
 

 

 

 

 4از  1 صفحه

 نام در آزمون (: فراخوان ثبت1ره )اطالعیه شما گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 انجمن حسابداران خبره ایران

 (:1اطالعیه شماره )

 مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامهنام در آزمون  فراخوان ثبت

 1398مهر  26
 

کارگروه گواهینامه خدمات مالیاتی و  شورای عالیات مصوبدر اجرای دبیرخانه انجمن حسابداران خبره ایران 
« 1398مهر  26 مورخ مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون»از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در ل، مشاغ

 د.آور عمل می دعوت به
 

 الف( شرایط داوطلبان:
 های مرتبط حداقل تا مقطع کارشناسی داشتن تحصیالت دانشگاهی در رشته حسابداری یا رشته .1

 مرتبط کار سابقه سال دو حداقلداشتن  .2

 

 مدارک مورد نیاز:ب( 
 (پیوست اطالعیه) «مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه آزموننام در  ثبتنامه  درخواست»تکمیل  .1

 .باشدفوق « 1.الف» بند موضوع شرط مؤید کهتصویر مدرک تحصیالت دانشگاهی  .2

غاز به کار، تاریخ پایان تاریخ آ آن در که ایران خبره حسابداران انجمن به خطاب کار سابقه نامهگواهی اصل .3
تصویر ؛ یا باشد شده ذکر روشنی بهمتقاضی با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره ملّی  شغلی جایگاهکار، و 

که مؤید یا تصویر رسید پرداخت مالیات حقوق  ؛سابقه پرداخت حق بیمه از سامانه سازمان تامین اجتماعی
 .باشد فوق «2الف.»بند موضوع  شرط

 یا ایران ملّی بانک نزد ۶۰3۷۹۹11۹۹۵2۹12۸ کارت شماره به ریال میلیون دو مبلغ به ورودیه زواری رسید .4
  ایران خبره حسابداران انجمن نام به تجارت بانک نزد 4۵۰۵3۵۵۵ حساب شماره

 ضرورت ندارد. فوق 3و  2مدارک بندهای : برای داوطلبان عضو انجمن حسابداران خبره ایران ارائه 1یادداشت

مرکز برگزارشده توسط « مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه»کننده در دوره آموزشی  رکتشداوطلبان : 2تیادداش
از پرداخت مبلغ ورودیه  1398ر صورت عدم شرکت در آزمون اردیبهشت د (PACTآموزش حسابداران خبره )

 .فوق معاف هستند 4موضوع بند 

 

 آزمون:پ( 
 :زیر انجام خواهد شد دو بخش درآزمون  .1

 و درآمد حقوق از قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط با مشاغل ای )تستی( و تشریحی های چهار گزینه الف( پرسش

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ، مشاغل گروه اول مالیاتی عملکرد تکمیل اظهارنامه ( آزمون عملیب
تهیه و تنظیم فهرست الکترونیکی مالیات ، و ق.م.م.1۶۹موضوع ماده  فصلیالت عمومی، ثبت فهرست معام

 های رایانه( )بر روی دستگاهبر درآمد حقوق 

 فصل و حقوق، درآمد بر مالیات: سوم فصل) سوم باب ،(مالیات مشمول اشخاص) اول باب شاملمنابع آزمون  .2
 تیر 31 مصوب اصالحات آخرین با) مستقیم تهایمالیا قانون 1۶۹ مادهو ( مشاغل درآمد بر مالیات: چهارم
 روشهای و مدارک و اسناد دفاتر، نوع به مربوط نامهآیین) ۹۵ ماده موضوع اجرایی نامه آیین؛ همچنین، (13۹4



 

 

 

 

 4از  2 صفحه

 نام در آزمون (: فراخوان ثبت1ره )اطالعیه شما گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 انجمن حسابداران خبره ایران

 نامه آیینو  (مالیات مشمول درآمد تشخیص و رسیدگی برای ارائه نحوه و مالیاتی اظهارنامه نمونه و نگهداری
قوانین و ؛ همچنین، مذکور قانون (نحوه ارسال فهرست معامالت فصلی) 1۶۹ ماده 3صره تب موضوع اجرایی

