ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت
دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي درﺳﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﺷﻐﻞ
1-10/14/1/1/1

0 4 5 0 0 1 0 0 0 1
ﻧﺴﺨﻪ

ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 90/5/1 :

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﻐﻞ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺮوه

3

3 3 5 2

ﺳﻄﺢ

Isco-08

ﻣﻬﺎرت

نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي
كد ملي شناسایي آموزش شایستگي :
اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته امور مالي و بازرگاني :

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شایستگي :
 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مركزي -شركت مهندسي تدوین دانش (متد)

فرآیند اصالح و بازنگري :
-

آدرس دفتر طرح و برنامه هاي درسي
تهران – خيابان آزادي  ،خيابان خوش شمالي  ،نبش خيابان نصرت  ،ساختمان شماره  ، 9سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور  ،پالك
950
دورنگار

11044116

تلفن 11510099 – 0

آدرس الكترونيكي Barnamehdarci @ yahoo.com :

1

تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل
ردیف

نام و نام خانوادگي

آخرین مدرك
تحصيلي

رشته تحصيلي

1
محمد ذوالفقاري فوق ليسانس

مهندسي
صنایع

 شایستگي 

شغل و سمت

سابقه كار
مرتبط

تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28633100136 :
مدیرعامل و عضو تيم
استانداردنویسي شرکت 61سال ایميل methodcg@gmail.com :
آدرس  :اراک -چهارراه دکتر حسابي-
مهندسي تدوین دانش
نبش خ 61شهریور
تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28851561131 :
ایميل :

9

الهام شهسواري

ليسانس

الکترونيک

کارشناس پروژه و
عضو تيم
استانداردنویسي شرکت
مهندسي تدوین دانش

 1سال

علي شهسواري

ليسانس

مدیر مالي شرکت
پتروسازه شهباز

4

مجيد ذلفي

فوق ليسانس

حسابداري

مدرس دانشگاه و
مشاور مالياتي

66سال

منصوره کمال
زاده

فوق دیپلم

حسابداري

1
اسماعيل
جماليان

فوق ليسانس

حسابداري

سر مميز مالياتي و
مسئول ماليات بر
ارزش افزوده

2

تلفن ثابت 23161686555 :
تلفن همراه 28633100118 :
ایميل :
kimiagar_2000@yahoo.com

آدرس  :اراک -شهرک حاجي آباد-
شرکت پتروسازه شهباز
تلفن ثابت 23160062330 :
تلفن همراه 28633188826 :
ایميل :
 02سال majidzolfi@yahoo.com
آدرس  :اراک -شهرک مصطفي
خميني  -کوچه گلستان -پ 88

5
مدیر اداري و مالي
شرکت مهندسي
تدوین دانش

shahsavari.elham@gmail.co
m

آدرس  :اراک -چهارراه دکتر حسابي
 -نبش خ 61شهریور

3

حسابداري

آدرس  ،تلفن و ایميل

1سال

تلفن ثابت 23160000880:
تلفن همراه 28636166352 :
ایميل mtd1383@yahoo.com :
آدرس  :اراک – نبش چهارراه دکتر
حسابي طبقه فوقاني کریمه اهل بيت

تلفن ثابت 23160000210:
تلفن همراه 28851561131 :
ایميل jamalian@yahoo.com :
 06سال آدرس  :اراک – خ شهيد شيرودي –
کوچه کندي – اداره کل مالياتي

