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یــــگان مشــاوره را

-۲۸ ۰۰ ۷۳ ۸۸   ۰۲۱دفــترمرکزی تھـــران خـــیابان شھید بھشــتی

www.radaccin.ir radaccin

دفتر شھریار: شھریار بلوار شـھدا روبروی شـــھرک اداری ساختمان 

امام رضا طبقه ۵ واحد ۱۰ و ۱۱   

۰۲۱  ۶۵  ۳۲  ۳۱  ۲۹-

۶۵  ۳۰۰  ۶۳۳۰۲۱-

۰۹۱۲  ۴۰  ۸۰  ۳۲۵ مدیرعامل: 

Info@radaccin.ir



موسســــه حســــابداری و خدمات مالی راھبرد ارقام دانا به شماره ثبت

 ۴۲۶۷۰  در اداره کل ثبت شرکت ھا افتخار دارد،با استفاده از تجربیات

 مدیران مالی و مالیاتی متبحر و مشـــــاوران مالیاتی بازنشـــــســــــته و 

حســــابداران عضــــو جامعه حســــابداران رسمی،با سالھا تجربه مفید و 

حرفه ای در حرفه حسـابداری و با این باور که امروزه در عرصه رقابتی

اقتصـــــــــــــادھای جھانی و ملی،استفاده از اطالعات مربوط و قابل اتکاء 

مھمترین ابزارتصــــــمیم گیری مدیران می باشد و دستیابی به اطالعات 

مذکور بدون استفاده از خدمات حســــابداران و مشــــاورین مدیریت و

 مشـــــاورین مالیاتی امکان پذیر نیســـــت؛ فلذا به منظور رفع نیازھای

 حسـابداری و مالی شرکت ھا و موسســات (بازرگانی،خدماتی،پیمانکاری

،تولیدی) و ارتقاء سطح کیفی اطالعات مالی و سیســــتم ھای مدیریتی و

 کمک به ایجاد انضــــــــــــــباط مالی و مالیاتی فعالیت حرفه ای خود را با 

بھره مندی از کادر مجرب و متخصــص در زمینه کلیه امور حســابداری 

،حســـابرسی،امور مالیاتی،امور بیمه و امور ثبتی و حســـابرسی بیمه و 

مشـــاوره و فروش و استقرار نرم افزار ھای مالی،اصالح حســـاب،تحریر

 دفاتر و اظھارنامه مالیاتی عملکرد و ارائه خدمات مالی ســــــــــــالیانه و

 موقت مورد نیاز شـرکت ھا،با قابلیت متناسـب ســازی با نیازھای خاص

 شرکت تشکیل شده است.

درباره ما:

www.radaccin . i r



خدمات حسابداری و مالیاتــی:

۰۴
تھیه و تنظیم و ارسال اظھارنامه مالیاتی براساس استانداردھا 

و قوانین مالیاتی جــھت اصناف و شرکت ھا

۰۵
پیگیری اعتراض ھای مالیاتی و شرکت در کمیسیون ھای حل

اختالف مالیاتی و کاھش مالیات به صورت تضــــــــــــــــمینی 

۰۶
مشاوره ، تھیه و تنظیم صورت ھای مالی جاری شده طبق ضوابط

و استانداردھای حســـابداری جھت ارائه به بانک و اداره دارائی

۱۰
ثبت نام و تشکیل پرونده

و اخذ کداقتصــــــــــــادی

و گواھــی ارزش افـــزوده

۰۹
ارسال لیست بیمه تامین

اجتماعی و تنظیم لیسـت

مالیات بر حـــــقوق

۰۸

تنظیم اظھارنامه ھای مربوط

به انحــــالل شـــــــــرکت ھا

۰۷

تحریر دفاتر قانونی

 روزنامــــــــه و کل

۰۲
تنظیم اظھارنامه 

ارزش افـــزوده

۰۱
استقرار سیستم ھای مالی و

صــنعتی و بھای تمام شـــده

۰۳
تنظیم صورت معامالت موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات ھا 

(خرید و فروش فصلی)
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مشـاوره مالیاتی

به شـــرکت ھای 

تازه تاســــــیس

مشاوره مالیاتـی

جــھت جلوگیری

از جرائم مالیاتی

ارائه راھکارھای 

مالیاتـــی جــھت 

بھره مــــندی از

مـعافـــــیت ھای

مالیاتــــــــی  

انـواع مشـــــاوره

مالی جھت بھـبود

و پیشرفت منابع

مالــــی شـــــرکت    

ئـه ھرگــــونه  ارا

مشــاوره مالی و

مـــــالیاتــــی به

اشـخاص حقیقی

و حـــــــــقوقــی

پیــش حســـابرسی بیـــمه تامـــین اجــتماعــی ( ماده ۴۷ ) 

تھیه و تنظیم گزارش حسابرسی (ماده ۲۷۲ قانون مالیات ھا) 

ئـــــه به بانــک، اداره مالـــیات و مناقــــــصات جــھـــــت ارا

ثبت برند و رتبه بندی ثبت تغییرات ثبت شرکت

خـدمات مشاوره :  

خدمات حسابرســـی :

خدمات ثبتـــی :
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education@radaccin.ir

۰۹۳۷  ۴۲  ۱۰۰  ۳۸ اطالعات تماس واحد 

آموزش و فروش

فروش انواع نرم افزار

ھای حسـابداری معتبر 

و رایج بـازار به ھمــراه

اســـتقرارو راه اندازی

یـــگان را

برگزار کننـده دوره 

ھای آمــوزشـــــــــی

حسـابـــــــــداری به 

شــــــرح زیـر:

 آموزش نـرم افـزار

ســــپیدار و ھلو با 

ئـه مدرک معتبر ارا

دوره جامع حســـابداری 

مالیاتی ویژه کارفرمایان

و مدیـــران مالـــی(ارائه 

راھکارھای ویژه مالیاتی

به روز و منظم)

دوره حســــــــــــابداری 

مقدماتی وحســــابداری

صنعتی(بھای تمام شده) 

خدمات آمـــــوزش 

و فـــروش  نــــرم 

افـــــــــــــــزارھای  

حســــابداری : 

دوره حسابداری 

ویژه بازار کـــــار
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شرکت پتو اکسین آسیا

شرکت مھندسی کارین پایش سیستم

شرکت ایران طیطو

باغ تاالر پارادایس

کام البرز شرکت رادوین آ

صنایع دکوراسیون بھجا

آژانس ھواپیمایی گیلوا گشت

شرکت چاپ ھماھنگ

انتشارات جنگل

شرکت پارس بدنه آذر

شرکت بازرگانی شارین استیل

موسسه حقوقی بین المللی

 وکالی بیان امروز

شرکت مھندسی جرثقیل اشتاب

 شرکت تولیدی صنایع شیشه 

عینـــک عادل خـــاورمــــیانه

شرکت بازرگانی تجارت موبایل سورن

شرکت برق و صنعت ایرانفرد

شرکت پیمانکاری انتقال نیروی غرب

 شرکت پیمانکاری ساخت کوشک کندوان

    تعدادی از مشتریان ما :

ــش از سیصد شرکت و اشخاص حقیقی دیگر و بیـ
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