
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

گزارش شماره یک
مالیات
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با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیرات گسترده اقتصادی آن در کشور، دبیرخانه 
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر مبنای وظیفه قانونی خود اقدام به 
 تهیه و     انتشار گزارش های تخصصی در حوزه های مختلف اقتصادی نموده است.
کشور در یک  گزارش ها حاوی اقدامات انجام شده دستگاه های اجرایی  این 
حوزه تخصصی، بعالوه پیشنهادهای ارائه شده توسط مراجع مختلف برای 

گذار از بحران فعلی در اقتصاد کشور می باشد.
بدین ترتیب تقاضا می شود تمامی صاحبنظران، فعاالن اقتصادی، مجموعه های 
مرتبط در دولت یا بخش خصوصی و  دیگر ذینفعان و عالقمندان، نظرات و 
پیشنهادهای خود را در ارتباط با این گزارش به دبیرخانه شورای گفتگو مستقر 

در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتقل نمایند.
ع وقت  نتیجه بازخوردهای دریافتی و پیشنهادهای خوانندگان محترم در اسر
در صحن جلسات شورای گفتگو با حضور وزرای مختلف، نمایندگان مجلس، 
سپس  و  می شود  ح  مطر شورا  قانونی  اعضای  دیگر  و  قضائیه  قوه  معاونین 

مصوبات آن با تایید هیئت وزیران اجرا خواهند شد.

www.ppdc.ir      info@ppdc.ir



حوزه مالیات
به  کار  و  کسب  محیط  در  توجه  مورد  حوزه های  مهمترین  از  یکی  مالیات  موضوع 
کرونا بر  گسترده شیوع  ویژه در بحران های اقتصادی می باشد. با توجه به تاثیرات 
مالیات  نظام  متعادل سازی  منظور  به  متعددی  اقدامات  اقتصادی،  فعالیت های 
ستانی و ایجاد معافیت ها و مشوق های مالیاتی توسط دولت های مختلف صورت 

پذیرفته است.
کرونا در حوزه امور مالیاتی به دو بخش 1- تصمیمات و  گزارش شماره یک اقتصاد 
کنون و 2- پیشنهادات  کرونا تا  گرفته از سوی دولت از زمان شیوع  اقدامات صورت 
تبعات  با  مقابله  راستای  در  اقتصادی  فعاالن  و  مختلف  مراجع  سوی  از  مطروحه 

کرونا اختصاص دارد. اقتصادی شیوع 

  7 مورد اقدامات صورت پذیرفته دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده

 19 مورد اقدامات صورت پذیرفته دولت در حوزه مالیات مستقیم
 5  مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه مالیات بر ارزش افزوده

 15 مورد پیشنهاد مراجع مختلف به دولت در حوزه مالیات مستقیم
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حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت تا کنون

برارزش افزوده

 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان 98 

 تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 98 

مهلــت تســلیم اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده زمســتان 1۳۹۸ تــا پایــان فروردیــن 1399 بــرای 
تمامــی مؤدیــان تمدیــد شــده اســت.

منبع:

ــاع  ــامانه اط ــی در س ــل دسترس ــخ 99/01/23 - قاب ــی در تاری ــور مالیات ــازمان ام ــای س ــاون درآمده ــام مع   اع
رســانی ســازمان امورمالیاتــی

بــرای 10 گــروه اقتصــادی اعــام شــده از ســوی دولــت، سررســید پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده 
مربــوط بــه دوره چهــارم ســال 98 تــا پایــان اردیبهشــت 1399 تعییــن گردیــد کــه تــا تاریــخ یادشــده، 

جریمــه تاخیــر مالیــات بــر ارزش افــزوده، محاســبه و مطالبــه نخواهد شــد. 
10 گروه اقتصادی به شرح ذیل است: 

منابع: 

 بخشنامه شماره16233 مورخ 98/12/27 در خصوص مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 
 بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 99/01/06   سازمان امور مالیاتی 

1

2

از  اعم  آماده  غذاهای  وتوزیع  تولید  مراکز   -1
رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، تاالرهای پذیرایی، 
به  مشابه  موارد  و  فروشی ها  اغذیه  قهوه خانه ها، 

تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت
2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل 
گردشگری،  و  جهانگردی  مجتمع های  آپارتمان ها، 
مسافرخانه ها،  مهمانسراها،  پذیرها،  مهمان 
اقامتی،  مراکز  بوم گردی،  مراکز  زائرسراها، 
موارد  و  راهی  بین  خدماتی  و  تفریحی  پذیرایی، 
فرهنگی،  میراث  وزارت  تشخیص  به  مشابه 

گردشگری و صنایع دستی 
3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون 
و  دریایی  و  ریلی  ای،  جاده  هوایی،  از  اعم  شهری 

موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی 

4- دفاترخدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی
5- تولید و توزیع پوشاک

6 -تولید و توزیع کیف و کفش
7- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی 

و آبمیوه
و  ورزشی  مجتمع های  و  باشگاه ها  مراکز،   -8

تفریحی
آموزشی،  فرهنگی،  مجتمع های  و  مراکز   -9
به تشخیص  مرتبط  موارد  و  و رسانه ای  هنری 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
صنایع  فروش  و  توزیع  تولید،  مراکز   -10

دستی

 افزایش مهلت أخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده 

گواهی ثبت نام موقت در نظام مالیات برارزش افزوده که اعتبار آن تا سه ماهه منتهی به سال 1398 
بوده و یا فروردین ماه 1399منقضی می گردد، تا پایان اردیبهشت سال 1399 دارای اعتبار خواهد 
بود، مفاد این بند شامل شرکت های فاقد اعتبار که اسامی آن ها در سامانه مالیات بر ارزش افزوده 

درج شده است، نمی شود.
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی
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ارائه مهلت جدید و تقسیط پرداخت بدهی مالیاتی 

 افزایش مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی 

تعویق در ابالغ اوراق مالیاتی

سازمان امور مالیاتی اجازه دارد در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی اعم 
از اصل مالیات و عوارض و جرائم قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی در اجرای ماده 167 
ق.م.م به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارائه 
مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر 3 ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله 

مذکور در ماده 167 ق.م.م اقدام نماید. 
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به 
اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند 98 لغایت 15 اردیبهشت سال 99، مهلت اعتراض حداکثر تا 31 

خرداد تمدید می شود. 
منبع:

  بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

اباغ اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به استثنای اوراق مربوط به پرونده های مهم و دارای 
اولویت تا پایان اردیبهشت ماه 99 به تعویق خواهد افتاد. 

منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

5

6

7

حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت تا کنون

برارزش افزوده

بخشودگی 100 درصدی جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 

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 31 فروردین ماه 
1399 تسلیم نمایند، امکان برخورداری 100 درصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد 
مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای 

مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
منبع: 

 بخشنامه شماره 230/162/د مورخ 99/01/06   سازمان امور مالیاتی
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 موقوف االجرا شدن کلیه عملیات اجرایی

صدور یا تجدید پروانه کسب  یا کار   اشخاص حقیقی بدون گواهی ماده 186 ق.م.م 

ارائه مهلت جدید و تقسیط پرداخت بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 ق.م.م 

افزایش مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی

در حوزه های اقتصادی آسیب دیده )10 گروه اقتصادی اعام شده از سوی دولت(، کلیه عملیات 
اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم، )وصول مالیات( تا تاریخ 99/2/31 
موقوف االجرا می شود و موضوع توقف عملیات اجرایی برای سایر مودیان نیز بارعایت مقررات قانونی 

به گونه ای برنامه ریزی می شود که اولویت عملیات اجرایی با پرونده های مهم مالیاتی باشد.
منابع: 

  بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 99/01/06   سازمان امور مالیاتی

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 ق.م.م  تا پایان خرداد ماه سال 
1399 نیاز به أخذ گواهی پرداخت  یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 99/01/06   سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی اجازه دارد در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی اعم 
از اصل مالیات و عوارض و جرائم قانون مالیات های مستقیم مودیان مالیاتی در اجرای ماده 167 
ق.م.م به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارائه 
مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر 3 ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله 

