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ت مشاور مالیاتیدوره عالی تربی

حسابدارانبرایجدیدجایگاهایجادبرایکاربردیوآموزشیقدرتمندروش هایومالیاتیقوانینآخریناساسبر دورهطراحی
مالیاتیقوانینکاربردوتسلطآگاهی،شناخت،برایکارهاوکسبمالیاتیمشاورانومدیرانتربیت
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...شما دنبال تغییر هستید، چون دارید این صفحه رو میخونید
ند اگر حسابدار هستید، قطعًا جایگاهتون بعد از گذروندن این دوره، یک مشاور مالیاتی قدرتم

احتماالً یا همکارانتونبرای که مالیاتیو اگر کارفرما هستید، قطعًا مشکالت وحشتناک هست
...خودتون اتفاق افتاده دیگه تکرار نمیشه

.برای آشنایی با این دوره این کاتالوگ رو با دقت تا آخر مطالعه کن

خوش آمدید



چرا شتاب؟
.ساله ی ما رو آموزش ببینید و زندگی کنید18باید با سرعت مناسب و شتاب مناسب تجربه ی شما

.ما متعهد به آموزش تمام دانش و تجربه خودمون به شما هستیم



جلسه طالیی30
جلسه قوانین و مقررات مالیاتی را با بخش نامه های مهم و آیین نامه های مربوطه مطالعه خواهیم کرد؛ با 30طی 

آموزش های جنبی مورد نیاز یک مشاور مالیاتی را . قوانین پر کاربرد کار و تامین اجتماعی آشنا خواهیم شد
.خواهیم داشت مثل فن بیان، آداب مذاکره، آداب برگزاری جلسه و قیمت گذاری خدمات حسابداری

...سرفصل ها مشروح در صفحات بعدی بیان شده اند



دوره عالی تربیت 
مالیاتیمشــــاور 
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سرفصل ها

آموزش مفاهیم اولیه مالیاتی
شخصیت حقیقی و حقوقی چه تاثیرات مالیاتی دارد؟

تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
انواع شخصیت های حقوقی و معافیت های مالیاتی

نحوه ثبت نام کد اقتصادی جدید، دریافت شماره اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی
مالیات حق تمبر سرمایه، افزایش و کاهش

تفاوت مفهوم سرمایه از دیدگاه اصول حسابداری و قانون تجارت ایران
مخارج قبل از دیدگاه بهره برداری و بررسی آن از دیدگاه قانون مالیات های مستقیم

مالیات بر درآمد امالک
آنمالیاتمشمولدرآمدهایشناساییوامالکدرآمدانواع

مستاجروموجر وظایفاجاره،درآمدبر مالیات
اجارهاظهارنامهوقراردادبامالیاتیامور ادارهبرخوردنحوه

قفلیسر واگذاریوامالکفروشدرآمدبر مالیات
نساختما سازوساختبخشدر شاغلیندرآمدبر مالیات
امالکاجارهاظهارنامهارسال
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مالیات بر درآمد حقوق
تعریف درآمد حقوق و تفاوت آن با سایر درآمدهای مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات، معافیت های حقوق، محاسبه مالیات
نحوه ارسال لیست مالیات حقوق و استرداد مالیات حقوق

جرائم مالیاتی حقوق

هزینه های قابل قبول مالیاتی و 
حقوقینحوه محاسبات مالیات اشخاص 

شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و اثبات معامالت
(از اظهارنامه تا برگ تشخیص) نحوه رسیدگی به اسناد و مدارک حسابداری 

نحوه مذاکره با کارشناس مالیاتی
معافیت ها، بخشودگی و جرائم مالیاتی

مالیات بر ارزش افزودهارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
تعریف مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه

مودیان مشمول و مراحل فراخوان
کاالها، خدمات و معامالت معاف از مالیات

صادرات و نحوه استرداد مالیات
تکالیف مالیاتی و نحوه محاسبه جرائم

رسیدگی به مغایرت در اطالعات و تاثیر آن در مالیات عملکرد و ارزش افزوده
مالیات علی الراس در ارزش افزوده وجود دارد؟

چالش مالیاتی تولید همزمان کاالی مشمول ومعاف

مالیات بر درآمد مشاغل
تعریف دامنه و گروه بندی مشاغل

معافیت ها و نحوه محاسبه آن در مشارکت های مدنی
صندوق فروشگاهی و مودیان مشمول

ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد مشاغل



10

نحوه ارسال لیست معامالت فصلی 
و منابع مالیاتی جدید

چه معامالتی در سامانه لیست معامالت ارسال می شود
نحوه ارسال اطالعات فروش، خرید، صادرات، واردات و اجاره