تعاریف :
استاندارد شغل :
مشخصات شایستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملکرد موثر در محيط کاار را گویناد در بعضاي از ماوارد اساتاندارد حرفاه اي نياز گفتاه
مي شود.
استاندارد آموزش :
نقشهي یادگيري براي رسيدن به شایستگي هاي موجود در استاندارد شغل .
نام یك شغل :
به مجموعه اي از وظایف و توانمندي هاي خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود .
شرح شغل :
بيانيه اي شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبيل جایگاه یا عنوان شغل  ،کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلي  ،مسئوليت هاا ،
شرایط کاري و استاندارد عملکرد مورد نياز شغل .
طول دوره آموزش :
حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به یک استاندارد آموزشي .
ویژگي كارآموز ورودي :
حداقل شایستگي ها و توانایي هایي که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود .
كارورزي:
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري یا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود یا با ماکت صورت ماي گيارد و وارورت
دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعریف شده تجربه شود(.مانند آموزش یک شایستگي که فرد در محال آماوزش باه صاورت
تئوریک با استفاده از عکس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در یک مکان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد).
ارزشيابي :
فرآیند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگي بدست آمده است یا خير  ،که شاامل ساه بخاش عملاي  ،کتباي عملاي و اخاالق
حرفهاي خواهد بود .
صالحيت حرفه اي مربيان :
حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .
شایستگي :
توانایي انجام کار در محيط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .
دانش :
حدا قل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به یک شایستگي یا توانایي  .کاه ماي تواناد شاامل علاوم پایاه (
ریاوي  ،فيزیک  ،شيمي  ،زیست شناسي )  ،تکنولوژي و زبان فني باشد .
مهارت :
حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به یک توانمندي یا شایستگي  .معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود .
نگرش :
مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شایستگي در یک کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .
ایمني :
مواردي است که عدم یا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط کار مي شود .
توجهات زیست محيطي :
مالحظاتي است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسيب به محيط زیست وارد گردد.
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نام استاندارد آموزش شغل  /شایستگي: 1
مشاوره ماليات بر ارزش افزوده
شرح استاندارد آموزش شغل  /شایستگي :
شایستگي است در حوزه امور مالي و بازرگاني که قادر به ارائه مشاوره در زمينه ثبت نام نظام مالياتي ارزش افزوده و
مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده  -ارائه مشاوره در زمينه معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده -ارائه
مشاوره در زمينه وظایف و تکاليف مؤدیان در نظام ماليات بر ارزش افزوده  -ارائه مشاوره در زمينه تهيه و ارسال اظهار
نامه ماليات بر ارزش افزوده  -ارائه مشاوره در زمينه حقوق ورودي و عوارض کاال و خدمات ماليات ارزش افزوده  -ارائه
مشاوره در زمينه حل اختالفهاي مالياتي ارزش افزوده مي باشد .مشاور ماليات برارزش افزوده با سهامداران ،مدیران ارشد
و امور مالي  ،حسابداران و نيز مدیران تدارکات و فروش بنگاه هاي اقتصادي و از طرفي دیگر با اعضاي هيئت هاي حل
اختالف و مراجع اداري مالياتي در ارتباط مي باشد .
ویژگي هاي كارآموز ورودي :
حداقل ميزان تحصيالت  :کارشناس حسابداري با  8سال سابقه کار حرفه اي مرتبط بعد از اخذ درجه کارشناسي در ایران
حداقل توانایي  :توانایي استفاده از دست ها و قوه شنوایي ،بينایي و گفتاري و سالمت کامل ذهني
مهارت هاي پيش نياز  :ندارد
طول دوره آموزش :
ساعت

طول دوره آموزش

:

55

ـ زمان آموزش نظري

:

 96ساعت

ـ زمان آموزش عملي

:

 55ساعت

ـ زمان كارورزي

:

ــ ساعت

ـ زمان پروژه

:

ــ ساعت

بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد )
 كتبي %95 : عملي %15: اخالق حرفه اي %19:صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

حداقل درجه کارشناسي حسابداري با  5سال سابقه کار حرفاه اي در زميناه مشااوره ماليااتي و یاا  8ساال تجرباه کاار
حسابرسي مورد تایيد جامعه حسابداران رسمي ایران

1 . Job / Competency Description
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٭ تعریف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :

