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 200/99/24بخشنامه: 

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

 مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

 
 200/99/24شماره: 

 1399/02/29تاریخ: 

 بخشنامه

  
24 99 

ستاد ملی مبارزه با " 1399/02/07مصوبه جلسه مورخ 

 "بیماری کرونا
 م/الف

 مخاطبان/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران 

 ادارات کل امور مالیاتی

 موضوع
در خصوص  1399/02/07هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  مصوبات ابالغ

 موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

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

به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت  "

بوده است، به مدت دو ماه و  حداکثر تا پایان شهریور  99/4/31لغایت  99/2/1های مالیاتی که مهلت انقضای آن از 

 "تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد. 1399ماه سال 

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

موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط  -1

لغایت  1399/02/01که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی  126و  116، 110، 100، 80، 26به موضوع مواد 

قانون یادشده تمدید مهلت مذکور  88به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده می باشد،  1399/04/31

 صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد.

و نیز مهلت  1399موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول )بهار( سال  -2

 تعیین می شود. 1399/06/15متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ  پرداخت مالیات و عوارض

منقضی می شود، دو  1399/04/31لغایت  1399/02/01پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل  -3

 ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد.



 

 

 

www.hemattaraz.ir 

اتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالی -4

 مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود.

حداکثر تا  1399قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال  27مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده  -5 

قانون  272تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده  1399/7/15پایان روز سه شنبه 

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
 

 