سامانه ثامن و معامالت نفتی
شرکت های کاغذی و معامالت صوری

نحوه محاسبه مالیات از طریق منابع اطالعاتی جدید
نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی

دادرسی مالیاتی
نحوه ابالغ برگ تشخیص مالیاتی

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد و ارزش افزوده
نحوه توافق با مدیر مالیاتی و نکات طالیی آن

نحوه تنظیم دفاعیات و مراجع حل اختالف مالیاتی
مالیاتیشرایط حضور وکیل کارمند و مشاور رسمی 

محاسبه مالیات حق تمبر وکالتنحوه 
فن بیان، زبان بدن و فنون دفاع مالیاتی

قانون کاراز چه پرونده هایی دفاع نکنیم؟

اجتماعیتأمین حسابرسی 
عقد قرارداد کار

تمدید و فسخ قرارداد کار
قوانین کاربردی کار

قوانین سازمان تامین اجتماعی
جرائم و مجازات های قانون کار و تامین اجتماعی 

نکات مهم و کاربردی مورد نیاز حسابدار

تعاریف مورد نیاز در قانون
سازمان تامین اجتماعی37ماده 
سازمان تامین اجتماعی38ماده 

نکات خاص قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی
اجتماعیمواد و مصالح، دستمزد و برخورد در حسابرسی تامین 

تکات اساسی در حسابرسی تامین اجتماعی
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و عقدپروژه های مالیاتی جذب 
قرارداد مالیاتی

تولید محتوای
حسابداری مالیاتی

در پروژه های مالیاتی فـروش کمپین تبلیغات و کمپین 
اصول قیمت گذاری در پروژه ها و 

محتواانتقال تجربیات و نکات طالیی تولید 
استفاده از بستر شبکه های اجتماعیو 

آیین نگارش و مکاتبات اداری
نامه و انواع نامه
طبقه بندی اسناد

برای نگارش باید چه کرد؟
گزارش نویسی و مراحل تدوین گزارش

تمرکز آموزش برای حسابدار در محیط کار
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مشاور مالیاتی قدرتمند

با پولشوییمبارزه قانون تجارت و 

اصول و فنون مذاکره و
روش های عقد قرارداد مالیاتی

تعریف شرکت های تجاری، تجار و معامالت تجاری
تعریف و قوانین مهم برات و چک 

حق العمل کاری
دفاتر تجاری و دفاتر ثبت تجاری

شخصیت حقوقی
ورشکستگی

اسم تجاری و مقررات نهایی

فن بیان و آداب مذاکره
افزایش اعتماد به نفس

تمرینات کاهش استرس و ترس 
آداب مذاکره در برگزاری جلسات تجاری

و مجموعه ی آموزش های فن بیان برای حسابدار 
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اولین در ایران
بهترین در خدمات و پشتیبانی



انالینمحاسب
هم محاسبان و هم آنالین رو با هم یک جا روی میز کارتون داشته باشید؛ چرا که عمده ی 

رو حضوری شرکت کنید، قطعًا با نمی توانید جلساتی کارآموزان شاغل هستند، اگر که 
.کیفیت بسیار باال میتونید هر جا که هستید از کالس استفاده ببرید

.تالش کردیم باالترین کیفیت الیو با استفاده از تجهیزات با کیفیت رو برگزار کنیم
.پنل کاربری شما شارژ می شود و فایل تا یکسال قابل استفاده است
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.مدل خدمات با کیفیت دیگر در محاسبان تجربه میکنید5بر شرکت در دوره شتاب، شما عالوه

5+ شتاب 

آموزش و پشتیبانی
ماه12

با کیفیت و دلگرم کننده

کتاب کار عملی
این کتابدانش و تجربمونو توی 

تالیفی تجربه کنیدصفحه ای 300

ساعت100
صوتیفایل 

که معلم همراهته

صفحه430
جزوه 

منحصر بفرد و اختصاصی

اسالید پاورپوینت668
مصور و ساده به صورت 

دوره رو آماده کردیملک 
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ریال53،000،000به ارزش  کیفیتبا محصول 15بیش از 

.به شما ارائه خواهد شدرایگانصورتبه 

ارسال لیست حقوق

ثبت اعتراضات مالیات

ارسال اظهارنامه امالک

مالیات به خانه های خالی

برگ بنفش

گردش موجودی کاال

پلمپ دفاتر

تحریر دفاتر قانونی

فن بیان

معامالت فصلی

اظهارنامه اشخاص حقوقی

حقوق و دستمزد

(گروه3)اظهارنامه اشخاص حقیقی

همایش ناقص کامل

چهارچوب قانون تجارت

اظهارنامه ارزش افزوده



پذیران دورهنظرات دانش19

روی شغل من تأثیرگذار بود% 100دوره روش و سبک کاری عالی دارند

با محاسبان آشنا شدم96از سال 
از دوره هاشون استفاده می کنمو

سرکار خانم زهرا بیات
مدیر مالی شرکت صادرات قیر

رودوره ها غیرحضوری
استفاده می کنم

من از شهر دلیجان این
دوره رو شرکت می کنم

برای ارتقا سطح شغلی این 
شرکت کردمرودوره
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پروژه مالیاتی جذب کردم4برابری درآمد رو تجربه کردم3رشد 