مذکور در ماده 167 ق.م.م اقدام نماید. 
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

در مواردی  که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق 
مالیاتی از تاریخ اول اسفند 98 لغایت 15 اردیبهشت سال 99، مهلت اعتراض حداکثر تا 31 خرداد 

تمدید می شود. 
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

1

2

3

4

حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت

مستقیم
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افزایش سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاه های کوچک

سقف فعلی درآمد مشمول مالیات بنگاه  های کوچک برای اشخاص حقیقی از 100 میلیون تومان 
به 200 میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از 300 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش 

می یابد.
منبع:

 به نقل از رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ 98/12/15 - قابل دسترسی در سایت خبر آناین

7

پذیرش مبالغ نقدی و غیر نقدی مقابله با کرونا  به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال 1398 و سه ماهه اول سال 
1399 جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.
منابع: 

 بخشنامه شماره16233 مورخ 98/12/27 در خصوص مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 

 بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

6

حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت

مستقیم

 افزایش مبداء  زمان الزم االجرا شدن ارزش معامالتی امالک در سال 1399

مصوب  ق.م.م  ماده 64  مقررات  اجرای  در  شده  تعیین  معاماتی  ارزش  شدن  االجرا  الزم  تاریخ 
94/04/31 برای الزم االجرا شدن در سال 99 از یک ماه به 4 ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون 

تقویم اماک افزایش می یابد.
منابع: 

 بخشنامه شماره16233 مورخ 98/12/27 در خصوص مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا 

 بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

5

بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض

جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب  1381 به 
شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 99/09/30 مشمول بخشودگی قرار می گیرند.

منابع: 
 بخشنامه شماره16233 مورخ 98/12/27 در خصوص مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا 

 بخشنامه شماره 200/99/01 مورخ 99/01/05    سازمان امورمالیاتی

8
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تعویق در برگزاری جلسات هیأت های حل اختالف مالیاتی

در طی اباغ اول، جلسات هیأت های حل اختاف مالیاتی از 15 اسفند ماه سال 1398  تا 15 
فروردین سال 1399 لغو  گردید و طی اباغ دوم تا پایان اردیبهشت ماه 1399 برگزاری جلسات 
هیأت های حل اختاف مالیاتی و همچنین اجرای قرارهای کارشناسی صرفًا برای پرونده های مهم 
و دارای اولویت عملکرد سال 97 و همچنین اجرای قرارهای کارشناسی صرفًا برای پرونده های 
مهم و اولویت دار سنوات گذشته بارعایت حداقل تجمع انسانی  در محل تشکیل جلسات مجاز 

خواهد بود. این حکم مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست مودی نمی باشد.
منابع: 

 نقل از رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ 98/12/25 - قابل دسترسی در سایت اطاع رسانی سازمان امور 

مالیاتی کرمان

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

9

حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت

مستقیم

بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی تا پایان خرداد 1399

به میزان  پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند  تا  را  مودیانی که بدهی قطعی شده خود 
بخشودگی جرائم قابل بخشش اسفند ماه 1398 )90% برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه 
بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و 80% برای سایر مودیان( از بخشودگی جرائم 

برخوردار خواهند بود.
منبع:

  بخشنامه شماره 200/98/100 مورخ 98/12/13 سازمان امور مالیاتی

11

 محدود شدن ماده )1( دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره )1( ماده186قانون مالیات های 
مستقیم به اعطای تسهیالت  و  افزایش مبالغ اعالمی در این ماده 

بانک ها مکلفند  صرفًا جهت ارائه تسهیات )وام( برای اشخاص حقیقی تا 2 میلیارد ریال و برای 
اشخاص حقوقی تا 5 میلیارد ریال از سازمان استعام نمایند. 

بدین ترتیب نیازی به استعام بانک ها از سازمان امور مالیاتی برای صدور، تمدید ضمانت نامه 
بانکی و گشایش اعتبار اسنادی نمی باشد. 

