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 خوانند  میرادانشجویان  و تمام عزیزانی که این مطلب  ،حسابداران عزیز ،سالم به تمام همکاران

 این نوشته ها ه ام  را برایتان بنویسم تا شاید ه انجام دادامروز برآن شدم تا خاطرات کارهایی ک

 کرده اند  شروع به کارباشد برای اساتید  و مطلب جدیدی برای عزیزانی که تازه  مطالبییاداوری 

 8316شروع اولین کارم در سال 

االخره تصمیم گرفتم دست نداشت  بای سخت به دنبال کار بودم به کاریابی ها مراجعه کردم اما فایده 

ولتی  این موضوع را با   از حسابداری بردارم  و در خط تولید یک شرکت لوله  مشغول به کار شوم

شده شرکتی پیدا کنم  ی کهتا هر جور ندرا راهنمایی کردوبنده  نددر میان گذاشتم مخالفت کرداستادم 

نبود رکت بودم هیچ شرکتی حاضرال شدنب در رشته تحصیلی خودم ،مشغول به کار شوم  رایگان

عملی ا ی دوره در،آشنا شدم  در این مسیر با موسسه حسابداری نوآوران  ، د که من کار کنم لبول کن

کمک کرد تا بتوانم  حدالل ثبتهای الزم برای صدور سند موسسه  ایشرکت کردم دورهموسسه 

طول ماه 2دوره ی من را یاد بگیرم موق دستمزد  و کار با نرم افزار حسابداری و ارسال لیست ح

 ،ه صحبت کردممد زایی کنم   با مدیر موسسآحسابداری در مد نظر من آن بود که از کشید  اما 

لبول کنم کمک میکنه تا را کار مالی یک شرکت بروم  ند تاپیشنهاد دادو آمد ان من خوشش ایشان از

 برای شروع کار.انگیزه گرفتم انجام بدم من هم 

 بدون حموق لبول کردم که کار یک شرکت تعاونی روستایی  ،انجام دادم  کهکاری  اولین 

گرفتم و رابود  تمام مدارک که تازه تاسیس شده  یره شرکت کشاورزان روستایی بودندهیات مد،رفتم 

مدیر کمک کرد تا ثبتهای جام بدم نگرفتم کمک کنید ا رامن کاربه موسسه و به مدیر گفتم برگشتم 

میشد کارهای مالی آن را جمع کرد داشت در ماه یک روز شرکت را زدم حجم فعالیت آنچنانی نمالی 
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به پایان سال مدیر کمک کرد و حسابها را بستم البته در این مدت در موسسه بالخره کار کردم رسید 

 بودم اهبه کاروز ردنهای خالی خودم را بعد از دانشگاه  مشغول کمک کولت

داد  روز دیدم یکی از اعضای هیات مدیره یه دفترچه صورتی رنگ به من کی 18در تیرماه سال 

و روش  دیدم کلی جدول رو م داخلش تباید پر کنیم بدیم اداره مالیات من گرفرا  جان این گفت پسر 

دش چطور پر کنم  بنده خدا سرش شلوغ بود بعرو اومدم پیش مدیر گفتم این نوشته اظهارنامه مالیاتی 

ی موسسه به من گفت ابالخره یکی از همکاربگذارد  ولت لی هم نمیدادم زیاد نمی توانستچون من پو

اما به شرطی که تو بگی من پر کنم  او پر میکنم من هم گفتم باشه  رو نم ایهزار تومان میگیر811

ارنامه پر هپاک میکردیم  بالخره اظووارد میکردیم را  داعدا!تیم یک روز طول کشید سلبول کرد نش

دفترچه  گرفتم دستم  ! شد باید مهر و امضاء میکردیم تحویل  اداره مالیات میدادیم عجب روزی بود 

برای کدام واحد مالیات فت این گدادم  را دفترچه که رسیدم  یخوشحال رفتم اداره مالیات به اولین نفر

د  دفترچه را گرفت گفت پس چرا کلی خندیبیشتر نیست که یه اتاق  هستواحدمنم گفتم اینجا مگه چند 

تا بعد از پر     کنواشماره واحد مالیاتی  گفت پرونده مالیاتی ، هکجاش نالص:نالص پر کردی گفتم 

بده تا کالسه پرونده و کد واحد مالیاتی بدم و یه کپی از اظهارنامتم برا تشکیل پرونده مالیاتی کردن بیا 

م بالخره  اظهارنامه مارا لا برا تشکیل پروند کلی داستان داشتآبگیر نگهدار ...................خودت 

پاییز شد دیدم از اداره مالیات زنگ زدن بیاد ، هیات مدیره رفت گرفتن من فکر کردم تموم شده آمدم 

 رد کنی چرا این کارو کردی برا ما مالیات زدن که الا تو بلد نبودی اظهارنامه  و دیدم اومد ناراحت

معاف بودیم من رفتم حاال تا برسم به اداره مالیات  انگار یک سال برا من طول کشید   ما از مالیات

ی که مسئول پرونده ما یالامن باید بدم را ارت سخیلی ترسیدم گفتم   اگه اشتباه من باشه تمام خ رسیدم

 بالخره گفت پسر جان تو سود اعالم .بود شروع کرد سوال و جواب انگار شب اول لبر من بود

را پر نکردی  و این  833کردی سودم  بهش مالیات تعلك میگیره و تو جدول مربوط به معافیت ماده 

اومدم با هیات .سرم   روی وار شدآزمان انگار که زمین وبگیره اعث شده که  به شما مالیات تعلك ب

بود از یکی از اعضاء عضو شورا خواهی کردم  اما خدا خیرشان بده  مدیره صحبت کردم  و عذر

امیداورم نکات گرفت و معافیت مارا لبول کردند چه لحظات سختی را  سپری کردم  بخشداری نامه

 این خاطره را گرفته باشید  که باید نترسید کار از جایی شروع کرد  و حتما لوانین مالیاتی که الزمه 

 م در خاطرات بعدی به نکات مالیاتی بیشتری میرسیو مختص هر شرکتی را بدانیم 

 ق.م.م  در خصوص معافیت تعاونی های روستایی وعشایری بود . 833ماده  :نکته این خاطره

 


