
المللبینو امور  ریزیبرنامهمعاونت پژوهش،   

دفتر آموزش

 شماره داوطلبی : نام و نام خانوادگی :

دقیقه 011 مدت پاسخگویی : 57 : سؤاالتتعداد    

  سؤاالتمواد امتحانی، تعداد و شماره 

سؤاالتتعداد  مواد امتحانی عمومی و اختصاصی ردیف  تا شماره  از شماره  

 7 0 7 ایحرفهسالمت اداری و اخالق  0

 21 6 07حسابداری و حسابرسی 2

 01 20 21قوانین و مقررات عمومی مالیاتی  3

 07 00 7سایر قوانین مالیاتی مرتبط  0

 77 06 01قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی )اشخاص حقوقی( 7

 67 76 01قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی )مشاغل و حقوق( 6

 57 66 01قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی )امالک( 5

 87 56 01درآمد اتفاقی و ارث(-قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی )حق تمبر 8

 97 86 01(افزودهارزشقوانین و مقررات مالیاتی تخصصی ) 9

 017 96 01طرح جامع مالیاتی 01

عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی  سؤاالتمجموعه   

 ( مالیاتی حسابرس ارشد –ممیز ) 2برای سطح 

0396سال   
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(مالیاتی حسابرس ارشد –ممیز ) 2سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

2صفحه 

5تا  1از سؤال  ( مالیاتی حسابرس ارشد –)ممیز  2سطح  ایاخالق حرفهسالمت اداری و  سؤاالتمجموعه 

چیست ؟ هاسازمانموانع رشد اخالقی در  ترینعمدهاز  -6

نظمیبی الف(

تعارضات اخالقی ب(

اندک وریبهره ج(

عدالتیبی د(

عدالت دیوان به تواندمی اداری،کارمند تخلفات به رسیدگی تجدیدنظر هیأت رأی شدن قطعی از پس روز چند ظرف -2

؟ کند شکایت اداری

61 الف(

61 ب(

21 ج(

91 د(

؟ .................باشد داشته نیز را جزائی قوانین در مندرج جرائم از یکی عنوان کارمند تخلف هرگاه -9

.نمايد صادر نی قانو رأی و رسیدگی تخلف به است مكلف تخلفات به رسیدگی هیأت الف(

.نمايدمی ارجاع قضائی مراجع به را پرونده و معلق را رسیدگی تخلفات، به رسیدگی هیأت ب(

.نمايدمی ارجاع قضائی مراجع به را پرونده تخلفات به رسیدگی هیأت ، نظارت عالی شورای تأيید از پس ج(

.داردمی ارسال گزينش هسته به قضائی دستگاه به ارجاع جهت را متخلف پرونده و نموده صالحیت عدم اعالم ، تخلفات به رسیدگی هیأت د(

است؟ زیر گزینه کدام شامل مالیاتی مأموران اداری تخلفات حقوقی مبانی -4

   مؤديان و دولت مالیاتی حقوق نقض از جلوگیری و مداری قانون الف(

مالی و اداری فساد با مبارزه و پیشگیری ب(

  اداری عمومی نظم ايجاد ج(

واردم همه د(

.......... ننماید تجدیدنظر درخواست مقرر مهلت ظرف متهم و باشد تجدیدنظر قابل بدوی هیأت رأی هرگاه -1

االجراست الزم يادشده مهلت  انقضای تاريخ از و قطعی صادره رأی الف(

االجراست الزم مقرر مهلت  انقضای از پس روز ده و بوده قطعی صادره رأی ب(

است تجديدنظر قابل سازمان مقام باالترين يا وزير نظر با و نیست قطعی صادره رأی ج(

است تجديدنظر قابل اداری عدالت ديوان توسط و نیست قطعی صادره رأی د(

22تا  6  از سؤال  (حسابرس ارشد مالیاتی–)ممیز 2سطح  و حسابرسی  مجموعه سؤاالت حسابداری

ریال بود، در 3ر172ر222ریال و قیمت فروش نقدی آن  2ر222ر222آن  شدهتمامکاالیی را که بهای  ،شرکت ایران -1

