موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبا همکاری انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی استان تهران برگزار می نماید.

دوره آموزشی مالیات و مسائل مربوط به آن در حوزه ی واردات
مدت دوره  8 :ساعت
دوره به صورت مجازی برگزار می گردد
مدرس  :جناب آقای دکتر رجب پور
روزها و ساعات برگزاری دوره :
 5و  7تیرماه ازساعت  16الی 20
شهریه دوره  5/300/000ریال میباشد
(اعضای اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف برخوردار هستند)
همراه با ارائه مدرک معتبر از ITECC
سرفصلهای آموزشی :
 واردکنندگان کاال و خدمات و ارتباط آن با اشخاص مشمول مالیات در قانون مالیات های مستقیم
 مالیات علی الحساب کاال و نحوه مطالبه آن از واردکنندگان کاال و مقررات مالیاتی مربوط به آن
 نحوه رسیدگی و تعیین قیمت تمام شده کاال و خدمات وارداتی در قوانین و مقررات مالیاتی
 نحوه بررسی و حسابرسی مالیاتی سود و زیان حاصل از تسعیر اقالم ارزی ناشی از واردات
 ماخذ محاسبه مالیات بر واردات کاال و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده
 تشریح انواع واردات در قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه حسابرسی مالیاتی واردات کاال و اعتبار سنجی واردات
 نحوه حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واردات خدمات و نحوه مطالبه مالیات
 بررسی مقررات مالیات های تکلیفی ماده  107قانون مالیات های مستقیم در خصوص واردکنندگان خدمات
 برسی مقرات ماده  169مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص واردکنندگان کاال و خدمات و بررسی کاال و خدمات
وارداتی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده  12قانون مالیات بر ارزش افزوده

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159( 88107723ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

فرم ثبت نام دوره آموزشی مالیات و مسائل مربوط به آن در حوزه ی واردات

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  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق شماره ( 09306016054واتساپ) یا ایمیل  edu@tccim.irارسال
نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقست دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفنهای  88107732و  09025445159( 88107723ساالرکیا) تماس حاصل نمایید.

