بسمه تعالی
موسسه بینا همايش تخصصی ذيل را برگزار می كند :

/33/178ج :شماره

دومین همایش مالیاتی 19

:تاریخ

قانون جدید مالیاتها
 13فروردین ماه 3131

" معافیتها  -مالیاتهای تکلیفی -اظهار نامه ها "
با دعوت از :دكتر محسن ابراهیمی (معاون حسابرسی مالیاتی استان تهران-دبیر هیئت  257مکرر)
دكتر علیرضا فالح میرزايی (سوابق  :رياست هیئت عالی انتظامی مالیاتی)

اصوال در همایش های تخصصی مالیاتی نکات جدید و ارزشمندی وجود دارد که مدیران پس از شرکت در همایش از منااع نن
بهره مند می گردند .بدلیل تغییرات اساسی جدید بعمل نمده در قانون جدید مالیاتهای مستقیم دانستن چگونگی تغییرات،معاعیتها و
نحوه اعمال نن برای شرکت ها و سازمانها ضروری بوده ،بدین منظور این همایش با دعوت از متخصصین و اعضای محتار شاورای
عالی مالیاتی و مدیران عالی برگزار می گردد .



محور های همایش :

 2مرداد 7331

-

تهران (سالن بزرگ خیام هتل ورزش )

 مشوق های جدید مالیاتی و جرائم آن در قانون جدید

 ماده  961و  946مکرر در قانون جدید مالیاتی مستقیم

 بررسی درآمد ها و فعالیتهای معاف از مالیات(مواد  949 ،931 ،931 ،19و) ...

 اظهارنامه مالیاتی و چگونگی تنظیم آن در قانون جدید

 هزینه های قابل قبول مالیاتی و استهالکات

 جرایم قانونی و حل اختالفات در قانون مالیاتها

 بخشودگیهای جدید مالیاتی در قانون اصالحی

 زمان ارائه اظهارنامه های مالیاتی

 مالیات های تکلیفی و چگونگی اجرای آن

 محاسبه مالیات بر درآمد شرکتها

 وظائف مودیان مالیاتی در قانون جدید
 اصالحیه های مالیات اشخاص حقوقی و شرکت های خارجی و پیمانکاران




 ضمانت اجرایی مالیاتهای تکلیفی (ماده )...،911،911
 دستور العمل ها و شرایط برخورداری از معافیتها در اصالحیه

 مالیات با نرخ صفر برای شر کتهای تولیدی و خدماتی
 پلیس مالیاتی و فرایند حل اختالفات مالیاتی در قانون جدید
 بررسی اصالحیه های ماده  11و  16قانون مالیات ها
 مالیات امالک و اصالحیه های آن
 قرائن و ضرایب مالیاتی
 آیین دادرسی مالیاتی
 پرسش و پاسخ

هزينه شركت در همايش  :هزينه حضور در همايش به ازای هر نفر تا تاريخ 79/4/52مبلغ  4/700/000ريال و بعد از اين تاريخ  2/400/000ريال می باشد.

(شركتها و سازمانها در صورت معرفی بیش از  3نفر از  %00و بیشتر از  2نفر از  %50تخفیف برخوردار می باشند).



نحوه ثبت نام :تكمیل فرم ثبت نام ذيل (يا ارسال نامه)با فیش بانكی بابت واريز وجه همايش و فكس آن به دبیرخانه موسسه يا ثبت نام از طريق
سايت موسسه بینا www.binagroup.ir :


 شماره كارت :بانک پارسیان  1550 – 0100 – 0000 – 5025شعبه كوی دانشگاه به نام موسسه بینا
 شرائط انصراف :اعالم انصراف به صورت كتبی تايک هفته قبل ازتاريخ برگزاری باكسر %50شهريه ظرف95ساعت مقدورمی باشدپس از مدت مذكور هزينه مسترد نمی گردد.
 گواهینامه حضور در همايش  :در پایان همایش گواهینامه شرکت در " همايش قانون جديد مالیاتها-معافیتها .مالیاتهای تكلیفی .اظهارنامه ها " اهدا می گردد .
 نشانی دائمی دبیرخانه  :تهران  -خیابان دكتر فاطمی  -روبروی وزارت كشور -خیابان چهارم پالک  – 00كد پستی 0402913340
 جهت حضور در برنامه ،لطفا فرم ذيل را تكمیل و بهمراه فیش واريزی به نمابر  050-11430030ارسال نمايید.
 تلفن دبیرخانه 050-11704179-11709353 :نمابر 050-11430030 :پست الكترونیکinfo@binagroup.ir :
شماره حساب  :بانک پارسیان  000 – 9205 - 7شعبه كوی دانشگاه به نام موسسه بینا (شبا)IR70 - 0240 – 0554 – 0000 – 0009 - 2050 -07 :

تصوير فیش واريزی قبل از برگزاری يا به همراه داشتن اصل فیش در روز اجرای برنامه الزامی است

فرم
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نام

فرم ثبت نام درهمايش" قانون جديد مالیاتها –معافیتها  .مالیاتهای تكلیفی .اظهار نامه ها "

كد33 :

نام سازمان يا مؤسسه........................................................................ :
اسامي شركت كنندگان

سمت

اسامي شركت كنندگان
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تلفن همراه ................................................... :

سمت
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مبلغ واريز شده................................................. :

فيش بانكي .................................. :

تلفن تماس .................................. :نمابر ....................................... :آدرس ............................................................................................... :

نام و امضاء :

