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 گام طالیی پنج 

 ستقیمقانون مالیات م 561در بررسی ماده 
 (0202سال  ویژه-حوادث غیر مترقبهه ب مربوط)

 

آماده میکنه حتی اگه اون چالش  همیشه خودشو برای خیلی از چالش ها یه حسابدار
 !باشه وادث غیر مترقبهح

 و تدوین:علی اکبر علیاییتهیه 

 گروه آموزش حسابداری هدفکار

https://hadafkar.com/1195-6-Golden-Business-Opportunities
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 بعد از حوادث غیر مترقبه چه بالیی بر سر کسب و کار من می آید؟

ماا اااا باه امروز در مشاااااااورمون ایران حوادث غیرمترقبااه زیااادی رو دیادی  از  نا  ایران و 

عراق گرفته اا زلزله هلی منجیل بویین زهرا ب  سااااااربل رهان مرما شاااااااه و ساااااایل های 

سااطوس ساااختمان ب سااکو و مرمتر ار  حوادث عجیبتری ما ند گلسااتان و شاایراز و اهواز و

زمزمه های  نگی بین ایران و آمریکا مه بعد از شاارادس سااردار شاارید  همه ی این موارد

با  ام  ن   را ی ساااوم  0202حاج قاسااا  سااالیما ی از آغازین لالاس ساااای  و می دی 

 حادثه سطوس هوابیمای اومراینی مه مو ب را ی را اات الشاعا  خود قرار داد امعه  

دیگری مااه در ا تلااار غیرمترقبااه و حوادث  از دساااااااات دادن هموزنااان عزیزمااان بودی 

 .ماست

ری  به اخبار  اراحت مننده این گو ه حوادث بپردازی  ما در این فایل آموزشااای قناااد  دا

چرا مه به ا دازه مافی رساا ه های عمومی و فاااای مجازی به ا تشااار لاله به لاله این 

 .اخبار اقدام می منند

حوادث غیر مترقبه یک امر اجتناب ناپذیره و امکان داره برای شمممموا دوسممممک ع ی ی که 

 .اق بیفتهاین مقاله رو مطالعه میکنی هم اتف

بدون شااااااای افرادی مه دارای مساااااااب و ماری هساااااااتند برای ادامه فعالیتشاااااااون  یاز به 

 .آموزشرا و راهکارهایی برای برره مندی و بوشش خسارارای وارده رو دار د
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من علی اکبر علیایی کارشممناا ارشممد مدیریک مالی و م مماور امور مالیاتی از م ووعه 

دارای ای رو برای افرادی که  م مماوره قصممد دارمدر این فایل آموزشممی  آموزشممی هدفکار

هسمممممتند و یا به دلیل مسمممممدولیتی که دارند این امور رو  پرونده مالیاتی و  کسمممممب و کار

 .پیگیری میکنند ارائه بدم

 .بنج گام ز یی مه قرار هست با ه  بررسی منی 

 گام اول(حوادث و سوانح غیر مترقبه چی هسک؟

 گام دوم(راههای جبران خسارات 

 گام سوم(مؤدیان خسارت دیده 

 گام چهارم(کویسیون های بررسی می ان خسارت

 گام پن م(تکالیف مربوط به اجرای مقررات مالیاتی 

 .با مجموعه آموزشی خوداون هدفکار همراه باشید

 

 

https://hadafkar.com/14-Golden-tip-ACCA
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 گام اول(حوادث و سوانح غیر مترقبه چی هسک؟

باااوسااااااااایااالااااه باااادیااااده هااااای زااابااایاااعااای مااا اااال حاااوادثااای مااااه بااااه  اااااااااورس  اااااگااارااااا ااای 

 ن  زلزله ساایل زوفان بروز آفاس  خشااکسااالی  فوران آاشااوشااان و حوادث و ااواقاس 

 .غیر مترقبه م ل آاش سوزی ایجاد میشن

ب بدون هیگ گو ه هشاداری یا حداقل هشدار ری میدن و ااثیرسری   اینگو ه ساوا   ا او 

 .سیست  اقتنادی میزارن و  امطلوبی رو بر روی  معیت ا سا ی فعالیترا و

 گام دوم(راههای جبران خسارات

 کارفرماالف(بیش بینی اوسط 

 .یکی از راهرای  بران خسارس بیش بینی قبل از رخداد اینگو ه حوادث هست

یعنی اینکااه شااااااامااا  و تون دارایی هااااون و یااا مساااااااب و ماااراون رو قباال از اینکااه چنین 

 .ااواقاای ری بده بیمه منید

ب شاااااارر مرزی مه هر  به خاطر موقعیک مکانی حادثه خی  باشمممممهر میتو ه حا  این ام م  

لاله احتمای شاااااارو   ن  از اون منلطه هساااااات داشااااااتن مارخا ه ای در  زدیکی یی 