منبع:

  بخشنامه 200/98/102 مورخ 98/12/21   سازمان امورمالیاتی 

10
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حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت

مستقیم

 تمدید مهلت استفاده 100 درصدی از بخشودگی جرائم با پرداخت مالیات

 ارائه خدمات به صورت الکترونیکی 

اولویت بندی عملیاتی رسیدگی، قطعیت و وصول پرونده های مالیاتی

مودیانی که از 12 بهمن ماه 98 برگه قطعی دریافت نموده باشند؛ طبق دستورالعمل های قبلی یک 
ماه فرصت جهت پرداخت مالیات و استفاده از بخشودگی جرائم تا 100 درصد را دارند که این مهلت 

یک ماهه تا پایان خرداد ماه 99 تمدید می شود.
منبع:

  بخشنامه شماره 200/98/100 مورخ 98/12/13 سازمان امور مالیاتی

تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399،با اتخاذ تمهیدات الزم حتی االمکان درخواست های بخشودگی 
جرائم و تقسیط بدهی مودیان به صورت غیرحضوری دریافت  می شود. 

منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، اولویت بندی عملیاتی رسیدگی، قطعیت و وصول 300 پرونده 
سال  عملکرد  حقیقی  اشخاص  اولویت دار  پرونده  همچنین 300  و  حقوقی  اشخاص  دار  اولویت 
97 )به استثنای مشاغل ده گانه گروه های اقتصادی آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا( به صورت 
همزمان در همه منابع مالیاتی می باشد. بدیهی است دامنه یادشده با تشخیص مدیران کل امور 

مالیاتی ذیربط قابل افزایش می باشد.
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

12

13

14

تعویق در ابالغ اوراق مالیاتی

با رعایت قسمت اخیر مواد 156 و 157 ق.م.م )مهلت سه  تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، 
ماه برای اباغ پس از انقضای مهلت رسیدگی( برای اباغ برگ های تشخیص مالیات عملکرد به 
استثنای پرونده های مهم و اولویت دار( و عوارض ارزش افزوده و همچنین اباغ سایر اوراق مالیاتی 

به استثنای اوراق مربوط به پرونده های مهم و دارای اولویت به تعویق خواهد افتاد. 
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

15
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محدود کردن رسیدگی به تراکنش های بانکی 

محدود کردن رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات متمم

تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، رسیدگی به اطاعات و تراکنش های بانکی اشخاصی که فاقد 
پرونده های مالیاتی هستند، صرفا برای تعداد 100 مودی که دارای باالترین حجم تراکنش بانکی 

هستند و همچنین با رعایت مرور زمان برای سایر اشخاص صورت پذیرد.
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

استثنای  به  مالیات متمم  برگ تشخیص  و صدور  ماه سال 1399،رسیدگی  اردیبهشت  پایان  تا 
مواردی که  مشمول مرور زمان می گردد، مجاز نخواهد بود. 

منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی

18

19

تسهیل و تسریع در فرایندهای حسابرسی مودیان مالیاتی

تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، ادارات کل مالیاتی با بهره مندی از فرایندهای تسهیل شده 
حسابرسی مالیاتی، نسبت به تسهیل و تسریع در فرایندهای حسابرسی مودیان مالیاتی به ویژه 

صاحبان مشاغل اقدام می نمایند.
منبع: 

 بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی 

17

حـوزه مـالـیـاتـی

مجموعه اقدامات  

مالیات

گزارش شماره یك

دولت

مستقیم

اجتناب از اعمال مقررات ماده 181 ق.م.م برای کلیه مودیان مالیاتی

 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، از هرگونه اقدام برای اعمال مقررات ماده 181 ق.م.م )بازرسی 
کلیه  برای  بازرسی(  اعزام هیأت های  از طریق  نزد مودیان  و مدارک و سوابق مالی  اسناد  دفاتر، 
مودیان مالیاتی به استثنای مواردی که با دستور رییس سازمان امور مالیاتی است اجتناب  گردد.

