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 مستقيم هاي ماليات قانون 165 ماده يياجرا نامه ينيآ

 3/12/1366مصوب

 سوانح و حوادث بر ماليات مشمول درآمد از وارده خسارت كسر موضوع

 20/3/1368 مصوب

 ماليات مشمول درآمد و نمايند مي نگهداري دفاتر 1366 اسفندماه مصوب مستقيم هاي ماليات قانون مقررات طبق كه مودياني مورد در -1 ماده

 و قبول قابل هاي هزينه فصل در مقرر شرايط طبق وارده خسارت ميزان شود مي داده تشخيص مدارك و اسناد و دفاتر به رسيدگي طريق از آنان

 .بود خواهد كسر قابل بعد هاي سال و سال آن ماليات مشمول درآمد از و تعيين شده ياد قانون استهالكات

 مزبور زيان كسر از پس ماده اين در مذكور خسارت است استهالك قابل مربوط مقررات طبق قبل هاي سال زيان كه مواردي در -1 تبصره

 .بود خواهد ماليات مشمول درآمد از كسر قابل

 حسب نامه آئين اين 4 و 3 مواد در مقرر هاي كميسيون ماده اين موضوع وارده خسارت مورد در حاصله اختالفات به رسيدگي مرجع -2 تبصره

 .باشد مي مورد

 مواد مقررات طبق وارده خسارت شود مي داده تشخيص الراس علي طريق از مربوط مقررات طبق ماليات مشمول درآمد كه مواردي در -2 ماده

 .بود خواهد كسر قابل بعد هاي سال و سال آن ماليات مشمول درآمد از و تعيين نامه آئين اين 5 و 4 و 3

 :گردد وارد كشور از منطقه يك به خسارت كه مواردي در -3 ماده

 نفر يك بخشدار، از مركب كميسيوني توسط وارده خسارت ميزان باشد بخش يك محدوده در واقع ديده خسارت منطقه چنانچه -الف

 دادستان معرفي و انتخاب به مزبور شوراي غياب در و بخش شوراي ومعرفي انتخاب به محل معتمد نفر يك و استان مالياتي كل اداره نماينده

 .شد خواهد اعالم و تعيين استان

 سازمان نماينده نفر يك از مركب كميسيوني توسط وارده خسارت ميزان باشد شهر يك محدوده در واقع ديده خسارت منطقه چنانچه -ب

 .شد خواهد اعالم و تعيين استان دادستان نماينده نفر يك و محل فرماندار نماينده نفر يك كشور، مالياتي امور

 نماينده نفر يك از مركب كميسيوني توسط وارده خسارت ميزان گردد وارد خاصي موديان يا مودي به خسارت كه مواردي در -4 ماده

 شعبه وجود عدم صورت در ها شهرستان در و تهران در ايران مركزي بيمه معرفي و انتخاب به بيمه نماينده نفر يك كشور، مالياتي امور سازمان

 در و دادگستري وزارت معرفي و انتخاب به تهران در دادگستري قاضي نفر يك و ايران بيمه شركت نماينده مركزي بيمه نمايندگي يا

 .شد خواهد اعالم و تعيين محل دادگستري رئيس معرفي و انتخاب به ها شهرستان



 امور اداره به دارد اختيار در كه مداركي با همراه را خود درخواست سانحه و حادثه وقوع تاريخ از ماه شش ظرف است مكلف مودي -5 ماده

 هاي كميسيون به را شده ارائه مدارك و مودي درخواست ماه يك ظرف است مكلف مالياتي امور اداره. نمايد تسليم حادثه وقوع محل مالياتي

 ارائه مدارك و اسناد بررسي با ماه شش ظرف حداكثر شده ياد هاي كميسيون و دارد ارسال مورد حسب بر مذكور 4 و 3 مادتين در مذكور

 .نمايند اعالم و تعيين را وارده خسارت ميزان مكتسبه اطالعات و شده

 كميسيون نظر اعالم و رسيدگي مانع جلسه در وي حضور عدم و است الزامي فوق هاي كميسيون در حضور جهت مودي از دعوت -1 تبصره

 .بود نخواهد

 .است اعتبار مناط اكثريت به مزبور هاي كميسيون نظر -2 تبصره

 به ديده خسارت اشخاص اعالم به اقدام محل فرمانداري كه صورتي در باشد كشور از منطقه يك به وارده خسارت كه مواردي در -6 ماده

 فرمانداري اعالم اساس بر آن ذيل هاي تبصره و 5 ماده مقررات طبق نامه آئين اين 3 ماده در مقرر هاي كميسيون بنمايد مالياتي امور اداره

 .نمود خواهند اقدام وارده خسارت ميزان تعيين به نسبت و رسيدگي

 قانون سوم باب از پنجم و چهارم و دوم هاي فصل منابع موضوع مودي شغلي فعاليت به مربوط وارده خسارت كه صورتي در -7 ماده

 و است كسر قابل بعد هاي سال و سال آن در مربوط منابع ماليات مشمول درآمد از مورد حسب باشد 1366 اسفندماه مصوب مستقيم هاي ماليات

 .است كسر قابل مذكور باب درآمد منابع ساير ماليات مشمول درآمد از وارده خسارت شغل ترك صورت در

 دچار كه اموالي( مودي اموال درصد پنجاه از بيش مورد حسب نامه آيين اين) 4( يا) 3( ماده موضوع كميسيون تاييد به كه مواردي در -8 ماده

 پيشنهاد به نباشد خود مالياتي هاي بدهي پرداخت به قادر ذيربط مالياتي امور اداره قبول مورد داليل ارايه با مودي و برود بين از) شده حادثه

 خواهد طوالني تقسيط يا بخشوده وزيران هيات تصويب با مودي، مالياتي بدهي از وارده خسارت ميزان تا حداكثر كشور مالياتي امور سازمان

 شد خواهد مستهلك بعد هاي سال و سال آن ماليات مشمول درآمد از مازاد باشد مودي مالياتي بدهي از بيش وارده خسارت چنانچه و شد


