
یارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتک

(تکلیفیمالیاتهای )اولجلسه 

مبانی قانونی مالیات 

اشخاص مشمول مالیات 

حق تمبر51تا 48ماده 

جرایم عدم پرداخت حق تمبر 

مالیات بر درآمد اجاره امالک52،54،53ماده 

ق م م53ماده 9تبصره 

چگونه مالیات امالک رهن کامل محاسبه می شود؟

(مالیات های مقطوع)نوسازوامالکمالیات نقل وانتقال امالک79و77و59ماده 

، مالیات حق الزحمه وکارمزد اشخاص داخلی و خارجی86وتبصره ماده107و103ماده 

مهلت قانونی پرداخت مالیات های تکلیفی 

تکلیفی مالیاتهایدر خصوص م.م.قبررسی تغییرات و اصالحات 

بررسی جرایم عدم پرداخت مالیاتهای تکلیفی 

نحوه استفاده از بخشودگی های جرایم مالیاتی

معرفی فرصت های درآمد زایی عالی از انجام امور مالیاتی شرکتها

(86مالیات اجاره ،تبصره ماده )تکلیفیمالیاتهایکار عملی محاسبه 

چگونه از حسابداری مالی به حسابدار مالیاتی با درآمد چند ملیونی تبدیل شویم؟

www.sarmayegan.com
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جلسه دوم
(ثبت دفاتر قانونی)

مهارت ثبت دفاتر قانونی به عنوان یک مهارت پایه ای درحسابداری     

مبانی قانونی ثبت دفاتر     

(تحریر دفاتر )ممق م 95اجرایی ماده بررسی مفاد آئین نامه 

وسومانواع دفاتر قانونی و فرم های مربوط به مشاغل گروه دوم 

اخذدفاتراخذدفاترومهلتقانونی و معرفی مراحل  اخذدفاترمرجع 

بررسی اشتباهات تحریر دفاتر و نحوه کاهش آنها

چگونگی ثبت دفاتر به صورت سندتکی،روزانه ،هفتگی و ماهانه

دفترکلبه وانتقالدفتر روزنامه درثبتچگونگی کنترل های کلیدی 

چگونه از رد دفاتر قانونی جلوگیری کنیم؟

بدون خدشه واردکردن به اعتبار دفاتردفاترقانونیاصالحاتنحوه

نحوه اخذ اطالعات دفاتر قانونی از سیستم های حسابداری 

کار عملی ثبت و نگارش دفاتر روزنامه و کل و دفتر مشاغل

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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جلسه سوم
(مالیات حقوق کارکنان)

مستقیممالیاتهایقانون 92تا 82تشریح مواد 

م در خصوص مالیات حقوق .م . ق اصالحیهبررسی 

محاسبات مالیات حقوق کارکنان

اقالم مشمول مالیات حقوق

بررسی حقوق ومزایای معاف از مالیات

جدول مالیات حقوق کارکنان 

1395و 1394سقف معافیت مالیات حقوق برای سال 

بررسی تعلق مالیات به حقوق پرداختی به سایردریافت کنندگان 

بررسی تعلق مالیات به پاداش هیئت مدیره

بررسی مالیات دستمزد کارگران روزمزد

بررسی مالیات پرداخت حقوق به بازنشستگان شاغل

های درمانی قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتبررسی هزینه

حقوق به ادارات مالیاتی مهلت پرداخت مالیات 

جرایم متعلقه در صورت عدم پرداخت مالیات و عدم ارسال لیست 

نحوه استفاده ازبخشودگی های قانونی جرایم مالیاتی

مالیات عیدی و پاداش ، کمک های غیر نقدی و سنوات خدمت 

و مزایا برای رسیدگی مالیاتی جدول صورت دوازده ماهه حقوق 

و براساس مجموع درآمدساالنهکارکنان ماهانهقحقومالیاتکار عملی فرایندمحاسبه

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
www.sarmayegan.com

جلسه چهارم
(هزینه های موجه ،قابل قبول و استهالک) 

