موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

دوره آموزشی آنالین حسابدار حرفه ای
مدرس  :جناب آقای سید مصطفی هاشمی
شروع دوره از 7077/71/87 :روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت  70:77لغابت 73:77
به مدت  70ساعت
شهریه دوره  107770777ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی از  %87تخفیف برخوردار هستند)

سرفصلهای آموزشی :
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی(تکالیف و جرایم جدید مودیان در نظام مالیاتی هوشمند) ITax -
حقوق و دستمزد(نکات حرفهای از قانون کار ،روابط کار و بیمه)
حسابرسی بیمه
بیمه پیمانکاری
دادرسی مالیاتی (نحوه اعتراض به هیات های  ،883هیات بدوی ،تجدیدنظر ،شورای عالی مالیاتی ،هیات  877مکرر 870 ،و دیوان
عدالت اداری ،نکات حرفه ای درباره اعتراض و روندهای قانونی که باعث تسریع اعتراض خواهد شد و برنده دادرسی مالیاتی
شوید).
نکات و آموزش حرفه ای الیحه نویسی مالیاتی
رسیدگی جدید مالیاتی (آیین نامه  871مالیاتی و نکات مهم آن جهت برنده شدن در رسیدگیهای مالیاتی)
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

دوره آموزشی آنالین حسابدار حرفه ای

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  ................................................ .......... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  7777801870771نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  66771188یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  33771188و  33771188یا شماره واتس آپ  71871173737تماس حاصل نمایید.