 است.عمومی مربوط به اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مقررات 

)به ترتیب اولویت  های زمانی زیر از بازهبه مدت چهار ساعت در یکی هر گروه چهل نفره از داوطلبان آزمون  .3
 استاد خیابانواقع در تهران، (، PACT)مرکز آموزش حسابداران خبره محل در  ،(نام داوطلبان زمانی ثبت

 برگزار خواهد شد: 23 شماره نوید، کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین ،)ویال( الهی نجات

  ،1398مهر  26صبح روز جمعه 
  ،1398مهر  26بعد از ظهر روز جمعه 

 

 ،آنان انجام خواهد شد نام فوق صرفاً بر مبنای اولویت زمانی ثبتزمانی های  بازهبندی داوطلبان در  گروهیادداشت: 
ی از طریق وبگاه انجمن حسابداران ، طی اطالعیه ثانو1398مهر  17ایان وقت اداری روز چهارشنبه، و حداکثر تا پ

 خواهد رسید.داوطلبان به اطالع  www.iica.irایران به نشانی خبره 

کارت ملّی داوطلبان در حکم کارت ورود به جلسه محسوب خواهد شد، از این رو، همراه داشتن آن در جلسه  .4
 آزمون الزامی است. 

 

 نام: روش و مهلت ثبتث( 
حداکثر تا پایان روز به دبیرخانه انجمن تحویل حضوری مدارک مورد نیاز در آزمون از طریق داوطلبان نام  ثبت .1

از  نیاز مورد مدارکپستی ارسال و دریافت رسید کتبی )ممهور به مهر انجمن( یا  13۹۸مهر  1۵دوشنبه، 
شود. به منظور پیگیری  انجام می 13۹۸ هرم 13حداکثر تا پایان روز شنبه، طریق پست پیشتاز )سفارشی( 

بالفاصله پس از تحویل مدارک مورد ، هر یک از داوطلبان باید از طریق پست یهای ارسال درخواستوصول 
گواهینامه مالیاتی آزمون »با ذکر نام، نام خانوادگی، کد عضویت و عبارت را  پستیرسید تصویر  ،نیاز به پست

 د. نارسال کن ۸۸۸۷۸۶۶۷یا نمابر  members@iica.irبه ایمیل بر روی رسید « 13۹۸ هرم – مشاغل

پایان  ، حداکثر تابررسی مدارک توسط دبیرخانه انجمنآزمون، پس از  شرکت شرایط واجد داوطلبانفهرست  .2
 ایران خبره حسابداران انجمن وبگاه طریق از یثانو اطالعیه طی ،13۹۸مهر  1۷ چهارشنبه،وقت اداری روز 

 .رسید خواهد داوطلبان اطالع به www.iica.ir نشانی به
 

 مهم: اتتوضیحج( 
گواهینامه موضوع این آزمون صرفاً برای داوطلبانی صادر خواهد شد که با موفقیت هر دو بخش آزمون را  .1

بدیهی است، در صورت عدم موفقیت هر یک از داوطلبان گواهینامه موضوع این آزمون پشت سر بگذرانند. 
وی این اعضاء نیز تحت هیچ شرایطی قابل همچنین، مبالغ ورودیه پرداختی از سبرای آنان صادر نخواهد شد. 

 استرداد نخواهد بود.

                شوند، به صورت ساالنه  میصادره برای داوطلبانی که موفق به گذراندن این آزمون  های اعتبار گواهینامه .2
 . بود خواهد( 13۹۹آبان  3۰)تا 

و پرداخت تمر مقرر از سوی کارگروه مربوط ای مس ها مستلزم گذراندن آموزش حرفه تمدید این گواهینامه .3
 . تعیین خواهد شد شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران است که از سویهزینه تمدید گواهینامه 



 

 

 

 

 4از  3 صفحه

 نام در آزمون (: فراخوان ثبت1ره )اطالعیه شما گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

        
 

 

 اطالعات هویتی

 :*کد عضویت نـام خانـوادگی: نــــــــام:
 و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.باالتر نام و احراز شرایط داوطلبان عضو انجمن با اولویت  ا این حال، فرایند ثبتی شرکت در این آزمون الزامی نیست؛ ببرا عضویت در انجمن*: 

 اطالعات تماس

 ـزل:نشانی منــــ

 نشانی دفتــر کار:

 ــراه:تــلفن همـ تلفن منـــزل: زل:کدپستی منـــ

 :(email) رایانامه  تلفن دفتر کار: کدپستی دفتر کار:

