود. می

های مستقیم  سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات -5

و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و 

 مورد بخشودگی قرار دهد. 1400رسد،در سال  دارایی می

بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای  بخشودگی جرایم پرداخت نشده -6

 تمدید می شود. 1400/06/31مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 

الزم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهاای باه شادت آسایب دیاده از کروناا توساگ  کاار گاروه 

 .شودغ می مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابال

  

 امیدعلی پارسا

  

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 :تاریخ اجرا

 مطابق بخشنامه

  :مدت اجرا

 مطابق بخشنامه

  

  

 مرجع ناظر:

 دادستانی انتظامی مالیاتی

  

 :نحوه ابالغ

 فیزیکی/سیستمی 

          

  

  

 