منبع:

  بخشنامه شماره 200/99/501 مورخ 99/01/10   سازمان امور مالیاتی 

16
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حـوزه مـالـیـاتـی

20 پیشنهاد مالیاتی

مالیات

گزارش شماره یك

به دولت

بر ارزش افزوده

گسترش تعداد گروه های اقتصادی منتخب دولت )10 رسته اقتصادی آسیب دیده( جهت 
استفاده از امکان تعویق سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال 1398 

به تاریخ 99/2/31 

امکان برخورداری 100% از بخشودگی جرائم مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
برای واحدهای خدماتی مشابه واحدهای تولیدی و تمدید مهلت بخشودگی تا پایان شهریور 

ماه 1399 

امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از اسفند ماه 1398 تا پایان شهریور ماه 1399 
و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهر ماه 1399 به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد

استرداد مالیات بر ارزش افزوده به کل صادرکنندگان و یا صادرکنندگان کوچک و متوسط به 
صورت علی الحساب بدون رفع تعهد ارزی 

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به منظور   واردات تجهیزات مقابله با شیوع کرونا 

1

2

3

5

4

20 پیشنهاد مالیاتی به دولت
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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حـوزه مـالـیـاتـی

20 پیشنهاد مالیاتی

مالیات

گزارش شماره یك

به دولت

مستقیم

کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه های اقتصادی )اشخاص حقوقی( از  25% به  20% تا %15

توقف عملیات اجرایی برای تمامی مودیان مالیاتی تا اطالع ثانوی

لغو جلسات هیأت ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خرداد ماه 1399

تمدید مهلت پرداخت مالیات مستقیم برای تمامی مودیان 

امهال ارائه صورت های مالی حسابرسی شده و تعویق ارائه اظهارنامه مالیاتی تمامی مودیان 
تا پایان شهریور ماه 1399

امکان برخورداری از   100% بخشودگی جرائم مواد )169(، )190(، )199(، )197(، )193( مربوط 
به قانون مالیات های مستقیم برای واحدهای خدماتی به میزان واحدهای تولیدی و تمدید 

مهلت این امکان تا پایان شهریور ماه 1399

عدم أخذ جرائم مالیاتی از زمان ابالغ برگ تشخیص به واسطه تعویق در برگزاری هیأت های 
حل اختالف مالیاتی 

امهال حداقل شش ماهه تقسیط پرداخت بدهی های مالیاتی دوره های گذشته تمامی 
مودیان 

1

2

3

5

6

7

8

4

20 پیشنهاد مالیاتی به دولت
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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حـوزه مـالـیـاتـی

20 پیشنهاد مالیاتی

مالیات

گزارش شماره یك

به دولت

مستقیم

از  تدوین مقررات به روز مربوط به تعیین خسارت بنگاه های اقتصادی جهت برخورداری 
تسهیالت ماده 165 ق.م.م با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

تشویق موجرین به چشم پوشی یا کاهش اجاره با ارائه مشوق ها و  تخفیف های مالیاتی به 
آن ها 

أخذ مالیات بیشتر از  کسب وکارهای پرفروش در شرایط حاضر به صورت علی الحساب و قرض 
آن به کسب و کارهای آسیب دیده 

تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی تا پایان شهریور ماه 1399 

اعطای معافیت مالیاتی و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل )5( درصد برای سال 1398 و برای 
تمامی مودیان مالیاتی

پذیرش هزینه اضافی استهالک به عنوان هزینه قابل قبول و تسریع در اعمال هزینه 
استهالک در حساب های دوره وقوع حوادث غیر مترقبه )خصوصا برای بنگاه های کوچک و 

متوسط( 

تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب وکار اشخاص حقوقی عالوه بر اشخاص حقیقی بدون 
نیاز به أخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 ق.م.م 

12

14

15

9

10

11

13

20 پیشنهاد مالیاتی به دولت
ارائه شده توسط مراجع مختلف خصوصی و دولتی
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 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بوشهر 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سمنان

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکزی

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس 

 مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران 

 کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران

 شورای هماهنگی تشکل های مهندسی- صنفی و حرفه ای کشور 

 سندیکای شرکت های ساختمانی

 معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 دفتر توسعه کارآفرینی، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

 مجمع خیرین توسعه روستاها و مناطق محروم کشور )ماندگاران(

 کارشناسان و مشاوران امور مالیاتی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

حـوزه مـالـیـاتـی

لیست 22 مرجع 

گزارش شماره یك

پیشنهاد دهنده 