اقساط طی سال به مبلغ هر  اقساطی به فروش رساند. صورتبه %12با در نظر گرفتن نرخ بهره ساالنه  1331ابتدای سال 

اطی از روش برای حسابداری فروش اقست ایران کاینکه شر فرض با ریال دریافت خواهد شد. 1ر222ر222قسط 

 ؟باشدمیچند ریال  1331سود ناخالص فروش سال ، کندمیتعهدی استفاده 
    444ر621 الف(

6ر671ر111 ب(
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2ر321ر111 ج(

217ر111 د(

ریال 122ر222هر کارتن  شدهتمامکارتن چای به بهای  122تعداد  1333سال  آذرماهدر اول شرکت چای سبز ایران ،  -7

و هزینه حمل ریال بابت بیمه  522ر222کار خود در شهرستان اراک ارسال نمود و از این بابت مبلغ  العملحقبرای  را

داری مبلغ ریال و بابت هزینه انبار 222ر222کار هم بابت تخلیه و بارگیری مبلغ  العملحقاست.  نمودهپرداخت

کارتن از کاالی  8است. تعداد  نمودهپرداختریال  522ر222ریال و از بابت هزینه توزیع و فروش مبلغ  3ر222ر222

موجودی کاالی  شدهتمامقیمت  کار باقیمانده و هنوز به فروش نرسیده است. العملحقمذکور در پایان سال مالی نزد 

 ؟باشدمیکار چند ریال  العملحقنزد 

   411ر111  ف(ال

   321ر111  ب(

   441ر111  ج(

411ر111  د(

موجودی کاالی کند.شعبه جیرفت منظور می حساببه %25 عالوهبه شدهتمامشرکت کرمان کاالهای خود را به بهای  -4

شعبه بر اساس قیمت  هایفروشمیلیون ریال،  322میلیون ریال، کاالی ارسالی به شعبه طی دوره  322اول دوره شعبه 

 شعبه چند میلیون ریال است؟       یافتهتحقق، سود باشدمیمیلیون ریال  782سیاهه 

241 الف(

421 ب(

611 ج(

631 د(

با فرض اینکه کنترل سهام شرکت شیراز را در اختیار دارد. %62شرکت فارس و شرکت فارس سهام  %82،شرکت ایران -3

 122و  162، 182فرعی حاکم باشد و سود خالص جداگانه شرکت ایران، فارس و شیراز به ترتیب  هایشرکتکامل بر 

 ل است؟میلیون ریال باشد، سود تلفیقی و سهم اقلیت از سود خالص به ترتیب چند میلیون ریا

   1و  441  الف(

    441و  641  ب(

 71و  911  ج(

611و  71  د(

شرطبهتحت قرارداد اجاره  1331 ماهفروردینیک دستگاه اتوبوس را در اول  ،شرکت تعاونی مسافربری ایران تور -61

 :شودمیتملیک خریداری نمود که بهای آن به شرح زیر پرداخت 

 ریال 12ر222ر222     مبلغ 1/1/1331در تاریخ 

 ریال 25ر222ر222مبلغ  23/12/1331در تاریخ 

 ریال 17ر222ر222 مبلغ 23/12/1332در تاریخ 

ریال  17ر622ر222 مبلغ 23/12/1333در تاریخ 

می . اتوبوس در دفاتر شرکت ایران تور به چه قیمتی ثبتشودمیدر سال منظور  %12سود تضمین و کارمزد به نرخ 

 شود؟
 11ر111ر111  الف(
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 13ر111ر111  ب(

  19ر271ر111 ج(

11ر111ر111 د(

ریال با شهرداری تهران برای ساخت پل منعقد نموده است. 32ر222ر222مبلغ قراردادی به ، شرکت پیمانکاری دماوند -66

ریال و هزینه الزم برای تکمیل آن در پایان سال  27ر222ر222و  18ر222ر222سال اول و دوم به ترتیب  هایهزینه

ص شناسایی شرکت پیمانکاری برای سال دوم چند ریال سود ناخال .باشدمیریال  15ر222ر222دوم معادل مبلغ 

