موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزش آنالین کاربردی حسابداری صادرات و واردات
مدت دوره  3 :ساعت
مدرس :جناب آقای سید مصطفی هاشمی
روزهای برگزاری دوره  :شنبه ها و سه شنبه ها
تاریخ شروع دوره7077/78/87 :
ساعت برگزاری 71 :لغایت 73
شهریه دوره  101770777ریال میباشد (اعضای اتاق بازرگانی از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
-آموزش حسابداری رفع تعهد ارزی(صادرات در مقابل

-تشریح اقالم پروانه گمرکی ( برگ سبز ) به طور کامالً عملی و علمی

واردات) و نکات مالیاتی آن

-تشریح اینویس و سوئیفت.

 -آموزش طراحی و آیتم های مهم در اینویس

-آموزش محاسبه بهای تمام شده واردات با پروانه های گمرکی واقعی و با

 -در حسابداری صادرات چه اصطالحاتی به کار می رود؟

اکسل

-آموزش حسابداری و کدینگ سیستم حسابداری برای

-تشریح نکات مالیاتی و بیمه ای واردات

حسابداری صادرات با نرم افزار سپیدار سیستم

-آموزش جدول بهای تمام شده در اکسل و تهیه آن

 -آموزش نکات حسابداری در سیستم برای صادرات و چه

-آموزش ثبت حسابداری واردات با نرم افزار سپیدارسیستم

حساب هایی در گیر می شوند.

-نحوه ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده با نرم افزار سپیدار سیستم.

-زمان شناسایی در آمد در صادرات

-آموزش کدینگ وسندرسی پرونده واردات با نرم افزار حسابداری سپیدار

-آموزش تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده صادرات

سیستم.

 -آموزش تکمیل و ارسال معامالت فصلی صادارت

-آموزش ارسال مطالعات فصلی واردات و صادرات با سامانه معامالت فصلی

-نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی در صادرات چگونه است؟

-آموزش ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده واردات و صادرات با

-آموزش نکات مهم تسعیر ارز در صادرات موضوع استاندارد

سامانه مالیات بر ارزش افزوده

حسابداری  71ایران و اینکه حسابداری تسعیر ارز چگونه

-آموزش تهیه جدول واردات مطابق مالیات و تشریح نکات آن

است؟
 -معرفی پروانه گمرکی(کوتاژ) صادراتی

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزش آنالین کاربردی حسابداری صادرات و واردات

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777801871771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66771188یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