ماليات بر ارزش افزوده جزء مالياتهاي مدرني است که بعد از جنگ جهاني دوم در کشورهاي اروپایي ووع شد و عمال از اواخر
دهه  52ميالدي به صورت اجرایي درآمد .ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از کشورها ومن تآمين بيشتر عدالت اجتماعي
نسبت به سایر مالياتها و بدون از بين بردن انگيزه سرمایه گذاري و توليد ،به عنوان منبع درآمد جدیدي در جهت افزایش
درآمدهاي دولت به کار برده شده است و از آنجا که سيستم خوداجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالياتي را ایفا مي کنند،
هزینه وصول آن پایين است و به دالیل مختلف بهترین راه براي اخذ ماليات است.
از این رو مشاوران مالياتي در جهت توجه به ورورت هاي فوق الذکر و احاطه به قانون هاي مالياتي در ارتباط با یکایک منابع
مالياتي و سهولت دسترسي به مواد قانوني مرتبط با هر یک از منابع مالياتي ،مي توانند گام بلندي در راستاي رفع نارسایي هاي
موجود در زمينه ماليات و جرایم مالياتي بردارند.
مشاوره ماليات بر ارزش افزوده در زمينه ارائه راهکار در روشهاي تشخيص ،برآورد و محاسبه ماليات ارزش افزوده در انواع فعاليت
هاي تجاري ،توليدي و خدماتي و نيز در مقابل آگاه نمودن مدیران و سهامداران یک شرکت یا بنگاه اقتصادي از عوارض ماليات
ارزش افزوده مربوطه فعاليت ها و اقداماتي که صورت مي دهند و نيز ارائه پيشنهاد هاي قانوني و اجرایي الزم به منظور تسهيل
در امر پرداخت و معافيت هاي مالياتي مربوطه مسئول مي باشد .
٭ اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) :
Value added tax -

٭ مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :
 حسابدار مالياتي٭ جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار :

الف  :جزو مشاغل عادي و كم آسيب 
ب  :جزو مشاغل نسبتاً سخت



ج  :جزو مشاغل سخت و زیان آور 
د  :نياز به استعالم از وزارت كار

طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ......................................
طبق سند و مرجع ........................................
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استاندارد آموزش شایستگي
 -کارها

0

8

عناوین

ردیف

1

ارائه مشاوره در زمينه ثبت نام نظام مالياتي ارزش افزوده و مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

9

ارائه مشاوره در زمينه معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده

3

ارائه مشاوره در زمينه وظایف و تکاليف مؤدیان در نظام ماليات بر ارزش افزوده

4

ارائه مشاوره در زمينه تهيه و ارسال اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده

5

ارائه مشاوره در زمينه حقوق ورودي و عوارض کاال و خدمات ماليات ارزش افزوده

1

ارائه مشاوره در زمينه حل اختالفهاي مالياتي ارزش افزوده

2.

Competency Standard
. task

3

6

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه ثبت نام نظام مالياتي ارزش افازوده و

نظري

عملي

جمع

مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده
1

62

61

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -مفهوم ماليات

65دقيقه

 -انواع ووع ماليات (درآمد ،مصرف و ثروت)

65دقيقه

 -انواع وصول ماليات (مستقيم و غير مستقيم)

65دقيقه

 مراحل انتقال مالياات در چرخاه تولياد ( تولياد ،توزیاع ومصرف کننده)
 مفهوم ماليات بر ارزش افازوده ( موواوع مااده  61و 63ق.م .ا .ا)

65دقيقه

 رایانه مربي دیتاپرژکتور پرینتر رایانه کارآموز مودم ADSL -ميز و صندلي مربي

82دقيقه

 ميز و صندلي کارآموز -برگه A4و نوشت افزار

 -تاریخچه ماليات بر ارزش افزوده

65دقيقه

 -تخته وایت برد

 -ویژگي ها و مزایاي ماليات بر ارزش افزوده

82دقيقه

 -ماژیک وایت برد

 -ورورت اجراي ماليات بر ارزش افزوده

82دقيقه

 -تخته پاک کن

 آثار اقتصادي مالياات بار ارزش افازوده (تاورم و سارمایهگذاري)
 -دامنه شمول نظام ماليات بر ارزش افزوده