 ؟کندمی

41ر111ر111 الف(

17ر111ر111 ب(

69ر111ر111 ج(

22ر111ر111 د(

سایر اطالعات مالی سال مذکور ،باشدمیریال  2ر522ر222معادل مبلغ 1333سود خالص نقدی شرکت مهتاب در سال  -62

 به شرح زیر است:

 هایهزینهریال، کاهش در  722ر222ریال، افزایش پیش دریافت درآمد  522ر222دریافتنی  هایحسابافزایش در 

ثابت  هایداراییاگر هزینه استهالک  ریال. 252ر222 هاهزینه پرداختپیشافزایش در ریال،  152ر222پرداختنی 

 ست؟برمبنای تعهدی چند ریال ا 1333ریال باشد، سود خالص شرکت مهتاب در سال  122ر222
2ر911ر111 الف(

2ر711ر111 ب(

2ر111ر111 ج(

2ر611ر111 د(

فروش خالص و %52کاالی فروش رفته  شدهتمامریال و بهای  21ر222ر222شرکت الف  1331فروش خالص سال  -69

ریال  722ر222. اگر موجودی کاالی اول دوره و پایان دوره به ترتیب باشدمیفروش خالص  %25عملیاتی  هایهزینه

 ریال باشد، دوره گردش کاال چند روز است؟ 1ر322ر222و 

11 الف(

41 ب(

91 ج(

24ر2 د(

بر مبنای خالص گزارش  تواننمیاز موارد زیر را  یککدام نقدی ناشی از هایجریاناری ایران طبق استاندارد حسابد 64

 کرد؟
ربطذیو عوارض از مشتريان و پرداخت آن به مراجع  غیرمستقیم هایمالیاتوصول  الف(

دريافت نقدی حاصل از صدور اوراق مشارکت و پرداخت اصل اوراق مشارکت ب(

ماه 9با سررسید کمتر از  مدتکوتاهنقدی مربوط به استقراض  هایپرداختدريافت و  ج(

مالی مؤسساتو  هابانکتوسط  هاآنتسهیالت و اعتبارات پرداختی به مشتريان و وصول  د(

است: شدهاستخراجاطالعات زیر از مدارک حسابداری شرکت فرهود  -61

ریال، 222ر222ریال، هزینه حمل به خارج  3ر222ر222ریال، هزینه حمل به داخل  6ر222ر222خرید کاال طی دوره  
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 122ر222موجودی کاالی پایان دوره  ریال، 522ر222ریال،  موجودی کاالی اول دوره  122ر222برگشت از خرید  

کاالی آماده فروش چند ریال است؟ شدهتمامبهای  ،ریال

3ر311ر111 الف(

1ر611ر111 ب(

1ر411ر111 ج(

3ر611ر111 د(

ریال خریداری 152ر222ر222از سهام عادی شرکت رامسر را به مبلغ  %15شرکت گیالن  1331در اول فروردین  -61

 122ر222ر222 شدهپرداختو سود سهام  گزارشریال  132ر222ر222مبلغ  1331نمود. سود شرکت رامسر در سال 

 ؟ شودمیبه چه مبلغی گزارش  گذاریهسرمایحساب  23/12/31ریال بوده است. در ترازنامه شرکت گیالن در تاریخ 

ريال  641ر111ر111 الف(

 ريال 611ر111ر111 ب(

ريال    11ر111ر111 ج(

ريال 241ر111ر111 د(

؟شودمیزمین منظور  شدهتمامبخشی از بهای  عنوانبهمین مالی از موارد زیر مخارج تأ یککدامدر  -67

.شودمیجهت فروش خريداری  سازیآماده باهدفزمین  الف(

ساخت کارخانه خريداری شده باشد. منظوربهزمین  ب(

آتی خريداری شده باشد هایفعالیتآن برای  دارینگه باهدفن زمی ج(

سه مورد فوق ره د(

مطابق روش میانگین به شرح زیر است: 1333تولید محصول دایره دوم شرکت کیمیا در سال  هایهزینهنرخ هر واحد  -64

 ریال 122هزینه انتقالی هر واحد     

 ریال 32    بهای تبدیل هر واحد   

 ریال 122        هزینه مواد مستقیم    

اگر مواد مستقیم در پایان فرآیند تولید در این مرحله به محصول اضافه گردد، موجودی کاال در جریان ساخت آخر 

