به نام اول معلم

شماره119163 :

سامان دهی آموزش کیفی سازمان ،ﺑﻬترین اندﻳﺸه برای سرمایه گذاری آینده

تاریخ98/03/26 :

سمینار تخصصی و آموزشی

دادرسی مالیاتی و تحریر الیحه دفاعیه مالیاتی
چﻬارشنبه  16مرداد ماه ، 1398از ساعت  8:30الی 16
هتل ورزش واقع خیاﺑان فاطمی خیاﺑان حجاب
ﺑا حضور ارزشمند جناب آقای علی فالح میرزاﻳی از پیﺸکسوتان سازمان امور مالیاتی کﺸور


تشریح مواد  1و  2قانون مالیات های مستقیم و ماده  1قانون مالیات بر ارزش افزوده




تشریح شمول مالیات بر صادرات کاال و خدمت و تکالیف مقرر مودیان مالیاتی
تشریح فصل مالیات بر درآمد حقوق



( مواد  86،85،84تبصره ماده  ، 86بند  5ماده  91و مناطق کمتر توسعه یافته )



تشریح نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش های بانکی موضوع کتمان درآمد یا فعالیت در خصوص مالیات های
مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده




-

محورهای دوره :

دادرسی مالیاتی ( نحوه حتهیه و تنظیم لوایح اعتراض در مراجع کالیاتی از قبیل رییس امور هیات های حل اختالف
مالیاتی شورای عالی مالیاتی هیات  251مکرر و دیوان عدالت اداری )
(پرسش و پاسخ)

سخ
آشنایی با نران :

رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کل کشور
عضو شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارايی
 5سال عضو هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مديران و کارکنان
بانکها و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارايی

شراﻳط ثبت نام :

-

 10دوره عضويت در گروه های تحول اداری وزارت امور اقتصادی دارايی
شرکت در تدوين قانون مالیاتها و اصالحیه های آن
شرکت در جلسات هیات دولت در تنظیم اليحه پولشويی

 درپایان به تمامی شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطاء خواهد گردید.

 )1ارسال معرفی نامه ازسازمان  /شرکت متبوع باذکرشماره و تاریخ بروشور
 )2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  5/950/000ريال (پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار ريال)حساب جاری شماره  17618043/41بانک ملت
شعبه میدان هفت تیر کد 63594شبا IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد{ شامل هزينه اساتید،نهار و
پذيرايی ،بسته آموزشی و گواهی نامه }
توجه :در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه 3تا 5نفر6،%5تا 8نفر %10و ﺑیﺸتراز 8نفر %15تخفیف درنظر گرفته خواهد شد .

 )3انصراف فقط به صورت کتبی تایک هفته قبل از برگزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ،ارسال می گردد و درصورت
پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد ودر صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمنداست جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر در خصوص شر ایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفن های 10( 88318550خط)
داخلی( )106و یا شماره مستقیم  88329241و یا نمابر 88318551تماس حاصل فرمائید.
جﻬت اطالع از تقوﻳم دوره های آموزشی و سمینارهای وﻳژه سال  1398ﺑه آدرس ساﻳت شرکت  www.sbaco.irمراجعه نماﻳید .
نﺸانی دﺑیرخانه  :تهران  ،میدان هفت تیر  ،خیابان کریم خان زند  ،خیابان خردمند شمالی  ،پالک  ، 95طبقه هشتم
تلفن 10( 88318550:خط)

نمابر88318551 :

Email:info@sbaco.ir

web:wwwsbaco.ir

مهدی ایوب زاده

مدریعال و عضو هیئت مدریه

