
ته  دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشرف

(تکلیفیمالیاتهای )اولجلسه 

ایرانمبانی قوانین مالیاتی

اشخاص مشمول مالیات در ایران 

حق تمبر51تا 48ماده 

جرایم عدم پرداخت حق تمبر 

مالیات بر درآمد اجاره امالک52،54،53ماده 

ق م م53ماده 9تبصرهدربررسی تکلیف مقرر

چگونه مالیات امالک رهن کامل محاسبه می شود؟

اجاره دست دوم چگونه محاسبه می شود؟

خانه های خالی چگونه محاسبه می شود؟مالیات

(مالیات های مقطوع)نوسازوامالکمالیات نقل وانتقال امالک79و77و59ماده 

، مالیات حق الزحمه وکارمزد اشخاص داخلی و خارجی86وتبصره ماده107و103ماده 

مهلت قانونی پرداخت مالیات های تکلیفی 

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 

میلیون تومان  تبدیل شویم؟10چگونه از حسابدار مالی به حسابدار مالیاتی با درآمد باالی 

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

مهارت ثبت دفاتر قانونی به عنوان یک مهارت پایه ای درحسابداری     

وکلو ثبت دفاتر روزنامه پلمپمبانی قانونی تهیه ، 

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

وسومانواع دفاتر قانونی و فرم های مربوط به مشاغل گروه دوم 

مستقیممالیاتهایدرقانوندفاتر مکانیزه ماشینی وتنظیمبررسی تهیه 

(  روزنامه و کل) دفاتر قانونیوپلمپمرجع و مراحل و مهلت اخذ 

ثبت دفاتر  وهدرتهیبررسی اشتباهات رایج

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 دفاترثبتی اشتباهاتاصالحنحوه 

نحوه اخذ اطالعات دفاتر قانونی از سیستم های حسابداری 

مشاغل2و1کار عملی ثبت و نگارش دفاتر روزنامه و کل و فرم های  شماره 

رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
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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 

1399و 1398سقف معافیت مالیات حقوق برای سال 

کنندگانسایردریافتبررسی تعلق مالیات به حقوق پرداختی به 

بررسی تعلق مالیات به پاداش هیئت مدیره

بررسی مالیات دستمزد کارگران روزمزد

بررسی مالیات پرداخت حقوق به بازنشستگان شاغل

قابل کسر از درآمد مشمول مالیاتبگیرانحقوق هایهزینهبررسی 

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

متعلقه در صورت عدم پرداخت مالیات و عدم ارسال لیست وجرایممهلت پرداخت مالیات 

نحوه استفاده ازبخشودگی های قانونی جرایم مالیاتی

و مزایا برای رسیدگی مالیاتی جدول صورت دوازده ماهه حقوق 

درآمدساالنهو براساس مجموع ماهانهکارکنانقحقومالیاتفرایندمحاسبه

و آنالین و بررسی اشتباهات رایجآفالینکار عملی تهیه و نحوه ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان به صورت 

رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
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رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
www.sarmayegan.com

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

(مق م 149تا ماده 147ماده ) تشریح هزینه های موجه و قابل 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

95تشریح جداول نرخ های محاسبه استهالک قبل و بعد از سال

(  اورهال) تعمیرات اساسی و بازسازی های دوره ای 

استهالک دارایی های کنار گذاشته شده و فروخته شده

تجدید ارزیابی شده داراییهایبررسی استهالک 

؟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 

مودیانو سامانه فروشگاهیبررسی قانون پایانه های 

عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطهوجرایمصورتحساببررسی دقیق انواع 

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

(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 

و مصرف کننده نهاییالعملکاریامالک،حق،صادرات،پیمانکاری،اجارهخرید،فروش،وارداتنحوه درج اطالعات 