82دقيقه
65دقيقه

 رابطه ماليات بر ارزش افزوده و قانون موسوم به تجميععوارض
 -شيوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده

65دقيقه

 -پرتال  Evatو سامانه اینترنتي

65دقيقه

 -نرخ ماليات بر ارزش افزوده

65دقيقه

 -نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

65دقيقه

82دقيقه

 ماخذ صورت حساب یا بهااي روز تعلام مالياات موواوعماده ماده  61ق م م
7

65دقيقه

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه ثبت نام نظاام ماليااتي ارزش افازوده و

نظري

عملي

جمع

مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 موارد غير محسوب در ماخذ ( تخفيفاات اعطاایي ،ماليااتهایي که توسط عروه کننده پرداخت شده است ،سایر ماليات

65دقيقه

غير مستقيم که هنگام عروه بدان تعلم گرفته است).
 ماده  61ق م ا ا ( نرخ عمومي ( 6.5درصد) و خاص ( 60و 02درصد))
 ماده 61ق م ا ا(خرید و واردات کاال یا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود مانند ماشين آالت و تجهيزات خطوط
توليد)

65دقيقه

65دقيقه

مهارت :
 -تعيين ماخذ ماليات بر ارزش افزوده

6:821

 تخصيص نرخ ماليات بر ارزش افزوده بر اساس ماده  61قمم
 -تکميل فرم هاي مربوطه و ثبت نام در سامانه

6:821
6:821

 -صدور صورت حساب

6

 -تشریح و چگونگي وصول ماليات مرحله اي

6

 -تشریح و چگونگي ثبت و نگهداري اسناد و مدارک

6

 -ثبت نام مؤدیان در نظام ماليات بر ارزش افزوده

6:821

 -اخذ شناسه و رمز عبور

6

8

استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه ثبت نام نظاام ماليااتي ارزش افازوده و

نظري

عملي

جمع

مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت در ثبت اطالعات در رایانه و توجه به تمامي گزینه هاي موجود و اطالعات جدید
ایمني و بهداشت :

توجهات زیست محيطي :
-

9

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه معافيتهاي ماليات بر ارزش افزوده

نظري

عملي

جمع

8

3

66

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -رایانه مربي

82دقيقه

 کاالهاي خاص (سيگار و محصوالت دخاني ،بنزین وسوخت هواپيما ،کاالها و خدمات مورد استفاده در فعاليت هاي
اقتصادي بنگاه هاي تجاري)
82دقيقه
 -نرخ صفر بر صادرات

 دیتاپرژکتور پرینتر -رایانه کارآموز

 -اصول مبدا و مقصد در نظام مالياتي

82دقيقه

 -مودم ADSL

 -معافيت کاالها و خدمات موووع ماده  60ق.م.ا.ا

82دقيقه

 -ميز و صندلي مربي

 -معافيت صادرات کاال و خدمات به خارج از کشاور موواوع 82دقيقه

 -ميز و صندلي کارآموز

ماده  68ق .م .ا.ا

 -برگه A4و نوشت افزار

 -دالیل معافيت ها و آستانه معافيت ماليات بر ارزش افزوده

 -تخته وایت برد

82دقيقه

 -ماژیک وایت برد

مهارت :
 -تعيين مبدا و مقصد مالياتي

0

 تشخيص معاف بودن ماؤدي از پرداخات مالياات بار ارزشافزوده
 -تعيين ميزان معافيت مؤدي

0
0

 ارائه راهکارهاي قانوني جهت استفاده ماؤدي از معافيتهاايمالياتي ارزش افزوده و یا تخفيفات بخشي

0

نگرش :
نگاه سيستماتيک (  )INPUT&OUTPUTبه نظام ماليات بر ارزش افزوده
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :

11

 -تخته پاک کن

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
ارائه مشاوره در زمينه وظایف و تکاليف مؤدیان در نظام ماليات
بر ارزش افزوده

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

8

66

61

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -رایانه مربي

 وظایف مودیان (ثبت نام ،صدور صورتحساب ،وصولماليات
ثبت و نگهداري اسناد و مدارک ،تسليم اظهارنامه)

82دقيقه

 -واحد خدمات مؤدیان

65دقيقه

 -رایانه کارآموز

 -ماده  63ق .م .ا .ا درباره ارائه اطالعات درخواستي سازمان

65دقيقه

 -مودم ADSL

 -ماده  68ق .م .ا .ا درباره صورتحساب مربوطه

65دقيقه

 -ميز و صندلي مربي

 -جرائم متعلقه جهت عدم ارائه صورت حساب و جرایم آن ها

82دقيقه

 -ميز و صندلي کارآموز

 دیتاپرژکتور -پرینتر

 ماده  06ق م ا ا درباره زمان و مهلت تسليم اظهار نامه بهصورت جداگانه
 ماده  00ق م ا ا جریمه تاخير ،عدم ثبت نام در مهلت مقرر 82 ،دقيقهعدم صدور صورت حساب  ،عدم درج صحيح قيمت  ،عدم
تسليم اظهار نامه  ،عدم ارائه دفتر  ،تاخير در پرداخت  ،عدم
درج و تکميل اطالعات
 تکاليف مؤدیان در هنگام مراجعه ماموران و در خواست ارائه 82دقيقهدفاتر و اسناد و مدارک درخواستي آنان

 -برگه A4و نوشت افزار

65دقيقه

 تخته وایت برد ماژیک وایت برد -تخته پاک کن

مهارت :
-تبيين صدور صورتحساب سالهاي مالي

6:82

-تبيين طبقاه بنادي  ،ثبات و نگهاداري اساناد و مادارک و

6:82

بایگاني هاي مرتبط
تبيين برقراري ارتباط موثر با مؤدیان ماليات بر ارزش افزودهو تحویل اسناد و مدارک
 -تبيين نوع جریمه متعلقه مؤدي

0

 -تشریح وظایف مؤدي در قبال جرائم

0

 -تشریح وظایف مؤدي در هنگام مراجعه ماموران

0
11

0

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
ارائه مشاوره در زمينه وظایف و تکاليف مؤدیان در نظام ماليات
بر ارزش افزوده

زمان آموزش
نظري

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
وقت شناسي واستفاده از مهلت قانوني ثبت نام و ارائه اظهار نامه و عدم تااخير در انجاام
امور مالياتي
احساس مسووليت در قبال وظایف مودي و انتقال این احساس به مودي مالياتي
ایمني و بهداشت :

توجهات زیست محيطي :

12

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه تهيه و ارسال اظهار نامه ماليات بر
ارزش افزوده

نظري

عملي

جمع

1

3

60

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :
 -اظهارنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده اشخاص حقيقي و

 -رایانه مربي

82دقيقه

 -دیتاپرژکتور

حقوقي (موووع ماده  06قانون ماليات بر ارزش افزوده)

 -پرینتر

 -ترتيب و مراحل تساليم اظهارناماه و پرداخات مالياات و

 -رایانه کارآموز

عوارض متعلقه (مهلت ارسال ،مشخصات ماؤدي ،محاسابه

 -مودم ADSL

مانده ماليات و عوارض ،دوره هاي مالياتي ،تصاميم دربااره
اوافه پرداختي ماليات و عوارض تایياد صاحت منادرجات،
تسااليم اظهارنامااه ،اطالعااات فااروش و صااادرات کاااال و

 ميز و صندلي مربي -ميز و صندلي کارآموز

0

 -فرم اظهارنامه

خدمات ،اطالعات خرید و واردات کاال و خدمات ،تفکياک

 -برگه A4و نوشت افزار

ماليات و عوارض قابل قبول و غير قابال قباول باه عناوان

 -تخته وایت برد

اعتبار مالياتي)

