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 و حسابداري علم دریاي از اي قطره بعنوان فرمود  عنایت توفیق که سپاس را خداي
 قوانین مجموعه از کاملی  منبع بعنوان حاضر کتاب تدوین و تهیه مجال مالیاتی
  .باشم داشته را مالیاتی

 از جامعه افراد آگاهی و اطالع عدم مقررات، و قوانین رعایت عدم  عمده عوامل از یکی
 عوامل معلول ما کشور در مقررات و قوانین به جهل امروزه.است مقررات و قوانین

 در.است رسانی اطالع سیستم در نارسایی وجود عوامل این ترین مهم. است متعددي
 مورخ اصالحیه مستقیم هاي مالیات قانون اساس بر حاضر راستا،مجموعه این

 پایانه ،قانون1400/03/02 مورخ اصالحیه افزوده ارزش بر مالیات ،قانون1394/04/31
 کشور کل 1400 سال بودجه قانون مالیاتی احکام و مودیان سامانه و فروشگاهی هاي
  . است شده وريگردآ

 حاصل انتقادات و پیشنهادات ارائه با جز ها زمینه کلیه در پیشرفت و رشد که آنجا از
 می مطالعه را کتاب این که پژوهشگران و نظران اساتید،صاحب گردد،از نمی

 اصالحی نظرات شدند مواجه اشتباهی و ایراد با چنانچه بود خواهم نمایند،سپاسگزار
  .نمایند ارسال h.taheri023@gmail.com الکترونیکی پست به را خود

 شهرآئینی طاهري هادي

  