تشریح هزینه های موجه وقابل قبول مالیاتی

م.م .ق اصالحیهبررسی تغییرات ایجاد شده طی 

باشد؟نمیمورد قابل قبول سازمان امور مالیاتی هاییچه هزینه 

در چه صورتی مالیات ارزش افزوده هزینه محسوب می شود؟

اندازه گیری هزینه استهالکومبانیاستهالک تعریف هزینه 

بررسی روش های محاسبه استهالک مورد قبول امور مالیاتی

تشریح جداول نرخ های محاسبه استهالک

( اورهال) تعمیرات اساسی

استهالک دارایی های کنار گذاشته شده و فروخته شده

تجدید ارزیابی شده داراییهایبررسی استهالک 

محاسبه استهالک دارایی های موجود در انبار

؟ایجادکنیمچگونه با هزینه استهالک صرفه جویی مالیاتی 

کار عملی محاسبه استهالک دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود
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جلسه پنجم
(گزارش فصلی خرید و فروش )

م وبخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه.م .مکرر ق 169و 169تشریح مواد 

94سالم.م.قاصالحیهمکرر طی 169و169بررسی دقیق تغییرات مواد 

مالیاتیبررسی اشخاص مکلف به ارایه گزارش فصلی خرید و فروش و نصب نرم افزار فروش مورد تائید امور

(TTMS)نحوه دسترسی به نرم افزار گزارش فصلی خرید و فروش

(شمول وعدم شمول معامالت)نکات با اهمیت در ارتباط با تهیه گزارش فصلی معامالت 

نهاییکنندگاننحوه درج اطالعات خرید و فروش و مصرف 

نحوه ارسال اطالعات به صورت آفالین و آنالین

نحوه اخذ کد اختصاصی اشخاص خارجی

TTMSاشتباهات رایج در تهیه گزارش 

نحوه اصالح اطالعات قبل و بعد از ارسال اطالعات 

(TTMS)ازسیستممتعلقه،ونحوه اخذ اطالعاتجرایم

استفاده از اطالعات صندوق فروش گروه های مشمولبررسی حد نصاب معامالت برای درج در گزارش و

دارای ریسک محسوب می شوند؟مودیانیچه 

بررسی نحوه ارسال در صورت عدم دسترسی به اینترنت و کمبود وقت

بررسی نحوه تطبیق اطالعات درج شده با دفاتر قانونی و اظهارنامه ارزش افزوده 

(TTMS)کار عملی تکمیل گزارش فصلی خرید و فروش

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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جلسه ششم
(مالیات بر ارزش افزوده ) 

(شفافیت مالی)تشریح مبانی قانونی ارزش افزوده و تاریخچه 

بررسی عملیات حسابداری رویدادهای مالی مشمول ارزش افزوده 

بررسی سرفصل های حساب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

نحوه اخذ اطالعات گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده از سیستم مالی  

مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

موارد معافیت از مالیات ارزش افزوده

مرور زمان مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده 

ارزش افزودهاظهارنامهاشتباه خطرناک در تهیه 5

جرایم مربوط به عدم رعایت قوانین و ارسال مالیات بر ارزش افزوده

صدور اسناد تسویه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده ارسالی  اظهارنامهمراحل رسیدگی 

فرایند اداری استرداد مالیات بر ارزش افزوده

کار عملی تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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جلسه هفتم مالیاتی
(  اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل)

مبانی قانونی اظهارنامه اشخاص حقیقی

94مستقیم سالمالیاتهایقانون اصالحیهطی م.م.ق 97، 95،96بررسی اساسی تغییرات ماده 

(95گروه اول تا سوم ماده )مشمولیناظهارنامهفهرست مدارک ،اطالعات موردنیاز برای تکمیل 

نحوه دریافت  اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی  

در اصالحیه96م وحذف ماده .م.ق95بررسی جامع مشمولین گروه اول تا سوم ماده 

م اشخاص حقیقی .م.ق101نحوه محاسبه مالیات پس از کسرمعافیت مالیات ماده 

هزینه های پزشکی اشخاص حقیقی کاهنده مالیات137بررسی ماده 

اظهارنامه اشخاص حقیقی و استفاده از مزایای مالیاتی مقرر3بررسی اساسی صفحه 

بررسی فرایند ارسال اظهارنامه مالیاتی

بررسی موارد خاص درتکمیل اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی

مهلت های قانونی ارسال،اصالح و رسیدگی به اظهارنامه 

وسومروش تهیه محتوای اطالعات برای درج در اظهارنامه در خصوص مشمولین گروه دوم 

بررسی جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی ولغو معافیت های مالیاتی