 است. شدهتکمیل %62تبدیل  ازنظرواحد باشد که  1222دوره 

 ؟باشدمیکاالی در جریان ساخت پایان دوره چند ریال  شدهتمامبهای 
614ر111 الف(

614ر111 ب(

674ر111 ج(

291ر111 د(

ریال بیش از 112ر222ریال خریداری نمود و پس از مدتی آن را با  122ر222شرکت مهرگان اوراق قرضه را با کسر  -63

ریال از کسر اوراق قرضه را مستهلک  22ر222سمی فروخت. شرکت طی مدتی که اوراق را در اختیار داشته اارزش 

 نموده است. سود حاصل از فروش اوراق قرضه کدام است؟

ريال 621ر111 الف(

     ريال  221ر111 ب(

ريال  241ر111 ج(
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ريال 211ر111 د(

واحد کاال به فروش رسیده است.  182ر222واحد کاال در شرکت مهتاب تولید و  512ر222تعداد  1332در سال  -21

درصد  122ریال سربار کارخانه بر مبنای  1ر328ر222مواد مستقیم مصرفی ،  ریال 562ر222مزد مستقیم این دوره دست

 1ر221ر222و  512ر222ه ترتیب کاالی در جریان ساخت ابتدا و انتهای دوره ب .شودمیدستمزد مستقیم جذب تولید 

  .کدام گزینه زیر صحیح نیست؟باشدمی ریال 
ريال است. 6ر444ر111بهای اولیه  الف(

.ريال است 632ر111کاالی فروش رفته  شدهتمامبهای  ب(

ريال است. 6ر292ر111هزينه تبديل  ج(

ريال است 1هر واحد کاال  شدهتمامبهای  د(

12تا  21 سؤالاز  (حسابرس ارشد مالیاتی–)ممیز  2قوانین و مقررات عمومی مالیاتی سطح مجموعه سؤاالت 

مرجع رسیدگی به اعتراض شخصی که از او مطالبه مالیاتی اصلی مطالبه و قطعی شده باشد، مؤدیچنانچه مالیات از غیر  -26

شده است:

شورای عالی مالیاتی است الف(

حل اختالف مالیاتی است هیأت ب(

ديوان عدالت اداری است ج(

محاکم عمومی دادگستری است د(

برای رفع اختالف 233و  238دی ظرف مهلت مقرر در ماده ؤچنانچه برگه تشخیص مالیات، ابالغ قانونی شده باشد و م -22

مالیاتی مراجعه نکند در این صورت:

خواهد شد مالیات قطعی شده و برگ قطعی صادر الف(

مفاد برگ تشخیص در جرايد کثیراالنتشار آگهی خواهد شد ب(

برگ اجرايی صادر و ابالغ خواهد شد ج(

حل اختالف مالیاتی ارسال گردد. هیأتپرونده بايستی به  د(

توسعه کشور: هایبرنامه( قانون احکام دائمی 33در اجرای ماده ) -29

.باشدمی افزودهارزشو تجهیزات خطوط تولید، معاف از مالیات بر  آالتماشینواردات  الف(

باشد.می افزودهارزشو تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی، معاف از مالیات بر  آالتماشینواردات  ب(

.باشدمیو تجهیزات خطوط تولید وارداتی با اخذ تضمین الزم معادل مالیات و عوارض ارزش افزودة متعلق، بالمانع  آالتماشینترخیص  ج(

کدامهیچ د(

باشد اداره امور مالیاتی مکلف است  32/7/1335حل اختالف مالیات بدوی  هیأتتاریخ برگزاری جلسه به  کهدرصورتی -24

دی ابالغ نماید؟ؤحل اختالف مالیاتی را حداکثر تا چه تاریخی به م هیأتبرگ دعوت به 

21/7/31 الف(

63/7/31 ب(

64/7/31 ج(

91/1/31 د(

هاا، ساالنهایروزی، کتابخاناه شابانه  یهاا خوابگاههزینه احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی،  -21
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شاود  ریزی و توسعه استان انجاام مای  که در چارچوب مصوب شورای برنامه وپرورشآموزشورزشی وابسته به وزارت 

