
مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و ) مکرر  152 موضوع ماده عضو هیات  -
 (تشخیص صالحیت حرفه ای

 عضو اسبق شورای عالی مالیاتی  -

 عضو شورای علمی گروه مالیه عمومی مرکز پژوهشهای مجلس  -
 شورای اسالمی

 عضو کار گروه اصالحیه قوانین مالیاتی   -

 دوره های آموزشی مالیاتهای مستقیم و ارزش افزودهمدرس  -

 

 معافیت مالیاتی درآمد امالک -

 معافیت مالیاتی درآمد کشاورزی -

 معافیت مالیاتی درآمد حقوق -

 معافیت مالیاتی در آمد مشاغل -

 231و  231و  231و  231و  233و  231معافیت مالیاتی موضوع مواد  -
 211و  215و  211مکرر و  213و  213و  211و  212و  231مکرر و 

 مکرر و مالیات به نرخ صفر

 معافیت های مالیاتی قوانین دائمی بودجه -

 معافیت های مالیاتی برنامه ششم توسعه -

 یم و مالیات بر ارزش افزودهرسش و پاسخ قانون مالیاتهای مستقجلسه پ -

 

 

 جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 آرخین بخشناهم اه، آئین انهم اه و دستورالعملها ربرسی معافیتهای مالیاتی و : ربزگاری کالس آموزشی 
   

 مدیران شرکتها، مدیران مالی، مشاوران مالیاتی، حسابداران و حسابرسان: مخاطبان       

 21الی  21از ساعت  : دوره ساعت  ساعت                     3: مدت دوره              21/21/2311سه شنبه : تاریخ دوره       

  حمد غفارزادهاجناب آقای : مدرس دوره       

 .است  برای اعضای جامعه رایگان ریال و  201110111مبلغ : شهریه دوره       

 

    

    

  

 

 

    

  

  

 

 .طلب در دوره صرفاً تقاضای کتبی خود را به جامعه اعالم نمایندوامالیاتی دارای کارت عضویت معتبر دمشاوران رسمی  -

 هبانک پاسارگاد ب 5111112111111111یا شماره کارت  1111211211231212واریز مبلغ از طریق شماره حساب  -
شماره  نمابربهمراه فیش واریزی از طریق نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و ارسال مشخصات شخصی 

 .تماس حاصل فرمایید 112-11131111همچنین در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره  11112155

 

  
 .نفر می باشد و متقاضیان براساس اولویت در ثبت نام در کالس حضور پیدا خواهند کرد 15حداکثر ظرفیت کالس  -2
 .به شرکت کنندگان در دوره آموزشی گواهی شرکت در دوره نیز اعطا می گردد -1
به علت تعداد داوطلبین مازاد بر ظرفیت کالس باشد در دوره بعدی در اولویت خواهند بود و چنانچه در صورتی که  -3

 .د گرفتندر اولویت قرار خواه یبعد دورهعدم تکمیل ظرفیت امکان حضور در این دوره فراهم نشود، برای 

 ، طبقه اول1، پالک 21خیابان  –روبروی پمپ بنزین  –خیابان میرزای شیرازی  –تهران :نشانی محل برگزاری 

 :شرایط دوره 

 : علمی و تجربی مدرسسوابق  :محتوای آموزشی 

 : چگونگی ثبت نام

 : سایر موارد


