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 ۹۹/۲۰۰ /۴۹شماره: 

 ۱۳/۰۵/۱۳۹۹تاریخ: 

 بخشنامه

) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی 2بند ( ٩٩ ٤٩  

 1399/02/13هماهنگی اقتصادی مورخ 

 س

مخاطبان/ 
 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران 
 ادارات کل امور مالیاتی

) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 2د (ابالغ بن موضوع

1399/02/13 

) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 2حکم بند (  

العالی) رسیده است و بر اساس که به تأييد مقام معظم رهبری (مدظله  1399/02/13

 آن مقرر گردید:

"به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای     

قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده  190صدر ماده 

و  1398 سال مالیات عملکرد  1399می شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال 

خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم  1399

پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر 

پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (عالوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی 

 شده مودیان قابل کسر خواهد بود." جهت اجرا ابالغ می شود.مالیات قطعی 

در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب     

خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون  1399و  1398مالیات عملکرد سال های 

) مبلغ پرداختی 1%درصد (مالیات های مستقیم اقدام نمایند، عالوه بر تعلق جایزه یک 
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) جایزه اضافی نسبت به مبلغ  0/5%به ازای هر ماه تا سررسید مقرر، مشمول نیم درصد (

 علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهند بود.

) 9این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (     

قانون مالیات های مستقیم، بند  107، ماده 103، ماده 77) ماده 1(، تبصره 53ماده 

کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات   1399) قانون بودجه سال 6(ح) تبصره (

 نخواهد بود 1395/6/15مورخ   200/95/516کاال موضوع بخشنامه شماره

 امید علی پارسا

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  
 


