
 
 Qualifying Taxation Experts العنوان باللغة اإلنجليزية الضريبي الخبير وتأهيل إعذاد العنوان باللغة العربية

 .تدريبية ساعة( 03) التدريبية: الساعات عدد

 .18/8/8318 إلى 1/8/8318 من الفترة خالل
 .مساء   30:33 الساعة إلى مساء   30:33الساعة من: البرنامج أوقات

 .أردني دينار 101: المقررة الرسوم

 األهذاف

 السنة من اعتبارا والنافذ 8310 لسنة( 00) رقم النافذ الدخل ضريبة قانون في الواردة القانونية النصوص وتطبيق وتفسير قراءة من المشاركين تمكين -1
 .الصلة ذات بموجبه الصادرة والتعليمات واألنظمة وتعديالته 1990 لسنة( 2) رقم المبيعات ضريبة قانون وكذلك ،1/1/8311

 التشريعات من القانونية االحكام بموجب المكلف وواجبات حقوق على التعرف من قانونية ومسؤوليات تبعات المكلف تحّمل التي القانونية المواد على التركيز -8
 .القانون بأحكام االلتزام عدم حال في القانونية التبعات تحمل من المجال هذا في والعاملين العمل صاحب يجنب مما أعاله، اليها المشار

 .القانون أحكام بموجب الصادرة والتعليمات األنظمة في الواردة القانونية االحكام اهم على المشاركين إطالع -0
 .والمبيعات الدخل ضريبة دائرة في بها المعمول العملية والتطبيقات الواقع على واالطالع التعامل -0

 .المبيعات ضريبة بجداول تتعلق التي التعديالت أحدث على المشاركين إطالع -1
 الضريبية والخدمات ستشاراتاإل تقديم في المتخصصة المكاتب في لعملل وتأهيلهم ضريبي كمستشار عمل فرصة على الحصول في ينالمشارك يساعد -2

 .المحاسبية الخدمات ومكاتب الحسابات تدقيق ومكاتب

 المحتويات

 :الدخل ضريبة: أوال

 الدخل ضريبة قانون عن عامة مقدمة. 
 المملكة في الدخل ضريبة قانون سمات. 
 وخارجها المملكة داخل) للضريبة الخاضعة الدخل مصادر.( 

 الضريبة من المعفاة الدخل مصادر . 

 ضريبيا   المقبولة المصاريف. 
 ضريبيا   المقبولة غير المصاريف. 
 ضريبيا   الخسائر معالجة. 
 الشخصية اإلعفاءات. 
 الضريبة معدالت. 
 ضريبيا   التبرعات معالجة. 
 ضريبيا   المسقفات معالجة. 
 اإلقتطاعات. 
 المقدمة الدفعات. 
 الضريبي التكليف هيكل. 
 الضريبي التقدير هيكل. 
 أسئلة– عملية حاالت. 

 :المبيعات ضريبة: ثانيا

 القانون أحكام وفق التكليف. 
 القانون تطبيق نطاق. 
 التسجيل وإلغاء التسجيل وتعديل التسجيل. 
 الخاصة والضريبة-العامة الضريبة-وأنواعها الضريبية النسب. 
 القانون في الواردة اإلعفاءات. 
 والخدمات السلع جدول. 
 القانون أحكام وفق والسجالت الفواتير. 
 عنها واالقرار القيمة. 
 الضريبية الفترات– الضريبي اإلقرار. 
 الضريبي اإلستحقاق. 
 عملية حاالت-الضريبي والرد الخصم. 
 والعقوبات الجرائم. 
 التبليغ. 
 التقادم. 
  المدقق ُيصدرها التي القرارات أنواع-عملية حاالت. 

 المشاركون

 (.القانونية والتزاماتهم واجبات) والقطاعات األنشطة مختلف من العمل أصحاب  -1

 .المحاسبة أقسام ورؤساء الماليين المدراء - 8
 .حكمها في وبما واألجور الرواتب على باالقتطاعات المعنيين - 0
 .الدخل ضريبة بقضايا المهتمين المحامين ومنهم القانونيين - 0

 .انجليزي –عربي  لغة التذريب

 