)برنامه ششم(

مالیواتی محسووب    قبوول قابول عنووان هزينوه   کلیه اشخاص حقیقی و حقووقی بوه  در مورد با تأيید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور  الف(

شود.می

هوای  هزينوه  عنووان بوه  اشوخاص حقووقی  و در موورد   از درآمد مشمول مالیات کسر  اشخاص حقیقیدر مورد ،  وپرورشآموزشوزارت  تائیدبا  ب(

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابل

گردد.می از درآمد مشمول مالیات کسر  اشخاص حقیقی يا حقوقیدر مورد ،  وپرورشآموزشوزارت  تائیدبا  ج(

مالیواتی   قبوول قابول عنووان هزينوه   بوه  غیردولتوی  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیدر مورد با تأيید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور  د(

شود.محسوب می

باشد؟می طرحقابلق.م.م در کدام مرجع  216حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  هیأتاعتراض به آرای صادره از  -21

پرونوده امور    ،ق.م.م باشد 261رأی هیئت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكايات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده چنانچه  الف(

.باشدمیقانون موردنظر  247موضوع ماده  تجديدنظرمجدد در هیئت حل اختالف مالیاتی  رسیدگیقابل

حسب ماده  ،ق.م.م باشد 261رسیدگی به شكايات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده چنانچه رأی هیئت حل اختالف مالیاتی مربوط به  ب(

ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شكايت نمود. توانمیاز اين آراء ق.م.م  216

 رسویدگی قابول پرونوده امور    ،ق.م.م باشد 261ماده  2چنانچه رأی هیئت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكايات اجرائی طبق تبصره  ج(

.باشدمیقانون موردنظر  247موضوع ماده  تجديدنظرمجدد در هیئت حل اختالف مالیاتی 

 سوازمانی درونبوده و قابل شكايت در هیچ مرجوع   االجراالزمقطعی و ق.م.م  261حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  های هیأتآرای صادره از  د(

.اشدبنمی

،ایدنم المجلس بازفی راقرار دارد  آن درکه اموال  محلیدرب  نتواند  ق.م.م 218موضوع ماده  اجرایی هیأتچنانچه  -27

:مکلف است

بازداشت نمايد. جلسهصورترا باز و اموال را با تنظیم  درب رأساً  (الف

 جلسوه صوورت را بواز و امووال را بوا تنظویم      درب حسب اقتضاء با کمک مأمورين نیروی انتظامی با حضور نماينده دادستان يوا دادگواه عموومی     (ب

بازداشت نمايد.

و سواير   دربسواعت   وچهوار بیسترود را پلمب و الک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت که احتمال ورود می هايیمحل سايرمزبور و  درب (ج

، بازداشت نمايند.مجلسصورت تنظیم ازشده را باز و اموال را پس های پلمبمحل

و سواير   درب ساعت  وهشتچهلرود را پلمب و الک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت که احتمال ورود می هايیمحل سايرمزبور و  درب  (د

، بازداشت نمايند.مجلسصورت تنظیم ازشده را باز و اموال را پس های پلمبمحل

( ق.م.م. برای شرکت211) یماده( 3دی از سایر نمایندگان بند )ؤنماینده منتخب م جایبهچنانچه اداره امور مالیاتی،  -24

دارای  هیأتباشد، در این صورت رأی صادره از  آوردهعملحل اختالف مالیاتی دعوت به  هیأترسیدگی  یجلسهدر 

 ؟باشدمیچه جایگاه قانونی 

.آيدنمیبه نحو فوق، فاقد اعتبار است و رأی به شمار  اتخاذشده( ق.م.م. تصمیم 244( ماده)9به لحاظ عدم صالحیت عضو بند)  الف(

دی، مانع قانونی ندارد. رأی صادره دارای اعتبار است.ؤحضور نماينده غیر منتخب م  ب(

.، رفع نقص شودتجديدنظر هیأتپرونده بايد در   ج(

رأی صادره را نقض کند. تواندمیبه دلیل نقض شكلی قانون، تنها شورای عالی مالیاتی   د(

