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تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398

شماره: 230/162/د

تاریخ: 1399/01/06

دستورالعمل

 
/230/162

د
الفماده «21»1399

امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان اصلی/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سالموضوع
1398

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل
زمستان) سال 1398 با تعطیالت نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست
های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه
اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش

افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش
افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه
مورخ 1399/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم
تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده

را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعالم شده طی بخشنامه شماره 200/99/2
مورخ 1399/01/06 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه
مورخ 1399/02/31 می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر
موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.

محمد مسیحی

معاون درآمد های مالیاتی

 

مرجع پاسخگویی: دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتیدامنه کاربرد:

تاریخ سند: 1399/01/06
شماره سند: 230/162/د

کد سند: ال/21/23/1399/162
وضعیت سند: معتبر

امضا کننده: معاون درآمدهای مالیاتی (محمد
مسیحی)

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی

  

سایر دستورالعمل ها

نـحوه رسیدگی به پرونده شرکت 
فروشگاه های زنجیره ای

تسلیم اظهارنامه دوره 
چهارم(زمستان) سال 1389

نحوه پذیرش خوداظهاری های 
مالیاتی مودیان موضوع مرحله
چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای
نظام مالیات بر ارزش افزوده
برای دوره مالیاتی زمستان سال

1389
تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) 

سال 1390
تمدید مهلت مندرج در جزء (2) 

بند (ج) دستورالعمل شماره
5117/200 مورخ

02/03/1390
تسلیم اظهارنامه دوره دوم 

(تابستان ) سال 1390
لزوم استفاده ازشناسه ملی برای 

اشخاص حقوقی در نظام مالیات
بر ارزش افزوده

تسلیم اظهارنامه دوره 
چهارم(زمستان)سال 1390

تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) 
سال 1391

تسلیم اظهارنامه دوره سوم 
(پائیز) سال 1391

دستورالعمل رسیدگی موضوع 
تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات

بر ارزش افزوده
نحوه اجرای بند«72» قانون 

بودجه سال 1392 کل کشور
تسلیم اظهارنامه دوره اول(فصل 

بهار) سال 1393
نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت 

مالیات و عوارض ارزش افزوده
نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت 

بازگشت
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1.داخلی*                             2.خارجی*

مرجع ناظر:مدت اجرا:تاریخ اجرا:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابالغ:

فیزیکی و سیستمی

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):-

     

 

 

مواد قانونی وابسته

 
ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی

کشور تع�ن واعالم می ...
 

ماده 23- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد
(2%) در ماه، نسبت به مالیات پرد...

مالیات و عوارض ارزش افزوده
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط

  

بازگشت
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ابالغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به
سبب شیوع ویروس کرونا

شماره: 200/99/2

تاریخ: 1399/01/06

بخشنامه

 
ابالغ مصوبه جلسه مورخ 2991398/12/13

شورای عالی هماهنگی اقتصادی
الف/
م/س

 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهرانمخاطبان/ ذینفعان

مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

 موضوع

ابالغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت
مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا

در اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ
1398/12/13 که طی نامه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 ابالغ گردیده
است، بدین وسیله فهرست گروه های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا

متضرر شده اند به شرح ذیل اعالم می گردند:

1-  مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تاالرهای
پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت،

معدن و تجارت)

2-  مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های
جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز
بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به

تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

تاریخ سند: 1399/01/06
شماره سند: 200/99/2

کد سند: ال/ابالغ مصوبه جلسه مورخ
1398/12/13 شوراي عالي هماهنگي

اقتصادي/1399/2
وضعیت سند: معتبر

دانلود پیوستدانلود پیوست  

بازگشت به ماده قانونیبازگشت به ماده قانونی  

سایر بخشنامه ها

*ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186 
*صدور و تمدید کارت بازرگانی 
سوءاستفاده از گواهی های 

مواد187-186
*تمدید پروانه های کسب 
*ایجاد رویه یکسان در صدور گواهی 
*تسریع در صدور گواهی 186 
صدور گواهی منوط به تقسیط یا 

پرداخت مالیات قطعی است
ارسال ضوابط اجرایی تبصره ماده 

186 اصالحی سال 1371
*پیرو 26/2/73 در مورد تمدید یا 

صدور کارت بازرگانی
*حوزه ذیصالح صدور گواهی 
*عدم انجام تکالیف قانونی اتاقهای 

بازرگانی و وظایف حوزه های
مالیاتی در چنین مواقعی

*مدت اعتبار گواهی صادره 186 
قانون مالیاتهای مستقیم

*عدم دریافت علی الحساب قبل از 
قطعیت مالیات

*ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 
در موارد اعطای تسهیالت بانکی
جهت احداث و تکمیل واحدهای
مسکونی و اداری و تجاری به

اشخاص حقیقی
*رعایت مقررات ماده 186 توسط 

بانکها در مورد مشمولین ماده 96
سایر اسناد مرتبطسایر اسناد مرتبط  

بازگشت

بخشنامه: 200/99/2
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3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی
و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)

4-  دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

5-  مراکز تولید و توزیع پوشاک

6- مراکز تولید و توزیع کیف و کفش

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

8- مراکز، باشگاهها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

9-  مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به
تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)

10-  مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

بنا به مفاد بند (4) مصوبات صدراالشاره:

1-  سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای
گروه های اقتصادی مذکور تا تاریخ 1399/02/31 تع�ن می شود.

2- عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول
مالیات) تا تاریخ  1399/02/31 برای گروه های یادشده موقوف االجرا می شود.

3- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون
مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا

ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:

1.داخلی*       2.خارجی*

مرجع پاسخگویی: معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق
مفاد مصوبه

مدت اجرا:
مطابق مفاد

مصوبه

نحوه ابالغ: فیزیکی/سیستمیمرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

بخشنامه های منسوخ(شماره و تاریخ):----

     

 

مواد قانونی وابسته

 

بازگشت

http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsShow/1/4/6/186
http://www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/6/186/4893


5/5/2020 بخشنامھ: 200/99/2

www.intamedia.ir/Pages/Action/LawsDocShow/1/4/6/186/4893 3/3

ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع
صالحیت دار منوط به ارا...

 
ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده  روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور

مالیاتی به موجب برگ ا...

بازگشت
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