معاونت آمىزشي جهاددااگشنهي خراسان رضىی با هم کاری سازمان امىر مالیاتي ربگزار مينماید:
کارگاٌ آمًزشی یک ريزٌ

آشىایی مؤدیان محترم مالیاتی با قًاویه مالیات بر ارزش افسيدٌ

هحورهای اصلی کارگاه:
 کلیات قاًَى ها لیات تر ارزش افسٍدُ
 هثاًی ًظری ٍ هحاسثاتی هالیات تر ارزش افسٍدُ
 تخشٌاهِ ّا ٍ دستَر العول ّای هرتثط تا ٍظایف هؤدیاى
 فرآیٌذ ٍ رٍیِ ّای اجرائی
 حساتذاری هالیات تر ارزش ا فسٍدُ
جاهعه هدف:
 توام هؤدیاى هشوَل قاًَى هالیات تر ارزش افسٍدُ شاهل اعضای اصٌاف ،گرٍُ ّای اقتصادی ،هذیراى هالی ٍ ریحساتاى
دستگاُ ّای اجرائی ،سازهاى ّا ٍ شرکت ّا  ،طثقات هختلف اجتواعی ،اشخاص حقَقی ٍ افراد حقیقی

ویژگی کارگاه:
 ایي کارگاُ تصَرت رایگاى ّوراُ تا اعطاء گَاّی شرکت در دٍرُ ٍ تستِ آهَزشی هی تاشذ کِ در یک ًَتت صثح یا
عصر ترگسار خَاّذ شذ.

نحوه ثبت نام:
هتقاضیاى هی تَاًٌذ تِ رٍش ّای زیر اقذام تِ ثثت ًام ًوایٌذ:
 تلفٌی  ( 88183233شعثِ اًذیشیِ) –  ( 83838888شعثِ شریعتی)
 از طریق سایت جاری ٍ کلیک تر رٍی شرٍع فرآیٌذ ثثت ًام کلیک کٌیذ.
 تصَرت حضَری ٍ هراجعِ تِ آدرس هکاى ّای ترگساری
زهاى و تاریخ برگساری :
 ایي کارگاُ در یک ًَتت در صثح یا عصر ترگسار هی شَد کِ تاریخ ترگساری آى پس از تِ حذ ًصاب رسیذى ،تصَرت
تلفٌی یا پیاهکی تِ ثثت ًام شذگاى اطالع رساًی خَاّذ شذ.
هيساى ساعت  3 :تا  5ساعت
شهریه  :رایگاى

هکاى های برگساری:
 سه راه ادبيات -هجتوع دکتر شریعتی جهاددانشگاهی خراساى رضوی 34848353
 شهرک غرب( قاسن آباد)  -بلوار اندیشه -اندیشه  -43هجتوع جهاددانشگاهی 33184244

توجه:
 جهت صدور گواهی شرکت در دوره  ،نياز به ارائه کپی کارت هلی در روز برگساری کارگاه هی باشد.

دستًرالعمل ثبت وام کارگاٌ
مالیات بر ارزش افسيدٌ بصًرت ایىتروتی

هراحل ثبت نام:
 -2تر رٍی دکوِ شروع فرایند ثبت نام در پاییي صفحِ کلیک ًواییذ.
 -1در صفحِ تاز شذُ هَارد زیر را تکویل فرهاییذ:



هرکس را خراساى رضوی اًتخاب ًواییذ.



کارگروه را اهور هالياتی اًتخاب فرهاییذ .



طبقه بندی را اهور هالياتی اًتخا ب کٌیذ.

 -2کالس دلخَاُ خَد را از هیاى کالس ّای ارائِ شذُ اًتخاب ًواییذ.
 -1رٍی دکوِ هرحلِ تعذ کلیک کٌیذ
 -8هقررات آهَزشی را هطالعِ ٍ تائیذ ًواییذ سپس تر رٍی هرحلِ تعذ کلیک کٌیذ
 -8کذ فراگیر رائِ شذُ از سَی سیستن را یاداشت ًواییذ زیرا ًام کارتری شوا ترای ٍرٍد تِ ساهاًِ هی تاشذ ٍ رهس عثَر ًیس
کذ هلی خَاّذ تَد.

هتقاضیاى هحترم هی تَاًٌذ جْت کسة اطالعات تیشتر تا شوارُ تلفي ّای 88183233 -83838888 -
تواس حاصل فرهایٌذ.

براي شريع فرآیىد ثبت وام ایىجا کلیک ومایید