 

 تحصیالت دانشگاهی

 مقطع

 تحصیلی

 رشته

 تحصیلی

 دانشگاه /

 موسسه آموزش عالی

 تاریخ

 آغاز تحصیل

 معدل آموختگی تاریخ دانش

      *کارشناسی
      کارشناسی ارشد

      دکتری
 ( ضروری است.2کارشناسی )موضوع بند ب.، ارائه مدرک تحصیالت دانشگاهی مقطع نیستند*: برای داوطلبانی که عضو انجمن حسابداران خبره ایران 

 ای  های آموزشی حرفه دوره

 مدرک پایان آغاز دانشگاه / موسسه آموزش عالی / سازمان عنوان دوره

     

     

     

     
 

 ر انجمنپس از عضویت د ای های علمی یا حرفه کارهای پژوهشی / کارهای مطالعاتی / آثار نوشتاری / ارائه مقاله در همایش

 

 

 

 

 

 المللی های بین آشنایی با زبان

 توانایی نوشتن توانایی درک مطلب وگو توانایی گفت زبان

    

    

    

 

 نام در آزمون ثبت نامه درخواست

 مه خدمات مالیاتی مشاغلگواهینا
 1398مهر  26مورخ 



 

 

 

 

 4از  4 صفحه

 نام در آزمون (: فراخوان ثبت1ره )اطالعیه شما گواهینامه خدمات مالیاتی مشاغلآزمون  

 انجمن حسابداران خبره ایران

 *مرتبط ای پیشینه کار حرفه

 تاریخ کارفرما سازمانی جایگاه 

 آغاز

 تاریخ

 پایان

 شمار کارکنان

 زیر سرپرستی

     

     

     

     

     

     

     
 سال اخیر ضروری است.  دو( در ارتباط با 3کار )موضوع بند ب. سابقه نامه گواهیارائه  ،نیستندبرای داوطلبانی که عضو انجمن حسابداران خبره ایران  :*

 المللی ا ی ملّی و بین های علمی وحرفه عضویت در انجمن

سطح  انجمن

 عضویت

 تاریخ

 عضویت

 نامه/ گواهی

 ای عنوان حرفه

 شده در انجمن مربوط های انجام مشارکت شرح

     

     

     

     

     

 

 ای و اجتماعی ها در امور حرفه دیگر مشارکت

 

 

 

 

 

 

شرکت در  متقاضی انجمن حسابداران خبره ایران 1398شهریور  25مورخ مفاد اطالعیه ضمن مطالعه دقیق  ...........................................................................................................................جانب  این

نام داوطلبان در یکی از  با توجه به اولویت زمانی ثبتنجمن حسابداران خبره ایران، هستم، و مطلعم که آزمون ، اعطایی از سوی ا«مشاغل مالیاتی خدمات گواهینامه آزمون»

 خیابان تهران، در واقع ،(PACT) خبره حسابداران آموزش مرکز محلتوسط انجمن حسابداران خبره ایران در  1398مهر  26 مورخجمعه صبح یا بعد از ظهر  زمانی های بازه

نامه را با دقت و  کنم اطالعات این درخواست تایید می وسیله بدینجانب  این. شد خواهد برگزار 23 شماره نوید، کوچه شاداب، و سپند های خیابان بین ،(ویال) الهی نجات استاد

نیاز به ارائه مدارک و شواهد  دریافت گواهینامهیا پس از  آزمون پیش از برگزاری ام و هر زمان در فرایند با درستی و با استناد به مدارک و شواهد قابل اثبات تنظیم کرده

موضوع این آزمون در صورت   گواهینامهمذکور مطلعم که بر مبنای مطالعه دقیق مفاد اطالعیه جانب  این ختیار دبیرخانه انجمن خواهم گذاشت.تکمیلی باشد آنها را در ا

 کارگروه سوی از مقرر مستمر ای حرفه آموزش گذراندن مستلزم آن تمدید ، وبود خواهد 1399آبان  30 تادر آزمون صادر خواهد شد، و اعتبار آن هر یک از داوطلبان موفقیت 

 .شد خواهد تعیین ایران خبره حسابداران انجمن عالی شورای سوی از که است گواهینامه تمدید هزینه پرداخت و مربوط

 تاریـخ:

 امضـاء:

 

 

 

 