آاشوشان یا داشتن زمین مشاورزی در یی منططه سیل خیز یا خو ه ای او منططه زلزله 

ش سااوزی مارخا ه دوسااتتون یا وقو  م ل آا یا وقوع اتفاق م ممابه برای سممایر افراد خیز

احتیاط خودتون برای جلوگیری از و یا  زوفاان و آسااااااایب دیدن دارایی م ل ماشاااااااینتون

 .در برابر اینگو ه حوادث و سوا   غیر مترقبه باشه خسارات سنگین
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 به غیر از وزارت امور اقتصاد و دارایی اییجبران از طریق سازمانه(ن

احتمای داره خساااراس وارده از زریو وزارانا ه ها مسسااساااس بعد از وقو  چنین حوادثی 

 .دولتی یا شررداری ها با او ه به بود ه ها و انمیماس اانار شده  بران بشه

ساااااااازماا راای بیمه ه  با او ه به قراردادی مه دار د و از زرفی دیگه مسساااااااسااااااااس عام 

 .دالمنوعه و ممکرای مردمی ه   سبت به  بران خسارارا اقدام میکنن

 دولک بخ ودگی های مالیاتی(ج

در مواردیکه بر اثر حوادث و ساااااااوا ای از قبیل زلزله سااااااایل آاش ساااااااوزی بروز آفاس و 

 مؤدی یا یا به منطقه ک ممممممورخشااااااکساااااااالی زوفان و ااواقاس غیر مترقبه دیگه به یی 

خسااااااااارس وارد بشااااااااه و این خساااااااااراس از زریو وزارانااا ااه هااا مسساااااااساااااااااس  مؤدیممانی

 ازما رای بیمه و یا مسسساس عام المنوعه  بران  شهدولتی شررداری ها س

 :میتو ه وزارت امور اقتصاد و دارایی

رو از درآمد مشموی مالیاس)سود(مسدی در اون سای و سنواس  معادل خسارت وارد شده-

 .بعد مسر منه

در حادثه از بین رفته و قادر  بیش از پن اه درصمممد اموال ممموناون دساااته از مسدیا ی مه -

باه برداخت بدهی های مالیاای خودشاااااااون  یساااااااتند با اناااااااویب هی ت وزیران امام یا 

 .قسمتی از بدهی های مالیاایشون رو ببنشند و یا اطسیط زو  ی منند
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 گام سوم(مؤدیان خسارت دیده

 فعالیک شغلی زیر 3الف(خسارات وارد شده مربوط به 

درآمد مشاااااورزی مشاااااغل و اشاااانا  حطوقی  ه فعا ن حوزهب اگر خساااااراس وارد شااااده

از در آمد مشاااموی مالیاس مناب  مربوزشاااون در اون ساااای و ساااالرای بعد   مربوس بشاااه

 .مسر میشه

 کته مرمتر اینکه در  ااورایکه شاانم اناامی  به ارر شااشل رو داشااته باشااه خسااارس 

 .مسر بشه وارد شده میتو ه از درآمد مشموی مالیاس سایر مناب  درآمدیش

 .بررسی می ه رسیدگی به دفاترب(مؤدیانی که مالیات اونها از طریق 

برای مسدیا ی مه دفاار  گرداری میکنند و درآمد مشااموی مالیااشااون از زریو رساایدگی 

به دفاار و اساااناد و مدارر اشااانیم داده میشاااه میزان خساااارس وارد شاااده با او ه به 

میشااااه و از درآمد مشااااموی مالیاس همون  تعیینقوانین ه ینه های قابل قبول شاااارایط 

 .سای و سالرای بعدشون مسر میشه

اگر در سالرای گذشته زبو دفاار زیان مورد قبوی داشتید خسارس وارد شده :نکته مهم

 .بس از مسر و استر ر زیان  از درآمد مشموی مالیااتون مسر میشه

 ی می هج( مؤدیانی که مالیات اونها از طریق علی الراا بررس

خساااارس اینگو ه از مسدیان از زریو ممیسااایون های مربوزه اعیین و از درآمد مشاااموی 

 .مالیاس اون سای و سالرای بعد مسر میشه
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 گام چهارم(کویسیون های بررسی می ان خسارت

 .باشد بخشاگر منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک -1

 :ازمیزان خسارس وارد شده اوسط ممیسیو ی اشکیل شده 

 بخ دار -

 استان نواینده اداره کل امور مالیاتییی  ور -

مه اوسااااااط شااااااورای بنش و در غیان شااااااورای بنش دادسااااااتان  معتود محلیی  ور -

 .اعیین و اع م میشه استان

دفاار  این ممیساااااایون اخت فاس مو ود در مورد خساااااااراس وارد شااااااده به مسدیا ی مه از