ویژگی مشترک صالحیت شورای عالی مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری بابت رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل -23
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؟باشدمیاز موارد زیر  یککداماختالف مالیاتی 

شكلی  صالحیت رسیدگی دارند صورتبههر دو   (الف

باشدمیق.م.م. 217حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  هیأتبا  يادشدهی هر دو مرجع أحل اختالف مالیاتی، اجرای ر هیأتبا نقض آرای   (ب

مگر با سپردن تضمین مناسب به اداره امور  ،گرددمیحل اختالف مالیاتی ن هیأتی قطعی أ، مانع اجرای ريادشدهرسیدگی در هر دو مرجع   (ج

ديوان عدالت اداری یشعبهمالیاتی مربوط و يا صدور دستور موقت از سوی 

هر سه مورد  (د

نحوه رسیدگی به شکایات واصله به شورای عالی مالیاتی چگونه است؟ -91

رسیدگی ماهیتی است. (الف

رسیدگی شكلی است. (ب

رسیدگی را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت صحت ادعای مؤدی ،  نقص ادعای يا موضوعه مقررات و قوانین نقض شكايات با ادعای (ج

نمايد.اقدام به صدور رأی مبنی بر تعديل درآمد مشمول مالیات و يا رفع تعرض می

 حل های هیأت آرای نقض ادعای مؤدی ، رأیغیرعادالنه بودن مالیات را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت صحت  شكايات با ادعای (د

نمايد.همعرض صادر می هیأتارجاع پرونده به  و مالیاتی اختالف

؟باشدمیکدام گزینه در خصوص فرار مالیاتی صحیح  -96

.آيدمی حساببهجرم  34 /96/4بر اساس ق.م.م قبل و  هم بعد از اصالحیه  همآنفرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از  (الف

.آيدنمی حساببهاما جرم  ،فرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  تخلف بوده  (ب

.آيدمی حساببهجرم  96/4/34ساس اصالحیه فرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن بر ا (ج

کدامهیچ (د

؟باشدینم صندوق یهانیماش صورتحساب در ضروری موارد جزء زیر موارد از مورد کدام -92

تاريخ (الف

چاپی سريال شماره (ب

فروشنده نام (ج

خريدار نام (د

معامالتشان را در سامانه فصلی وارد نمایند؟ دارندمهلتحداکثر تا چه تاریخی ،م.م.ق 163 ماده مشمولین -99

فصل  انياز پاروز پس 61 (الف

روز پس از پايان فصل 91 (ب

 روز پس از پايان فصل 41 (ج

ماه پس از پايان فصل 2 (د

؟ گرددمیمالیاتی تلقی ن قبولقابلذیل، هزینه  هایهزینهاز  یککدام 1331 تیرماهبر اساس ق.م.م  اصالحی  -94

ضايعات متعارف تولید و قیمت خريد  کاالی فروش رفته  (الف

مین اجتماعی طبق مقررات مربوط أوجوه پرداختی به سازمان ت (ب

. شودمیق.م.م از پرداخت مالیات معاف يا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه  موجببهکه  درآمدهايیمربوط به  هایهزينه (ج

.است  يافتهتخصیصواسپاری ) لیزينگ ( دارای مجوز از بانک مرکزی  هایشرکتسسه به ؤکه برای انجام عملیات م هايیجريمهسود و کارمزد و  (د

در صورت احراز و رعایت شرایط مقرر 1331 تیرماهق.م.م اصالحی مصوب  132معافیت مالیاتی موضوع  صدر ماده  -91
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؟  گرددمیاز اشخاص ذیل  یککدامشامل 

  غیردولتیاشخاص حقوقی  (الف

اشخاص حقوقی خصوصی  (ب

اشخاص حقوقی دولتی  (ج

در بورس سهام و اوراق بهادار   شدهپذيرفته هایشرکتکلیه  (د

؟ باشدنمیق.م.م  163از موارد ذیل مشمول ارسال فهرست معامالت موضوع ماده  یککدام -91

و سود و کارمزد اوراق بهادار  خريدوفروش (الف

سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام يا سهم الشرکه  خريدوفروش (ب

