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  نرم افزار ماليات بر ارزش افزوده

درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل . يكي از منابع اصلي درآمد دولتها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول ميشود

% 60دركشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از مالحظه اي از بودجه دولتها را تشكيل ميدهد و 

  .بودجه عمومي را تشكيل ميدهد

 

دراقتصاد ايران، متناسب با رهنمودهاي كلي سند برنامه سوم توسعه، به منظور كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمد نفت مقرر 

دي دولت با گسترش پايه هاي مالياتي از طريق وضع ماليات بر ارزش شد تا سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآم

از اين رو احتساب ماليات بر ارزش افزئوه براي تمامي شركت ها و سازمانها امري ضروري مي باشد شركت  .افزوده افزايش يابد

با . سازمان ها بسيار آسان نموده است داده كاوان پارس با ارائه نرم افزار ماليات بر ارزش افزوده اين كار را براي شركت ها و

  كمك اين نرم افزار تمامي گزارشات محاسبات فصلي و پيش نويس اظهارنامه ها به سهولت در دسترس قرار خواهد گرفت

 :ويژگي ها و امكانات

 .خدمات با نرخ ماليات بر ارزش افزوده توسط كاربر/امكان تعريف كاال •

 با پارامترهاي مورد نياز ارزش افزودهامكان ثبت فاكتورهاي خريد و فروش  •

 امكان ثبت مشخصات مورد نياز خريدران و فروشندگان •

 .امكان چاپ فاكتور هاي استاندارد سازمان امور مالياتي •

 .ماليات بر ارزش افزودهگزارش محاسبات فصلي  •

 .)كاال و خدمات(گزارش محاسبات فصلي خريد و فروش •

 .توسط نرم افزار و به صورت كامال خودكار  ماليات بر ارزش افزوده پيش نويس اظهارنامه •

 گزارش از فروش كاال خدمات معاف از ماليات و ارزش افزوده •

 گزارشات از واردات كاال،خدمات مشمول و غير مشمول •

 شامل گزارشات متنوع ديگر نيز مي باشد ماليات بر ارزش افزودهنرم افزار  •

  را دارند Excelتمامي گزارشات امكان چاپ و  ارسال به  •

  