 -ماژیک وایت برد

82دقيقه

 کد اقتصادي مؤدي -ارسال و تحویل توأمان اظهارنامه

 -تخته پاک کن

6

مهارت :
 -ثبت مشخصات مؤدي

6

 -محاسبه مانده ماليات و عوارض

6

 -تعيين دوره هاي مالياتي

6

 تصميم گيري درباره اوافه پرداختاي مالياات و عاوارضتایيد صحت مندرجات
 -اخذ اطالعات فروش و صادرات کاال و خدمات

6:821
6

 تفکيک ماليات و عوارض قابل قبول و غير قابل قبول بهعنوان اعتبار مالياتي
 -تسليم اظهارنامه در مهلت مقرر

6:821
6

13

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه تهيه و ارسال اظهار نامه ماليات بر

نظري

عملي

جمع

ارزش افزوده
دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

نگرش :
دقت و ریزبيني در ثبت و تهيه اظهار نامه و ارائه اطالعات جامع به مودي
ایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :

14

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه حقوق ورودي و عوارض کاال و خدمات
ماليات ارزش افزوده

نظري

عملي

جمع

1

8

68

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

 -رایانه مربي

دانش :
 -ماخذ واردات کاال

82دقيقه

 -دیتاپرژکتور

 -ارزش گمرکي کاال (قيمت خرید ،هزینه حمل و نقل و حم

82دقيقه

 پرینتر -رایانه کارآموز

بيمه)
 -حقوق ورودي کاال (حقوق گمرکي و سود بازرگاني) منادرج

65دقيقه

 مودم ADSL -ميز و صندلي مربي

در اوراق گمرکي
 -ماده  65ق .م .ا .ا درباره ما به ازاي ریالي واردات خدمات

65دقيقه

 -عااوارض قااانوني (سااود بازرگاااني ،حقااوق گمرکااي ،اوراق

65دقيقه

82دقيقه

امور مالياتي کشور
 -ماخذ ماليات واردات کاال موووع ماده  1قانون گمرکي

65دقيقه

 -ماخذ محاسبه بهاي کاالهاي وارداتي

65دقيقه

 -ماخذ حقوق گمرکي کاالهاي داراي موافقت نامه بازرگااني

65دقيقه

با کشورهاي خارجي
 -معافيت هاي کاالهاي وارده از پرداخت حقوق گمرکي ،سود

82دقيقه

بازرگاني و عوارض با پرداخت هزینه گمرکي موووع ماده 81
قانون امور گمرکي
 -معافيت و تخفيف حقوق ورودي مرز نشينان موووع مااده

65دقيقه

 3قانون مبادالت مرزي
 ماده  02ق م ا ا درباره قانون تعلم ماليات ( اخذ ماليات قبلاز ترخيص )
15

 برگه A4و نوشت افزار -تخته وایت برد

گمرکي)
 -نحوه تعيين تکليف طلب فعاالن اقتصادي و تجار از سازمان

 -ميز و صندلي کارآموز

65دقيقه

 ماژیک وایت برد -تخته پاک کن

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه حقوق ورودي و عوارض کاال و خدمات
نظري

ماليات ارزش افزوده

عملي

جمع

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

مهارت :
 -محاسبه ما به ازاي ریالي واردات خدمات

6

 -محاسبه سود بازرگاني ،حقوق گمرکي و اوراق گمرکي

6

 تعيين تکليف طلب فعاالن اقتصادي و تجار از سازمان اماورمالياتي کشور
 تشریح ماخذ ماليات واردات کاال بار اسااس مااده  1قاانونگمرکي
 -تحليل و توويح ماخذ بهاي کاالهاي وارداتي

6:821

6
6:821

 تحلياال و توواايح ماخااذ حقااوق گمرکااي کاالهاااي دارايموافقت نامه بازرگاني با کشورهاي خارجي
 ارائه راهکار درباره معافيت هاي کاالهااي وارده از پرداخاتحقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض
 ارائه راهکار درباره معافيتهاا و تخفيفاات موواوعه حقاوقورودي مرز نشينان

