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ابالغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 200/99/24

تاریخ: 1399/02/29

بخشنامه

 
مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07 "ستاد ملی2499

مبارزه با بیماري کرونا"
م/الف

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

ابالغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 درموضوع
خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش

افزوده

بموجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
مورخ 1399/02/07 مقرر گردید :

" موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به
تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از
99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و  حداکثر تا پایان شهریور ماه
سال 1399تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.

"

در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می شود ;

تاریخ سند: 1399/02/29
شماره سند: 200/99/24

کد سند: م//مصوبه جلسه مورخ 1399/02/07
"ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا"/99/24

وضعیت سند: معتبر

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

در خصوص فصل مالیات بردرآمد 
امالک

چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل 
پست استانها،مناطق پستی تهران و

اداره تجزیه مبادالت
ثبت نتایج عملیات رسیدگی به 

اظهارنامه یا میزان معامالت مودیان
مالیات بر ارزش افزوده

گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان 
دستورالعمل نحوه ثبت نتایج 

رسیدگی پرونده مودیان مالیات بر
ارزش افزوده

ارسال 17 فقره فرم 
ابالغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی 

جهت دوره های مالیاتی ارزش
افزوده

اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی 
مصرف

چگونگی و نحوه اجرای قانون 
مالیات بر ارزش افزوده توسط

شرکتهای بیمه
دستورالعمل موضوع بند «4» 

بخشنامه شماره 19087/200
مورخ 28/6/89

بازگشت
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1- موعدهای تع�ن شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه
های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26، 80، 100، 110، 116 و
126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 می
باشد، به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده 88 قانون یادشده تمدید

مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد.

2- موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره
اول (بهار) سال 1399 و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه

مورخ 1399/06/15 تع�ن می شود.

3- پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل 1399/02/01 لغایت
1399/04/31 منقضی می شود، دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد.

4- پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود.

 5- مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده
دوره بهار سال 1399 حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1399/7/15 تع�ن و مهلت ارائه
صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با
توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر

ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق
بخشنامه

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتیمدت اجرا: ---

     

 

مواد قانونی وابسته

ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه های کفن و دفن در حدود عرف و عا... 

چگونگی اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده توسط بنکداران مواد

غذایی
تفاهم نامه نحوه اجرای قانون 

مالیات بر ارزش افزوده بین سازمان
امور مالیاتی کشور و اتحادیه ها و
شرکت های تعاونی تولیدی و

خدمات تولید کنندگان
رسیدگی به پرونده های کلیه 

مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده
با اولویت پرونده های سنوات اولیه

ابالغ دستورالعمل رسیدگی و 
استرداد مالیات و عوارض مودیان

نظام مالیات بر ارزش
اصالحیه تبصره بند (7) دستورالعمل 

رسیدگی و استرداد شهریور ماه
1394

سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت
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ماده 80 ـ مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامة مالیاتی  خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دست...

 

ماده 100 - مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت های شغلی خود را در یک  سال مالیاتی...
 

ماده 110ـ اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس...
 

ماده 116ـ مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل (تاریخ ثبت انحالل شخص حقوقی در ادارة ثبت شرکتها) اظهارنامة مالیاتی م...
 

ماده 126- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده   (123) ای...
 

ماده 272- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعالم آن گروه یاگروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی ک...
 

ماده 27- مودیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسالمی ایران ی...

بازگشت
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