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اولین دوره آموزشی و مهارتی

حقوق مالیاتی کارربدی

موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل بــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو ،در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی،
کشــف اســتعدادها و توانمندیهــا ،ارتقــاء دانــش و مهــارت مدیــران ،کارشناســان و فــارغ التحصیــان حقوقــی ،کارآمــوزان و
وکالی پایــه یــک دادگســتری اقــدام بــه برگــزاری دوره آموزشــی و مهارتــی حقــوق مالیاتــی کاربــردی بــه شــرح ذیــل
مــی نمایــد:
اول) شرکت کنندگان دوره :وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان ،مدیران ،کارشناسان و فارغالتحصیالن حقوقی
دوم)مدت و محتوای دوره آموزشی:

کلیــات حقــوق مالیاتــی ،اشــخاص مشــمول مالیــات ،اشــخاص غیرمشــمول مالیــات ،کلیــات مالیــات بــر ارث و
آثــار اظهارنامــه مالیــات بــرارث ،مالیــات اجــاره امــاک ،مالیــات نقــل و انتقــال امــاک و حــق واگــذاری ،مالیــات
بردرآمــد مشــاغل ،مشــمولین ،الزامــات مربــوط بــه نگهــداری مــدارک و دفاتــر ،اظهارنامــه مالیــات بــر مشــاغل و
آثــار آن  ،نــرخ هــای مالیــات بــر درآمــد مشــاغل ،نــرخ هــای محاســبه مالیــات مشــاغل ،مقــررات تبصــره مــاده
100ق.م.م و اشــخاص مشــمول و نحــوه اســتفاده ،مقــررات حاکــم بــر تمبرمالیاتــی وکال ،مالیــات بــر درآمــد
اشــخاص حقوقــی ،مشــمولین ،نــرخ مالیاتــی ،نحــوه اســتفاده از تخفیفــات مالیاتــی ،وظایــف مالیاتــی مدیــران
تصفیــه در شــرکتهای در حــال انحــال  ،مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی ،معافیــت هــای مالیاتــی ،مقــررات حاکــم بــر
هزینــه هــای قابــل قبــول مالیاتــی ،نحــوه تشــخیص هزینــه هــای قابــل قبــول ،مصادیــق هزینــه هــای قابــل قبــول
و آثــار آنهــا بــر مالیــات ،مــرور زمــان هــای مالیاتــی و آثــار آنهــا برمالیــات ،تکالیــف مودیــان درمــورد موضــوع
مــواد 169و 169مکــرر ق .م.م ،مقــررات مربــوط بــه پایانــه هــای فروشــگاهی ،برخــی از وظایــف مودیــان در تســلیم
اظهارنامــه مالیاتــی ،مقــررات حاکــم بــر تشــویقات و جرایــم مالیاتــی ،نحــوه رســیدگی بــه تراکنــش هــای بانکــی،
ســازمان تشــخیص مالیاتــی و نحــوه عملکــرد آنهــا  ،مقــررات حاکــم بــر ابــاغ اوراق مالیاتــی ،مراجــع عــادی و
فــوق العــاده حــل اختــاف مالیاتــی و نحــوه عملکــرد مقــررات حاکــم بــر اجــرای احــکام مالیاتــی.
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چهــارم) نحــوه برگــزاری دوره :کالسهــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری (آنالیــن) توســط «مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد
عــدل» از طریــق ســامانه اختصاصــی «مشــاورینو» برگــزار مــی گــردد.
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ششم)شروع دوره 19 :تیر 1400
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سه .کپی آخرين مدرک تحصيلي يا کپی پروانه کارآموزی یا کپی پروانه وکالت پایه یک دادگستری
توجــه ( :)2جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص ثبــت نــام در ایــن دوره آموزشــی و مهارتــی یــا نحــوه ثبــت نــام
اشــتراک ماهیانــه و دسترســی رایــگان بــه دورههــای آموزشــی و مهارتی(حــدود 500ســاعت) و وبینارهــای آموزشــی کوتــاه
مــدت تخصصــی (حــدود  760ســاعت )میتوانیــد بــه ســایت  www.moshaverino.netمراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن
 22651657تمــاس حاصــل فرماییــد.
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