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 بخشنامه

فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از  1400 26  
 1400در سال  کرونا 

 س

مخاطبان/ 

 ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 کل امور مالیاتیادارات 

 1400فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال ابالغ  موضوع
 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا 

هفتاد و  2موضوع ابالغ مصوبه شماره   1400/03/19مورخ   200/1400/19پیرو بخشنامه شماره

در خصوص حمایت های مالیاتی از کسب  1400/03/08 مورخکرونا  یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت

 2۹۵12، به پیوست تصویر نامه شماره 1400 و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال

معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر اعالم فهرست مشاغل و کسب و  1400/ 19/03 مورخ

مصوب کار گروه مقابله با  1400ی اقتصادی سال کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت ها

  پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا جهت اجراء ابالغ می شود.

   

  محمود علیزاده
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 1400سال  های اقتصادیهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتف

 :عبارتند از کرونا بیماری مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از

  (ها و مؤسسات آموزش عالی)به غیر از مدارس، دانشگاهها ها و مهد کودکمراکز آموزشی، آموزشگاه 

  ها، سینماها و تئاترها، موزه)غیر دیجیتال( ایی، هنری و رسانهمراکز فرهنگ 

 هاها و شهربازیمراکز تفریحی، باغ وحش 

 های آبی و استخرهاها، مراکز ورزشی آبی، پارکمراکز ورزشی، باشگاه 

  همان جهانگردی و گردشگری، م هایها، مجتمعها، هتل آپارتمانمراکز مربوط به گردشگری شامل هتل

-گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین راهی، زائر ها، مراکز بومسراها، مسافرخانهپذیرها، مهمان

 های مسافرتیمسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس سراها، دفاتر خدمات

  های حمل و نقل مسافر برون شهریشرکت 

  ها، مراکز تهیه و طبخ غذاهای قهوه خانهها، چایخانهمراکز پذیرایی تاالرهای پذیرایی، رستوران 

  قنادی، شیرینی پزی، آبمیوه و بستنی فروشی 

  های زیباییهای زنانه و سالنهای مردانه، آرایشگاهآرایشگاه 

 ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،مرکز فروش کادویی ،خیاطی ،خرازی ،کفش ،کیف مراکز فروش انواع پوشاک، 

 ،پارچه ،لوازم خانگی ،مرکز فروش فرش و موکت ،مراکز توزیع صنایع دستی ،لوازم التحریر اسباب بازی،

 عکاسیو آتلیه  ،مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان ،پرده

 عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی مراکز 

 های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین المللینمایشگاه 
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