
قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شد و  ۱۳۸۷اردیبهشت  ۱۷در 

به دنبال آن جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی کشور شکل گرفت. 

ور این نهاد که فعالیت آن بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور است با هدف جذب نیروی مشا

مالیاتی، اعضای خود را با توجه به نیاز کشور و از طریق اطالعیه های سازمان سنجش و آزمون های 

مندان به ورود در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران که سابقه ورودی آن انتخاب می کند. عالقه

رار است در سال فعالیت در امور مالی و مالیاتی دارند می توانند در پنجمین دوره این آزمون که ق

شرایط ثبت نام  برگزار شود، شرکت کنند. بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی ۱۴۰۱

بپردازیم و مراحل نام نویسی در آزمون ورودی آن را به  آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

  .صورت تصویری بیان کنیم

  مزایای عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 .عضویت در این مجموعه با مزایایی همراه است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم

  عدم نیاز به پرداخت حق تمبر برای حضور در مراجع دادرسی مالیاتی ) ویژه مودیان دارای

 کارت عضویت (

 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در  ۲۵۱ امکان ارتقا به عنوان مستشار هیئت موضوع ماده

نفر از اعضای مجموعه از  ۵۰سطح استان های کشور وجود دارد که در حال حاضر بیش از 

 .طریق حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی به این منصب دست یافته اند

  حضور به عنوان نماینده هیئت حل اختالف در هیئت های حل اختالف مالیاتی که مطابق

 .مالیات بر ارزش افزوده به شورای نگهبان ارسال شده است قانون

 ای برای اعضای مجموعهصدور پروانه فعالیت حرفه 

 شرایط ثبت نام در آزمون

نیازمند شرایطی است که فرد متقاضی شرکت  ثبت نام آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 .زیر میباشنددر آن می بایست حتما به آنها توجه کند. این شرایط به شرح 

 دارا بودن تابعیت ایرانی 



 عدم مشاهده مشکالت اخالقی، رفتاری و مالی و حسن شهرت در رعایت موازین شرعی 

  آبان همان  ۷حداقل فارغ التحصیل مقطع کارشناسی در رشته های ذکر شده بوده و پس از

 .سال فارغ التحصیل شده باشد

  سابقه اشتغال در یکی از رشته های امور مالی و مالیاتی، حسابرسی مالی، حقوق، محاسبات

یا تدریس امور مالی و مالیاتی، محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه ها و مراکز علمی آموزشی 

  سال به صورت تمام وقت ۱۰به مدت 

 عدم سابقه محکومیت کیفری  

 ی به صورت دائمی و موقت در دستگاههای نداشتن رابطه استخدام رسمی یا غیررسم

 اجرایی

  

 اطالعیه

 ۱۰مطابق دستورالعمل به تصویب رسیده وزیر امور اقتصاد و دارایی افرادی که فاقد سابقه کار )

سال تمام وقت در موارد ذکر شده( باشند می توانند پس از گذراندن دوره آموزش حرفه ای و 

حرفه ای و مراکز علمی آموزشی در آزمون ورودی جامعه گذراندن کارورزی از طریق مراکز فنی 

 .مشاوران رسمی مالیاتی شرکت کنند



[caption id="attachment_113744" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]مراحل نام نویسی در آزمون ورودی

 

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران

 تصویر اسکن شده عکس سه در چهار به صورت واضح و تمام رخ 

 تصویر اسکن شده از پشت و رو کارت ملی 

 اسنامه های دارای تصویر اسکن شده از صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات برای شن

 توضیح

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و ارسال مدرک لیسانس اسکن شده به صورت فایل 

  تصویر اسکن شده از کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا کارت معافیت )مختص

  برادران(

 اسکن حکم بازنشستگی یا خاتمه خدمت یا تکمیل فرم مربوط به نداشتن رابطه استخدامی 

 ویر خالصه سوابق شغلی از اداره کارگزینی مربوطهتص 



  

  اطالعیه

بارگزاری تمام مدارک ذکر شده فوق الزامی میباشد و در صورت اثبات مغایرت در هر یک از موارد 

 .فرم ثبت نام با مدرک ارسالی از ادامه عضویت داوطلب شرکت در آزمون جلوگیری می شود

 رشته های مورد نیاز آزمون

مدرک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران، لیسانس رشته های امور حداقل 

مالیاتی، بازرگانی، حسابداری و حسابرسی، علوم اقتصادی و مدیریت در گرایش های مالی، دولتی، 

 .صنعتی، بانکی، بازرگانی و حقوق می باشد

 .کلیک کنید وکالت آزمون  شرایط ثبت نام برای مشاهده اطالعات بیشتر درمورد

  مواد آزمون

شود و سواالت آن امتیاز منفی دارند آزمون مشاوران رسمی مالیاتی ایران به صورت تستی برگزار می

امتیاز  ۱۰۰این آزمون از  .به طوری که هر سه پاسخ نادرست یک پاسخ درست را از بین می برد

 امتیاز کسب نماید که ۶۰بایست دست کم شود و فرد متقاضی برای قبولی در آن میبرگزار می

امتیاز آن از قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده باشد. مواد آزمون و امتیاز هر کدام  ۳۰حداقل 

