ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ درﺧﺼﻮص ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺪم
اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن از ﻧﺤﻮه ی اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ و ارزش اﻓﺰوده و ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر در
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﺴﺎرات و ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺑﺮای واﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﺪاد ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮاﺋﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ای ﮐﺎﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ارزش
اﻓﺰوده ،ﺑﯿﻤﻪ و اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ و ﺣﻀﻮر در ﻫﯿﺎت
ﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮاردی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از ارﺳﺎل
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﯾﺎ
رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﻣﻮدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و اﺳﻨﺎد ﻣﺪارک ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻀﻮر
در ﺟﻠﺴﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ،ﺧﻼﺻﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد،ﮐﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ،
ﺧﻼﺻﻪ  ،169ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮوش و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺣﺴﺎﺑﺪاری،ﺗﺮاز
آزﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻤﯿﺰﯾﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻬﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻮاﯾﺢ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ).ﻫﯿﺎت ﺑﺪوی
ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و …(
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  4ﻣﺎه ﭘﺲ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﮔﺰارﺷﺎت و ﺗﺮاز ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﻮدﯾﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻤﯿﺰی اﺳﻨﺎد
ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
اراﺋﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.
اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ارزش اﻓﺰوده و ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ روز ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ،
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﺴﺘﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﯾﺎﺳﺎزی و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۶۹ق.م.م (
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت دﭼﺎر
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆدﯾﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ و
ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﺼﻠﯽ ﻣﺎده
 169ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎ ،ﻓﺮوش ﻫﺎ ،اﺟﺎره
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،واردات و….ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﯾﺰ ارﺳﺎل ﺷﻮد و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ
دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺟﺮاﺋﻢ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ارزش اﻓﺰوده
اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺻﻮرت  3ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮔﺰارش ﺷﻮد و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻇﻬﺎر ﮔﺮدد .ارﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده از ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﯾﺎ
ﻃﻠﺐ ارزش اﻓﺰوده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری اﻗﺪام ﻣﯿﮕﺮدد در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ
اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺣﺴﺎﺑﺪاران
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻣﻮر ﺟﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎر زﯾﺎد ،اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ
اﯾﺮاد و اﺷﮑﻼت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و
آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺎﺑﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی اﻣﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﻘﻂ در آﺧﺮ ﺳﺎل و ﯾﺎ در ﻟﺤﻈﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره
ارﺳﺎل اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯿﺸﻮد ﺧﯿﻠﯽ از اﻣﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و در ﺣﯿﻦ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ازﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل
ﺣﺴﺎب ﻫﺎ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﺑﺮای اراﺋﻪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺟﺰ اﻟﺬاﻣﺎت رﺷﺘﻪ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﻗﺎم ﭘﻮﯾﺶ ﭘﯿﺸﺪاد
ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ

آﻣﻮزش

ﺗﻬﯿﻪ و ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق
ﻟﯿﺴﺖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﯾﮑﯽ از اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻋﺪم دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد ﺑﺎ
اراﺋﻪ روش ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اﺧﺬ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ) روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ (
دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻋﺪم ﺗﻬﯿﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ای ،ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺪاد ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ
اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ
دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎرت و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ( ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ و راه اﻧﺪازی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﺧﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دوﻣﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ
 4ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم درﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ارزش اﻓﺰوده
ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ارزش
اﻓﺰوده در ﺳﺎﯾﺖ ای وت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﺪاد در ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ
زﻣﺎن اﯾﻨﮑﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

بررسی سیستم حسابداری با هدف حل مشکلات مالیاتی و کاهش
جرائم مالیاتی
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد
ارائه مشاوره مالیاتی به مدیران و حسابداران
تهیه و تنظیم گزارش معاملات فصلی )موضوع ماده  ۱۶۹ق.م.م (
تهیه و تنظیم اظهارنامه های ارزش افزوده
آموزش قوانین مالیاتی و نحوه انجام تکالیف قانونی و تهیه و
ارسال گزارشات مالیاتی به مدیران و حسابداران
تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
ثبت نام و اخذ دفاتر قانونی ) روزنامه و کل (
تشکیل پرونده مالیاتی و پیگیری امور مربوطه
ثبت نام درسامانه کد اقتصادی و ارزش افزوده
اخذ گواهی ثبت نام در سامانه ارزش افزوده