کار عملی تکمیل اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی توسط شرکت کنندگان

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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مبانی قانونی تهیه و ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

بررسی مهلت قانونی  ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

اظهارنامه و چگونگی پاسخگویی به سواالت مندرج در اظهارنامه 3ی صفحهسبررسی اسا

بررسی مدارک و اطالعات مورد نیاز برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی

بررسی تکمیل اظهارنامه برای شرکتهای خدماتی 

بررسی تکمیل اظهارنامه برای شرکتهای پیمانکاری

م .م . ق 116و 114تشریح اظهارنامه ماده 

بررسی نحوه ارسال اظهارنامه  مالیاتی عملکرد

صفحاتقانونیهایسنواتی،معافیتسنواتی،تعدیالتزیانها،درجمعافیت)اظهارنامهدرتکمیلخاصمواردبررسی

(اظهارنامه9و8و7

بررسی اصالح اظهارنامه پس از ارسال و اخذ تاییدیه

بررسی جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی

کار عملی تکمیل فرایند اظهارنامه برای شرکتهای تولیدی

جلسه هشتم
(تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی)

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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جلسه نهم 
(مراحل رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی)

بررسی مبانی قانونی و فرایند ابالغ اوراق مالیاتی و نکات قابل توجه

94/04/31مستقیم مالیاتهایقانون اصالحیهم بعد از .م .ق 97بررسی تغییرات ماده 

م.م.ق97ماده2نحوه ابالغ برگ درخواست اسناد ومدارک رسیدگی به اظهارنامه موضوع بند

بررسی ابالغ قانونی و تبعات آن

بررسی شیوه آمادگی و نحوه مواجهه با مامورین مالیاتی هنگام رسیدگی مالیاتی 

.  بررسی سواالتی که بطور معمول مامورین مالیاتی در روز رسیدگی می پرسند

فهرست مدارک خیلی با اهمیت و خطرساز جهت ارایه به مامورین مالیاتی هنگام رسیدگی  

بررسی استراتژی معمول مامورین مالیاتی در روز رسیدگی

نحوه تنظیم صورتمجلس تحویل مدارک به مامورین رسیدگی مالیاتی 

بررسی نکات خیلی مهم و قابل توجه درمورد امضای صورتمجلس تحویل مدارک

به اظهارنامه و بعد از آنشرایط نحوه توافق با مامورین مالیاتی در روز رسیدگی 

مدارک حسابداریتحویل بررسی مراحل بعد از صورتمجلس

م و چگونگی برخورد با پرونده های مالیاتی .م.ق97ماده 3معرفی هیئت بند 

م.م.ق97ماده 3بررسی آرا هیئت بند 

صدور و ابالغ برگ تشخیص مالیات عملکرد

بررسی گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه دسترسی به آن

کار عملی تنظیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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جلسه دهم 
(فرایند دفاع در مراجع رسیدگی به اعتراض مالیاتی)

نحوه محاسبه مالیات بر اساس ضرایب علی الراس

الراسقراین مالیاتی در محاسبه مالیات علی 

95در سال94چگونگی محاسبه مالیات در اصالحیه قانون مالیات سال

تاکید بر مهارت های مورد نیاز برای فرایند دفاع مالیاتی در مراجع رسیدگی 

(ممیزکلی)چگونگی توافق با رئیس اداره مالیاتی 

ایران  مالیاتهایمالیاتی در قانونمراجع رسیدگی به اعتراض 

...(مکرر و251مادهوهیئتمالیاتیعالیمالیاتی،شورایاختالفحلهایهیئتبررسی

فرایند اعتراض به آراء هیئت های حل اختالف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی 

نحوه تنظیم الیحه دفاعیه در مراجع رسیدگی به اعتراض

در هیئت های حل اختالف مالیاتی ودفاعمراحل حضور و نحوه مواجهه 

کار عملی تنظیم الیحه دفاعیه در مراجع رسیدگی به اعتراض مالیاتی

کارگاه فوت کوزه گری مهارتهای مالیاتی
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شانی زیر لطفا به نبرای اطالعات بیشتر و ثبت نام در این دوره منحصربفرد
:مراجعه کنید

95آبان 23ثبت نام دوره جدید شروع دوره جدید 

www.sarmayegan.com/?p=2069
88191747و  86083296:   شماره تلفن


