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  هثاحث لَاًیي هالیاتیارتماء سغح داًص ٍ کسة تَاًوٌذی در خصَظ  اّذاف کلی آهَسش

 .پزٍصُ ّا ٍ ضزکتْاجْت تزًاهِ ریشی ، اجزا ٍ کٌتزل هثاحث هالیاتی در کسة تَاًوٌذی  عولکزدی -اّذاف آهَسش رفتاری 
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 دٍ رٍس در ّفتِ ساعت 24:  هذت دٍرُ

 ساعت 9  ُلاًَى هالیات تز ارسش افشٍد ساعت  15  لاًَى هالیاتْای هستمین  ّفتِ  4: تعذاد ّفتِ
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مباحث قاوًن مالیاتُای 

  مستقیم

 تاکیذ بز آخزیهبا )

 (اصالحات ي بخطىامٍ َا 

 

  ًحَُ تکارگزفتي آى هعافیتْای هالیاتی  ،هثاحث هالیات تز درآهذ اضخاظ حمَلی ٍ. 

  خارجی ٍ  .اجارُ اهالن، حمَق کارکٌاى ٍ سایز اضخاظ، هضارتِ، حك الَکالِ،اضخاظ حمَلی)هثاحث هالیاتْای تکلیفی

 .(... ٍ  هَسسات خارجی، هٌافع تالعَض اهَال ، ًمل ٍ اًتمال سْام

  هثاحث هالیات تز درآهذ اضخاظ حمَلی خارجی. 

 ًکات کارتزدی در خصَظ آییي ًاهِ اجزای هزتَط تِ دفاتز لاًًَی ، ّشیٌِ ّای لاتل لثَل ٍ استْالکات. 

  ُدادرسی هالیاتی م ، رسیذگیْای هالیاتی .م.ق 219هثاحث کارتزدی هاد ٍ. 

  هثاحث کارتزدی حساتزسی هالیاتی. 

 هثاحث لَاًیي عوَهی هالیاتی ٍ ٍصَل ٍ اجزا. 

  م .م.، لزاردادّا ٍ گشارضات هَرد ًیاس ق ، صَرت هعاهالت فصلیهثاحث کارتزدی ًحَُ ارائِ اظْارًاهِ ّا. 

  ِتزرسی ٍ هثاحث: 

 .ُ التصادیهَاد هالیاتی لَاًیي هٌاعك آساد تجاری ٍ هٌاعك ٍیض

 .احکام هالیاتی لاًَى الحاق تزخی هَاد تِ لاًَى تٌظین تخطی اس همزرات هالی دٍلت

 .احکام هالیاتی لاًَى رفع هَاًع تَلیذ رلاتت پذیز ٍ ارتمای ًظام هالی کطَر

 .لاًَى تزًاهِ ضطناحکام هالیاتی 

 .97احکام هالیاتی لاًَى تزًاهِ ٍ تَدجِ سال 

بز مباحث قاوًن مالیات 

 ارسش افشيدٌ

 با تاکیذ بز آخزیه)

 (اصالحات ي بخطىامٍ َا 

 

  ٍظایف ٍ تکالیف هَدیاى. 

  هعافیتْا ٍ صادرات ٍ ًحَُ تکار گزفتي آى ًکات . 

  جزائن ٍ تسْیالت هالیاتیًکات. 

 ُحساتزسی هالیات ٍ عَارض ارسش افشٍد. 

  هستٌذاتًکات استزداد اضافِ پزداختی هالیات ٍ ارسش افشٍدُ ٍ کفایت. 

  هثاحث کارتزدی دادرسی هالیاتی. 

 هثاحث فزآیٌذ هحاسثات هالیات ٍ عَارض ارسش افشٍدُ در فعالیتْای هختلف التصادی. 

 .هذیزاى هالی ضزکتْا   ،هذیزاى حساتزسی داخلی ، هذیزاى هَسسات حساتزسی هذیزاى عاهل،                ضزایط اختصاصی داوص پذیزان

 .جشٍُ استاد/ کتاب لاًَى هالیاتْای هستمین ٍ لاًَى ًظام هالیات تز ارسش افشٍدُ ٍ تخطٌاهِ ّای هزتثظ  :آمًسضی مىابع ي محتًیات 

   :ضیًٌ ارسضیابی  حضَر در کالط  : ضیًٌ ارائٍ 

 داوطگاٌ عالمٍ طباطبایی :محل بزگشاری   : مجزیان آمًسش 

 : ..................سایز  پیام رساى رٍسًاهِ سایت                    :وحًٌ اطالع رساوی 

 


