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

 

 

  ساعت  78مدت دوره : 

 مشایخیجناب آقای  مدرس:

 87لغایت  71از ساعت سه شنبه ها برگزاری دوره :  و ساعت روز

  71/70/7077تاریخ  شروع دوره: 

 % تخفیف برخوردار هستند(87باشد )اعضای اتاق بازرگانی از  ریال می 107770777شهریه دوره  

 

 : های آموزشیسرفصل   

  افراد مشمول و غیر مشمول و معاف از مالیات عملکرد و طبقه بندی انجام تکالیف توسط اشخاص مختلف در قانون

 .مالیاتهای مستقیم

 تشریح و توضیح فصل مالیات بر امالک و بررسی تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های کاربردی. 

 به همراه بخشنامه ها و ایین نامه های  و سایر معافیتهای قانون مالیاتها و سایر قوانین تشریخ فصل معافیتهای مالیاتی

 .کاربردی و حل مثال کاربردی

 تشریح فصل مالیات بر درامد اشخاص حقوقی. 

 .نکات مهم بررسی حسابها در پایان سال قبل از بستن حسابها 

 ستهالکهزینه های قابل قبول و ا 

  .ارائه چک لیست های کاربردی قبل از ارسال اظهارنامه و اطمینان از درست بودن اطالعات 

 به همراه چند نمونه عملی پرکردن اظهارنامه برای شرکتهای خدماتی  و اعمال معافیت ها  نحوه پر کردن اظهانامه عملکرد

 بازرگانی و پیمانکاری.

 م در پر کردن اظهارنامه عملکرد.بررسی اجمالی فرایند رسیدگی و نکات مه 

 
 

  ی آنالین اظهارنامه عملکرد مالیاتی دوره آموزش

 ماعی
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. ...........................................کد ملی : .........            .................................. ............................ نام و نام خانوادگی :                

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

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

 .................................................................................................................................آدرس : ....................................

 .....................................  فکس: ....................:   ....................................................................... ثابت و همراه تلفن

 .........................................آدرس ایمیل : ................................................................................................................

    ...............................................................................................شماره عضویت / کارت بازرگانی: ............................

 ............................................تاریخ : ..........................................................  امضاء : .................................................

 

 جهت ثبت نام آنالین در صورت عدم دسترسی به سایت

نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق  7777801871771 به شماره  لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا 

 ارسال نمایید. edu@tccim.irیا ایمیل  66771188بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر 

  ی آنالین اظهارنامه عملکرد مالیاتی دوره آموزش
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