حسابدار بودم االن مدیرمالی
شرکت تولیدی هستمیک

کارآموزتا کنون92از سال 
محاسبان هستم

جناب آقای احمدرضا رمضان تاش
مدیر مالی شرکت سنگبری و مشاور مالیاتی

دائمًا با آمورزش های محاسبان
خودم رو به روز نگه میدارم

محاسبان برای من یک
نردبان ترقی بود
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غیرحضوری شرکت کردم و 
خوب بوددورهکیفیت پخش 

سال تجربه کاری،6معادل 
تجربه کسب کردم

بود وجزوات کامل
موقع ارسال میشدبه

داشتماز اساتید دوره رضایت

شدم سال موفق11پس از 
اشخاص حقیقی اظهارنامه
ارسال کنم

که تا به امروز تجربه نکردهمسائلی
بودم، در این دوره آموزش دیدم

سرکار خانم روشنک شهری
مشاور مالیاتی چندین بنگاه اقتصادی



تعهد+ کیفیت 
اگر کیفیت خدمات، پایبندی به تعهدات و سخاوت در ارائه ی اطالعات رو در آموزش های حسابداری 

. هر سه تجربه رو برای شما خلق خواهد کرد" محاسبان"کشور در یک نقطه بخواهیم تجربه کنیم 



منحصر بفرد مثل ما
استفاده از نرم افزارهای حسابداری، اسناد واقعی شرکت ها، تکمیل اظهارنامه های 
عملکرد و ارزش افزوده طی دوره آموزشی، مزیت طالیی دوره شتاب هست که  

.باعث ایجاد محیط بهره وری حداکثری برای کارآموزان دوره می شود
.کنیدما دوره ای به این شلک و سخاوت در کشور نداریم، اگر شما سراغ دارید معرفی  
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سواالت پرتکرار

دوره مالیاتی چه روز هایی و چه ساعتی برگزار می شود ؟
20:30تا 17دوشنبه ها ساعت 

ه؟آزمون تعیین سطح برای چی گرفته میشه و اگر در ازمون قبول نشدیم وجهمون برگشت داده میش
این آزمون برای پایش دانش پذیران هم سطح است و چون دوره کامال تخصصی هست باید نمره

.عودت داده میشه نشدن وجهتون قبولی را کسب کنید و در صورت قبول 

چرا هزینه ی دوره به صورت حضوری و غیر حضوری یکسان است ؟
موزشی از نظر ما قیمت دوره غیرحضوری باید بیشتر باشد چون از تجهیزات با کیفیت جهت ضبط فیلم های آ

خص استفاده کردیم و شما به فیلم های آموزشی به صورت نامحدود دسترسی دارید و بازه زمانی خاصی مش
. ضمنا کلیه ی جزوات حضوری برای غیرحضوری ها با هزینه موسسه پست می شود .نکردیم
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تخفیف هم دارید ؟
.بله اگر روش پرداختتون به صورت نقدی باشه تخفیف تعلق میگیرد

؟آیا امکانش هست به انتخاب خودمون مقداری از جلسات رو فقط شرکت کنیم 
توجه به سرفصلی که مد نظرمون هست؟با 

.خیر، امکان شرکت در جلسات به صورت انتخابی وجود ندارد 

چرا هزینه دوره مالیاتی نسبت به موسسات دیگر زیاد است ؟
ردیم قطعا نحوه آموزش ،پشتیبانی و سرفصل های آموزشی محاسبان با همه فرق داره و اساتیدی که دعوت ک

ت و کالمی کلیه جزوات تالیف محاسبان اس.مکان برگزاری ؛مکان بسیار با کیفیتی است .هزینه ی باالیی دارند 
.کپی برداری نشده 

نحوه استفاده از دوره ی غیرحضوری به چه صورت است؟
.بریدبا کد الیسنس اختصاصی تون می توانید در اسپات پلیر از فیلم های آموزشی استفاده ب



چقدر زمان دوره طوالنی هست ،نمیشه کوتاه تر باشه؟
کوتاه تر ازاین مدت پیشنهاد نمیشه ،چون هم بازدهی خوبی نداره و آموزش های 