6

6

6

نگرش :
 جامع نگري و توجه به قوانين موووعه گمرکي و یا سایر قوانين مرتبط حسب موووعایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :

16

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :

زمان آموزش

ارائه مشاوره در زمينه حل اختالفهاي مالياتي ارزش افزوده
نظري

عملي

جمع

1

60

68

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد

توجهات زیست محيطي مرتبط

مصرفي و منابع آموزشي

دانش :

 -رایانه مربي

 مراجع اداري ،هيئت حل اختالف ماليااتي بادوي ،تجدیادنظر ،شوراي عالي مالياتي ،هيات مقرر در ماده  056مکارر82 ،دقيقه

دیوان عدالت اداري
 ماااده  011ق .م .م مووااوع هيئاات هاااي حاال اخااتالفمالياتي
 ماده  015ق م م موووع ویژگي نمایندگان سازمان اماورمالياتي کشور جهت عضویت در هيئت حل اختالف
 ماده  011ق م م موووع مهلت ابالغ رسيدگي هيئت حلاختالف مالياتي

 دیتاپرژکتور پرینتر -رایانه کارآموز

65دقيقه

 مودم ADSL -ميز و صندلي مربي

82دقيقه

 ميز و صندلي کارآموز -فرم اظهارنامه

65دقيقه

 برگه A4و نوشت افزار -تخته وایت برد

 -ماده  013ق م م موووع راي هيئت حل اختالف

65دقيقه

 ماده  018ق م م موووع گنجاندن ماخاذ ماورد محاسابهماليات در متن راي
 ماده  052ق م م موووع ارسال راي به دادستان انتظااميمالياتي

82دقيقه

65دقيقه

 -ماده  056ق م م موووع هيئت سه نفره حل اختالف وزیر 82دقيقه

 مهلت قانوني اعتراض موووع ماده  08قانون مالياات بارارزش افزوده

65دقيقه

 -شرایط امکان تعدیل ماليات بر ارزش افزوده

82دقيقه

 -شرایط اعتراض به ماليات

82دقيقه

 -تخلفات انتظامي ماموران مالياتي

82دقيقه

 جایگاه هر یک از مراجع حل اختالف و ترتيب مراجعه آنها 65دقيقه17

 ماژیک وایت برد -تخته پاک کن

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
ارائه مشاوره در زمينه حل اختالفهاي مالياتي ارزش افزوده

زمان آموزش
نظري

عملي

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

 -ووابط مراجعه به مراجع حل اختالف

65دقيقه

 -مباني برگ تشخيص

82دقيقه

 -نحوه صدور راي

65دقيقه

 -اعضاي هيئت حل اختالف

65دقيقه

 ماده  11قانون اداره شهرداري ها مربوط به اختالف موديو شهرداري
 برگه ابالغ ماليات65دقيقه
65دقيقه

 -برگه تشخيص ماليات

65دقيقه

مهارت :
 ارائه راهکار دربااره تعادیل مالياات بار ارزش افازوده (درصورت حصول شرایط)
 بررسي و احصاء تخلفات مالياتي صورت گرفته بار اسااسقوانين
 تشخيص روند اعتراض مراجعه به مرجع حل اختالف ذي ربط مطاابم باا جایگااهحقوقي آن
 اخذ توويح در مورد جزیيات گزارش مبنااي صادور بارگتشخيص
 بررسي جزیيات گزارش مبنااي صادور بارگ تشاخيص وانطباق آن با قوانين  ،مقررات و اسناد و مدارک مثبته
 -اعتراض نسبت به برگ تشخيص و تقاواي رسيدگي مجدد

6
6
6
6
6
6:821
821

 پيگيري رسيدگي مسئول مربوطه در سازمان اماور ماليااتينسبت به اعتراض وارد شده
 -تنظيم لوایح دفاعيه

