
 

 

 

 200/99/2بخشنامه: 
حمایت مالیاتی از گروههاي اقتصادي آسیب دیده به سبب  1398/12/13ابالغ مصوبه شوراي عالی هماهنگی اقتصادي مورخ 

 شیوع ویروس کرونا

 200/99/2شماره: 

  1399/01/06تاریخ: 

  بخشنامه

 
2  1399  

شوراي عالی  1398/12/13ابالغ مصوبه جلسه مورخ 

  هماهنگی اقتصادي
  م.ا.س

مخاطبان اصلی/ 

  ذینفعان

  رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

  مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

  موضوع
گروههاي  حمایت مالیاتی از 1398/12/13ابالغ مصوبه شوراي عالی هماهنگی اقتصادي مورخ 

  اقتصادي آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا

که طی نامه شماره  1398/12/13) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شوراي هماهنگی اقتصادي مورخ 4در اجراي بند (

ابالغ گردیده است، بدین وسیله فهرست گروه هاي اقتصادي که به سبب شیوع ویروس  1398/12/27مورخ  165222

  شده اند به شرح ذیل اعالم می گردند: کرونا متضرر

مراکز تولید و توزیع غذاهاي آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهاي پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی  -1

  ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

ان ها، مجتمع هاي جهانگردي و گردشگري، مهمان پذیرها، مراکز مربوط به گردشگري شامل هتل ها، هتل آپارتم -2

مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردي، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه 

  به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی)

رون شهري اعم از هوائی، جاده اي، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به حمل و نقل عمومی مسافر درون شهري و ب -3

  تشخیص وزارت راه و شهرسازي)

  دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگري و زیارتی -4

  مراکز تولید و توزیع پوشاك -5

  مراکز تولید و توزیع کیف و کفش -6



 

 

 

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

  ز، باشگاهها و مجتمع هاي ورزشی و تفریحیمراک -8

  مراکز و مجتمع هاي فرهنگی، آموزشی، هنري و رسانه اي ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) -9

  مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی -10

  ) مصوبات صدراالشاره:4بنا به مفاد بند (

براي گروه هاي اقتصادي مذکور تا تاریخ  1398رزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال سررسید پرداخت مالیات بر ا -1

  تعیین می شود. 1399/02/31

  1399/02/31عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات هاي مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ  -2

  براي گروه هاي یادشده موقوف االجرا می شود.

) قانون مالیات هاي مستقیم تا پایان خرداد ماه 186ا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (صدور ی -3

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

  امید علی پارسا

  رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

   
  دامنه کاربرد:

  .خارجی*2.داخلی*      1
  مرجع پاسخگویی: معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

  : تاریخ اجرا
  مطابق مفاد مصوبه

  مدت اجرا:
  مطابق مفاد مصوبه 

  مرجع ناظر:
  دادستانی انتظامی مالیاتی

  نحوه ابالغ:
   فیزیکی/سیستمی 

  
 