نحوه ارسال اطالعات به صورت آفالین و آنالین

نحوه اخذ کد اختصاصی اشخاص خارجی

TTMSبررسی اشتباهات رایج در تهیه گزارش 

نحوه اصالح اطالعات قبل و بعد از ارسال اطالعات  

(TTMS)ازسیستممتعلقه،ونحوه اخذ اطالعاتجرایم

آفالینآنالین و بصورتو نحوه ارسال (TTMS)کار عملی تکمیل گزارش فصلی خرید و فروش

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

ارسال شودتجمیعیبصورتکه باید خریدهاییبررسی اطالعات 

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 

معامالتبررسی نحوه استفاده از اطالعات ارسالی دیگران به سامانه صورت 

رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
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جلسه ششم
(مالیات بر ارزش افزوده ) 

آشنایی با قانون مالیات بر ارزش افزوده،مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزودهمرجع موضوع معرفی سایت های 

قانون و نرخ مالیات ارزش افزودهکاالها وخدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده براساس تشریح 

؟ندارندچه شرکتها،موسسات واشخاص حقیقی الزام به تهیه وارایه اظهارنامه ارزش افزوده 

رایج در تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودهاشتباهات 

جرایم مربوط به عدم رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده

چه حساب هایی با مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شوند؟

نحوه اخذ اطالعات خرید مواد و کاال،خدمات و مصارف و فروش از سیستم حسابداری

گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده چه اهمیتی دارد؟

تشریح اعتبار مالیاتی در قانون مالیات بر ارزش افزوده  

افزوده برگشت از خرید و فروش مواد ،کاال و دارایی  برارزشنحوه انعکاس مالیات 

کار عملی تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده  

مراحل رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

تشریح برگ مطالبه و استرداد مالیات بر ارزش افزوده  

صدورسند حسابداری تسویه ، تعدیل و پرداخت مالیات وجرایم مالیات بر ارزش افزوده  

آیا جرایم مالیات بر ارزش افزوده هزینه محسوب می شود؟

بایگانی و نگهداری مستندات تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده  

فته  دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشر
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جلسه هفتم مالیاتی
(  اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل)

مبانی قانونی اظهارنامه اشخاص حقیقی

هاظهارنامبرتکمیلباتاکیداطالعیه های سازمان مالیاتی جدیدوم.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  

م.م.ق95بررسی جامع مشمولین گروه اول تا سوم ماده 

مالیاتی هستند؟اظهارنامهچه اشخاصی معاف از ارسال 

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 

های مالیاتی مشاغلاظهارنامهبررسی اشتباهات رایج در ارسال 

بررسی موارد خاص درتکمیل اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی

مهلت های قانونی ارسال،اصالح و رسیدگی به اظهارنامه  

وسومدر خصوص مشمولین گروه دوم دراظهارنامهروش تهیه محتوای اطالعات برای درج 

بررسی جرایم عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی و لغو معافیت های مالیاتی

مالیاتی هر سه گروه اشخاص حقیقی توسط شرکت کنندگاناظهارنامهکار عملی تکمیل 

رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
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عملکرد اشخاص حقوقیاظهارنامهمبانی قانونی تهیه و ارسال 

بررسی مهلت قانونی  ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی

اظهارنامهو چگونگی پاسخگویی به سواالت مندرج در اظهارنامه24و3ی 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

قانونیهایسنواتی،معافیتسنواتی،تعدیالتزیانها،درجمعافیت)اظهارنامهدرتکمیلخاصمواردبررسی

تاییدیهاخذوارسالازپساظهارنامهاصالحبررسی

مالیاتیاظهارنامهبررسی جرایم عدم ارسال 

اظهارنامهبررسی اشتباهات خطرناک در تهیه و ارسال 

کار عملی تکمیل فرایند اظهارنامه برای شرکتهای تولیدی

جلسه هشتم
(تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی)

رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
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جلسه نهم  
(مراحل رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی)