6
6:821

 -تسليم دفاعيه

6

 -دریافت راي

82دقيقه

 -تهاتر و تسویه حساب با سازمان امور مالياتي

82دقيقه

 -استرداد مانده طلب مؤدي

82دقيقه
18

جمع

برگه استاندارد آموزش
 -برگهي تحليل آموزش

عنوان :
ارائه مشاوره در زمينه حل اختالفهاي مالياتي ارزش افزوده

زمان آموزش
نظري

دانش  ،مهارت  ،نگرش  ،ایمني
توجهات زیست محيطي مرتبط

نگرش :
 رعایت ترتيب مراحل حل اختالف رعایت انصاف در ارائه ایراد به راي صادره رعایت مصالح ملي و ترجيح آن برمنافع شخصي موکلایمني و بهداشت :
توجهات زیست محيطي :
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عملي

جمع

تجهيزات  ،ابزار  ،مواد
مصرفي و منابع آموزشي

 برگه استاندارد تجهيزاتنام

ردیف
1

رایانه

2

دیتا پرژکتور و پرده مربوطه

3

پرینتر

4

ميز و صندلي مربي

5

ميز و صندلي کارآموز

مشخصات فني و دقيق

تعداد

حداقل P4با : Spc
1G RAM ,256 MVGA ,LCD15,
DVDRW, CPU 2.66 Dual Core

به ازاي هر كارگاه
1عدد

DP:2000 lumens
Sc: 1.6*2.4 m

1عدد

HP Laserjet 1300

1عدد

صندلي گردان
Dim Desk :1*1.6 m
صندلي گردان
Dim Desk :0.8*1.2 m

توضيحات

1عدد
5عدد

6

مودم ADSL

5 users wireless

1عدد

7

تخته وایت برد

Dim Board:1.6*2.4 m

1عدد

8

تخته پاک کن

 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر سه نفر
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد

فومي

توجه :
 -تجهيزات براي یك كارگاه به ظرفيت  15نفر در نظر گرفته شود .
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1عدد

به ازاي هر كارگاه
 1عدد
به ازاي هر كارگاه
 1عدد

 برگه استاندارد موادردیف
1
2

3

4

نام

کاغذ
ماژیک
نوشت افزار
فرم اظهارنامه

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

A4 70 or 80 gr

 1بسته

 599عددي

وایت برد و معمولي در چهار رنگ مشکي،
قرمز  ،آبي و سبز
خودکار آبي ،مشکي ،قرمز ،سبز
اشخاص حقيقي و حقوقي

توجه :
 -مواد به ازاء یك نفر و یك كارگاه به ظرفيت  15نفر محاسبه شود .
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5عدد

 99عدد

15عدد

از هر رنگ  9عدد
از هر رنگ  1عدد
به ازاي هر سه نفر
به ازاي هر نفر
یك عدد

 برگه استاندارد ابزارردیف

نام

مشخصات فني و دقيق

تعداد

توضيحات

6

-

-

-

-

توجه :
 -ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد )ردیف

عنوان منبع یا نرم افزار

حسابداري ماليات بر
6

ارزش افزوده – همراه
با جداول استهالکات و
مقررات مالياتي

0

جزوه آموزشي «ماليات
بر ارزش افزوده»

مولف

سال نشر

مترجم

ناشر یا توليد کننده

محل نشر

دکتر حميدروا
وکيلي فرد و

6833

-

جاودانه

تهران

بهنام معتمدي
شرکت متد

6838

-

متد

اراک

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ( پيشنهادي گروه تدوین استاندارد ) عالوه بر منابع اصليردیف

نام کتاب یا جزوه

سال نشر

مولف  /مولفين

مترجم/
مترجمين
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محل نشر

ناشر

توويحات

فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
ردیف

عنوان

1

www.edalat.com

2

www.irtax.ir

3

www.acclearn.com

4

www.karotejarat.com

5

www.majlis.com

6

www.nattax.com

7

www.natctax.org

8

www.taxconsultants.co.in
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