.مالیاتی با اجرا و بررسی قوانین گسترده مالیات نیازمند زمان است 

آیا این دوره معرفی به کار دارد ؟حقوق یک مشاور مالیاتی چقدره؟
یت برای دوره های تخصصی معرفی موقعیت های شغلی را نداریم اما اگر تمایل دارید موقع

داقل های شغلی را به شما پیشنهاد کنیم مشمول هزینه می شوید و یک مشاور مالیاتی ح
.میلیون درآمد دارد 15

آیا در طول دوره و بعد از اتمام دوره مورد پشتیبانی قرار می گیریم؟
.ماه مورد پشتیبانی قرار می گیرید6بله شما در طول دوره و بعد از اتمام دوره به مدت 

اگر یک جلسه نتونستیم به صورت حضوری شرکت کنیم ،چکار کنیم ؟
.پایان هر جلسه فایل صوتی و پاور در اختیارتون قرار داده می شود



دوره مالیاتی چند جلسه است ؟طول مدت دوره به چه صورت است ؟
.ماه زمان می برد 7جلسه است و طول مدت دوره حدودا 30دوره 

کمک بگیرم؟پشتیبانی  در دوره ی غیرحضوری اگر سوالی واسم ایجاد شد میتونم از 
بله،شماره همراه استاد مربوطه در اختیارتون قرار داده میشه و شما هر زمان که سوال 

.داشتید می تونید داخل واتساپ پیام ارسال کنید

برای ورود به دوره ی شتاب به چه میزان تحصیالت و سابقه کار نیاز هست ؟
ندن حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ورود به دوره ی شتاب لیسانس حسابداری است یا گذرا

.حسابداریسال سابقه کار مفید در زمینه 2دوره ی جامع حسابداری و کسب حداقل 

با توجه به تعداد باالی رزروی های شما آیا امکان پاسخگویی به سواالت تمام دانش پذیران وجود دارد ؟
رگزار ب(به صورت حضوری و غیر حضوری)بله ،غیر از جلسات اموزشی ،جلسات پرسش و پاسخ در طول هفته 

.می شود که می تونید مشکالتتون رو مطرح کنید توسط اساتید برطرف می شود



چ وجه حتی یک جلسه از دوره، به منزله شروع آن تلقی خواهد شد و پس از هماهنگی و شروع کالس جابه جایی زمان کالس به هیتشکیل . 1
.امکان پذیر نمی باشد

وانایی و تاریخ تنظیم این قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز به هر دلیل از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کالس های آن منصرف و تاز . 2
د نخواهد شدامکان شرکت در کالس ها را قبل یا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هیچ وجهی از شهریه دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مستر

.و آموزشگاه به موجب این قرارداد اختیار خواهد داشت که به هرگونه درخواست استرداد شهریه، ترتیب اثر ندهد
.اساتید جهت تدریس هر دوره و دعوت از آن ها بر عهده موسسه می باشدانتخاب . 3
نی یا جلسات غیبت موجه یا غیر ضروری کارآموز  جز زمان آموزش اجرا شده از موضوع این قرارداد منظور می شود و آموزشگاه تعهدی مبایام . 4

.بر جبران آن ها نخواهد داشت
گردد، آموزشگاه مختار است از حضور ( متناوب)کل تعداد جلسات دوره 1/15صورتی که میزان غیبت از سه جلسه متوالی و یا متجاوز از در . 5

.ملغی نماید( بدون التزام به استرداد هیچ مبلغی)کارآموز جلوگیری نموده و این قرارداد را 
موظف به پرداخت شهریه قبل از شروع کالس می باشد و در صورت عدم پرداخت شهریه در موعد مقرر از ورود کارآموز به کالس کارآموز . 6

.جلوگیری به عمل می آید
.موظف است کلیه ضوابط اجتماعی، اخالقی و شئونات اسالمی را در محیط موسسه رعایت نمایدکاراموز . 7
ه و از می باید راس ساعت شروع به محوطه آموزشگاه وارد و بالفاصله پس از پایان جلسات درسی روزانه، محوطه آموزش را ترک نمودکاراموز . 8

.هر گونه رفتار سو و یا هرگونه بی انضباطی و اختالل در کالس ها یا کارگاه ها خوداری نماید
شده توسط صورتی که کارآموز به تشخیص موسسه به هر یک از تعهدات فوق عمل ننماید، موسسه می تواند بدون استرداد شهریه پرداختدر . 9

.کارآموز ، از ادامه تحصیل و حضور وی در موسسه ممانعت کرده و این قرارداد را یک طرفه فسخ نماید

آموزشقوانین



مشاهده نمونه تدریس و مصاحبه کارآموزان 
موفق در کانال آپارات و یوتیوب محاسبان

(.برای کانال یوتیوب با فیلتر شکن وارد شوید)

بیوتیو کانال لینک  

کانال آپاراتلینک  
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