و فرایند ابالغ اوراق مالیاتی و نکات قابل توجه98بررسی نحوه رسیدگی مالیاتی از سال 

مق م 229نحوه ابالغ برگ درخواست اسناد ومدارک رسیدگی به اظهارنامه موضوع ماده 

و تبعات آنمق م 203ماده 1بررسی ابالغ قانونی طبق تبصره 

و روش جایگزین  الراسبررسی حذف روش تعیین درآمد بر اساس علی 

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

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

بررسی 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

و بعد از آناظهارنامهشرایط نحوه توافق با مامورین مالیاتی در روز رسیدگی 

مدارک حسابداریتحویل بررسی مراحل بعد از صورتمجلس

تحویل اسناد و مدارک  صورتمجلسو امضاء ازتنظیمبررسی نتایج رسیدگی مالیاتی بعد 

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 و بررسی همه جانبه آن 

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

کار عملی تنظیم اعتراض به برگ تشخیص مالیات

فته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشر
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جلسه دهم 
(فرایند دفاع در مراجع رسیدگی به اعتراض مالیاتی)

مستقیم  مالیاتهایبررسی اولین مرجع رسیدگی به اعتراض در قانون 

بررسی مبانی قانونی آیین دادرسی مالیاتی  

بررسی مهارت های مورد نیاز برای فرایند دفاع مالیاتی در مراجع رسیدگی 

(ممیزکلی)چگونگی توافق با رئیس اداره مالیاتی 

...(مکرر و251مادهوهیئتمالیاتیعالیمالیاتی،شورایاختالفحلهایهیئتبررسی

چه اشخاصی حق حضور و ارایه دفاعیه مالیاتی را دارند؟

بررسی نتایج حاصل از اعتراض در مراجع رسیدگی به اعتراض و شکایت

قرارکارشناسیاجرای قرار کارشناسی چیست و بررسی فرایند اجرای 

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

نحوه تنظیم یک الیحه دفاعیه بسیار موثر و محکمه پسند در مراجع رسیدگی 

بررسی نکات خیلی مهم در تنظیم الیحه مالیاتی ارزشمند و تاثیرگذار

مالیاتیعملی تنظیم الیحه دفاعیه در مراجع رسیدگی به اعتراض کار 

قطعی شده طرح شکایت کنیم؟مالیاتهایچگونه نسبت به 

و مدارک مورد نیاز برای تسلیم شکایت (مکرر251نفره ماده 3هیئت ) فرایند شکایت به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی 

مراحل حضور و نحوه مواجهه و دفاع در هیئت های حل اختالف مالیاتی  

فته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیشر
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جلسه یازدهم
(98جدید ، نحوه رسیدگی مالیاتی از سال97بررسی ماده)

(98اجرایی از سال ) جدید 97بررسی تحلیلی ماده 

مدل رسیدگی به اعتراض در فرایند رسیدگی جدید مالیاتی  

98مالیاتی از سالمودیاننحوه طبقه بندی 

98بررسی روش های رسیدگی مالیاتی از سال 

بورسیو غیر بورسیبررسی مالیات خرید و فروش سهام شرکتهای 

مق م 276لغایت ماده 274بررسی موشکافانه ماده 

بررسی جرایم مالیاتی و مجازات های پیش بینی شده قانونی

و تکالیف مندرج درآن مودیانو سامانه فروشگاهیقانون جدید پایانه های 

مزیت رقابتی حسابداری و مشاوره مالیاتی  

(،تعهدات و مسئولیت ها انداز،وظابفچشم ) حسابداری مالیاتی ،مشاوره مالیاتی 

نحوه برنامه ریزی برای افزایش درآمد از طریق حسابداری مالیاتی  

بررسی فرصت های درآمد زایی از طریق خدمات مالیاتی  

رفته دوره جامع آموزش مالیات و مهارتهای مالیاتی پیش
www.sarmayegan.com

11
.مراجعه کنید www.sarmayegan.comکسب  اطالعات بیشتر بهبرای

:کنیدرمراجعهزیلطفا به نشانی دوره منحصربفرددراینثبت نام بیشتروبرای اطالعات 

20.30تا 17.30ساعته ، سه شنبه ها از ساعت 3جلسه 11طول دوره 
99فروردین 19شروع سی و نهمین دوره 

http://sarmayegan.com/tax-accounting-internships-course/

88191747و  86083296:   مشاوره و کسب اطالعات بیشتر

http://sarmayegan.com/tax-accounting-internships-course/