  .از آنها در جدول زیر قابل مشاهده است

 100امتیاز از  ماده امتحانی آزمون

 امتیاز ۶۰ قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

 امتیاز ۱۵ لیاتیحسابداری مالیاتی و حسابرسی ما

 امتیاز۱۰ حسابداری و حسابرسی

 امتیاز ۱۵ مجموعه قوانین تجارت، مدنی، محاسبات عمومی و بودجه

 

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa/


 راهنمای تصویری مراحل نام نویسی در آزمون ورودی

نحوه مراحل نام نویسی در آزمون ورودی مشاوران رسمی مالیاتی ایران به صورت تصویری برای 

 برای ثبت نام در این آزمون می بایست ابتدا به .مشاهده ی شما عزیزان در ادامه قرار گرفته است

راست صفحه، گزینه سایر آزمون های مراجعه کرده و سپس از منوی سمت  سایت سازمان سنجش

 .استخدامی را انتخاب کنید

[caption id="attachment_113751" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سایت سازمان سنجش

را انتخاب  "ثبت نام پنجمین آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران  "سپس لینک  

 .نمایید

https://sanjesh.org/


[caption id="attachment_113752" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]لینک سیستم ثبت نام

در منوی سمت راست  "خرید کارت اعتباری"حال هزینه تعیین شده ثبت نام را از طریق  

 .پرداخت نمایید



[caption id="attachment_113755" align="aligncenter" width="600"]

  
 [caption/]خرید کارت اعتباری

در این مرحله با عالمت زدن سریال ثبت نام آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از  

 .به مرحله بعد بروید "تایید و ادامه"طریق 



[caption id="attachment_113757" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]سریال ثبت نام

 .اطالعات خواسته شده را وارد نمایید و بر تایید و ادامه کلیک کنید



[caption id="attachment_113756" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود اطالعات

 .سپس شماره پیگیری پرداخت خود را دریافت کرده و به ادامه روند پرداخت وارد شوید 



[caption id="attachment_113758" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]فت شماره پیگیریدریا

 .های بانکی عضو شتاب پرداخت خود را انجام دهیددر این مرحله می بایست به وسیله کارت



[caption id="attachment_113759" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]درگاه پرداخت

کلیک  "گام بعدی -تایید و ادامه  "پس از انجام مراحل فوق به لینک ثبت نام بازگشته و بر  

 .کنید



[caption id="attachment_113761" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بازگشت به لینک ثبت نام

 .برای ورود به سیستم سریال کارت اعتباری خریداری شده خود را در کادر وارد نمایید 



[caption id="attachment_113760" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ورود به سیستم

  

 اطالعیه

در صورتی که ثبت نام شما توسط فرد دیگری انجام میشود قبل از مرحله تایید عالوه بر کنترل 

س ارسالی خود را نیز چک کنید و صحت آن اطمینان یابید زیرا کردن اطالعات ثبت نام حتمًا عک

در صورت ارسال عکس اشتباه فرد متقاضی به عنوان متخلف شناخته می شود و مطابق مقررات با 

 .او برخورد خواهد شد

  

 اخبار پیرامون اطالعات تکمیلی آزمون



کند و با توجه به نیاز کشور  آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی ایران از زمان مشخصی تبعیت نمی

زمان ثبت نام این آزمون در سال گذشته از هفته اول شهریور آغاز شده بود و تا  .برگزار میشود

اواسط این ماه ادامه داشت پس این احتمال وجود دارد که ثبت نام پنجمین دوره آن نیز مانند سال 

د زمان و تاریخ ثبت نام منتشر نشده است. گذشته از شهریورماه آغاز شود اما هنوز خبر قطعی در مور

اطالعات تکمیلی این آزمون شامل تاریخ، محل دریافت کارت و محل برگزاری آن از طریق اطالعیه 

 .های سازمان سنجش متعاقبا اعالم خواهند شد

  

 .کلیک کنید آزمون سردفتری برای مشاهده اطالعات بیشتر درمورد

 نتیجه گیری

جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران از افراد کارآمد و مطلع به قوانین مالیاتی به منظور ارتقاء فرهنگ 

ه اعضا جامعه مشاوران مالیاتی مودیان و حفظ حقوق آنها تشکیل شده است. یکی از مزیت های ویژ

توانند به ای برای آنهاست. همچنین این افراد میرسمی مالیاتی ایران، صدور پروانه فعالیت حرفه

عنوان نماینده هیئت حل اختالف در هیات های حل اختالف مالیاتی حضور پیدا کنند. عالوه بر این 

های الیات های مستقیم در استانمکرر م ۲۵۱امکان ترفیع به عنوان مستشار در هیئت موضوع ماده 

  .کشور برای آنها فراهم می باشد

اعضای این مجموعه پس از کسب امتیاز قبولی در آزمون ورودی تعیین شده و فعالیت می نمایند. 

شود و برگزاری آن از زمان مشخصی تبعیت نمی کند. این آزمون با توجه به نیاز کشور برگزار می

شود و شرکت در آن ن از طریق سایت سازمان سنجش متعاقبًا اعالم میاطالعات تکمیلی این آزمو

شرایط ثبت نام آزمون مشاوران رسمی  در این مقاله به بررسی .نیازمند شرایط خاصی است

پرداخته شد و مراحل نام نویسی در آزمون ورودی آن به صورت تصویری و گام به  مالیاتی ایران

  .گردید بیان  گام

 

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c/