 .رو ه  بررسی میکنه قا و ی دار د

 .باشه شهراگر منطقه خسارت دیده واقع در محدوده یک  -2

 :میزان خسارس وارد شده اوسط ممیسیو ی اشکیل شده از

 نواینده سازمان امور مالیاتی ک وریی  ور -

 نواینده فرماندار محلیی  ور -

 .اعیین و اع م میشه نواینده دادستان استانیی  ور -

دفاار  از خسااااااراس وارد شااااااده به مسدیا ی مهاین ممیسااااایون اخت فاس مو ود در مورد 

 .رو ه  بررسی میکنه قا و ی دار د
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 .باشد یک منطقه از یک ک وراگر خسارات وارده به  -3

در  اااااااورای مه فرما داری مال اقدام به اع م اشااااااانا  خساااااااارس دیده به اداره امور 

 ه به با او بنش یا شرر مه خدمتتون گوته شد هر دو کویسیوناقتنادی و دارائی منه 

 . و  مادوده  سبت به اعیین میزان خسارس وارد شده اقدام خواهند مرد

 .وارد گردد مؤدی یا مؤدیان خاصیاگر خسارت به  -4

 :میزان خسارس وارد شده اوسط ممیسیو ی اشکیل شده از

 نواینده وزارت امور اقتصاد و دارایییی  ور -

بیمه مرمزی ایران در ارران و در شاااررساااتا را به ا تنان و معرفی نواینده بیوه یی  ور -

 در  ورس عدم و ود  مایندگی بیمه مرمزی  ماینده شرمت بیمه ایران

در ارران بااه ا تنااان و معرفی وزارس دادگساااااااتری و در قمما مممممممی دادگسمممممممتری یاای  ور -

 .اعیین و اع م میشه شررستا را به ا تنان و معرفی رئیس دادگستری مال

 وط به اجرای مقررات مالیاتیگام پن م(تکالیف مرب

 مؤدیاکالیف -1

درخواست خودش رو همراه با از تاریخ وقوع حادثه و سانحه  شمش ماهمسدی باید ظرف 

 .مدارمی مه در اختیار داره به اداره مالیاای مال وقو  حادثه ارائه منه
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 حوزه مالیاتیتکالیف -2

مدارر ارائه شااده را به یکی از و درخواسممک مؤدی باید  یک ماهحوزه مالیاای ظرف مدس 

 .ممیسیون های مرابط مه خدمتتون اوضی  دادی  ارسای منه

 کویسیون بررسی خسارت تکالیف-3

ارائه شااده و از عاای مه بدساات آورد د میزان خسااارس وارد بررسمی اسممناد ومدار  با -1

 .شده رو اعیین و اع م منه

  رت حاور در ممیسیون ها دعوت از مؤدی-0

  حضور مؤدی مانع رسیدگی و اعالم نظر کوسیون نیسکعدم. 

  اعتبار داره رای اکثریکانمی  و  لر ممیسیون ها با. 

اموالی مه دچار ) پن اه درصمممممد اموال مؤدی %05بیش از اگر ممیساااااایون اائید مند مه 

اداره مالیاای اع م مند   ه  با ارائه د یل مورد قبوی به مؤدیو از بین رفته (حادثه شده

 ع وه بر مساااار معادی خسااااارس از قادر به پرداخک بدهی های مالیاتی خود نیسممممکمه 

درآمدهای مشاااموی مالیاس ساااای وقو  حادثه و سااانواس بعد به بیشااانراد ساااازمان امور 

های مالیاتی مؤدی توام یا قسممممموتی از بدهی مالیاای مشاااااور و اناااااویب هی ت وزیران 

 .خواهد شد تقسیط طوالنیو یا  بخ وده
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قانون مالیاتهای مسمممممممتقیم و  160الزممه بمدونیمد مطالب این فایل با بهره گیری از ماده 

مقررات مربوط به اون تهیه شده و هدف اصلی ما در م ووعه آموزشی هدفکار،آموزش 

 .کاربردی مطالب و ت ربه هامون به شوا مخاطبین ع ی  هسک

در بایان ازاون مینوام برای شاادی رو  امامی افرادی مه در سوا   غیر مترقبه  و شون 

مرما شاااه  االواای رو  رو از دساات داد د علی الننااو  از دساات رفتگان زلزله اسااتان 

 .  ار و برای آمرزششون دعا بورمائید

  امیدوارم این فایل آموزشی برااون موید واق  شده باشه

این فایل آموزشااااااای با مجموعه آموزشااااااای خوداون هدفکار همراه بودید ازینکاه ااا بایان 

 .متشکرم  ازاون خیلی خیلی

ظراتتون انرژی مارو تالش زیادی شممممده،بدون شممممک نمقاله این و جوع آوری تولید برای 
و  منتظر دریممافممک نظرات،ایممده هممابرای ادامممه ی این مسمممممممیر بمما انگی ه تر خواهممد کرد،

  "علی امبر علیایی".پی نهادات شوا هستیم

 نبع:هدفکارم
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