دارای مجوز از مراجع غیردولتی هایتشكلو  هاانجمنو احزاب و  ایحرفهو حق عضويت مجامع  هاشرکتسود سهام و سهم الشرکه  (ج

 صالحذی 

 تمامی موارد فوق (د

؟گرددمیق.م.م در چه زمانی صادر  212برگ اجرایی موضوع ماده  -97

مكرر  216موضوع ماده  هیأتهای حل اختالف مالیاتی يا  هیأتی قطعی أبالفاصله پس از صدور ر (الف

بالفاصله  پس از صدور برگ مالیات قطعی  (ب

 ده روز پس از ابالغ برگ قطعی و در صورت عدم پرداخت مالیات قطعی شده (ج

عدم پرداخت مالیات قطعی شده  صورت دريک ماه پس از ابالغ برگ قطعی و  (د

:افزودهارزشنام مؤدیان فراخوان شده در نظام مالیات بر مهلت ثبت -94

 پايان مهلت تسلیم اظهارنامه مربوط به اولین دوره مالیاتی فراخوان شده (الف

پايان اولین دوره مالیاتی فراخوان شده (ب

است شدهانجامپايان سالی که فراخوان  (ج

است نشدهبینیپیشمحدوديت زمانی  (د

؟ باشدمی بخششغیرقابلمالیاتی ذیل  جرائماز  یککدام -93

غیرواقعی هایهزينهتسلیمی يا  هایاظهارنامهای کتمان شده در ريمه عدم تسلیم اظهارنامه و درآمدهج (الف

جريمه عدم تسلیم دفاتر قانونی (ب

دی ؤجريمه عدم تسلیم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به م (ج

جريمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زيان (د

نیاز به صدور بارگ تشاخیص مالیاات یاا کهدرصورتیبانکی مشکوک،  هایتراکنشبر اساس دستورالعمل رسیدگی به  -41

برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات )حسب مورد( باشد .................... .

قرار گیرد.  مدنظرقانونی درباره مرور زمان مالیاتی  هایمهلتبايد  (الف

. شودمیاقدام  ربطذی جرائمقانونی نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و  هایمهلتبدون لحاظ  (ب

امور مالیاتی قابل تمديد است.  مديرکلمهلت قانونی برای مرور زمان مالیاتی با تشخیص  (ج

سازمان امور مالیاتی مكلف به گزارش کردن اين موضوع به دادستانی انتظامی مالیاتی هستند. ربطذیکارکنان  (د

15تا  11 سؤالاز  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز 2سطح  سایر قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط

از معافیت توانندمیاز چه تاریخ و به چه مدت  آوریفنعلم و  هایپارکمستقر در  آوریفنواحدهای پژوهشی و  -46
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شوند ؟ مندبهرهمالیات بر درآمد 

از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و به مدت پانزده سال  (الف

از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و به مدت بیست سال (ب

که از پارک خارج شوند  هرزمانیاز زمان صدور مجوز تا  (ج

 باشندمیمستقیم  هایمالیاتتابع مقررات قانون  آوریفنعلم و  هایپارکهای مذکور بابت فعالیت در واحد (د

یهاا شاهرک علام و فنااوری و    یهاپارکواحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در  در خصوصکدام گزینه  -42

؟ باشدیمصحیح  فناوری

( قوانون چگوونگی   69از معافیت موضووع مواده )   ادشدهيو نیز کارکنان شاغل در واحدهای  شروع فعالیتمذکور از تاريخ  یهاتیفعالنسبت به  (الف

.باشندیمصنعتی برخوردار  -زاد تجاریآاداره مناطق 

( قوانون چگوونگی   69از معافیوت موضووع مواده )    ،به فعالیت اشتغال داشته باشند فوقدر واحدهای  ربطذیکارکنانی که در زمینه مجوز صادره  (ب

.باشندیمصنعتی برخوردار  -زاد تجاریآاداره مناطق 

 مالیوات حقووق  از معافیت  ادشدهيمذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای  یهاتیفعالنسبت به  (ج

.باشندیمبرخوردار 

 تيو مأمورتشخیص فعالیت مرتبط با از پرداخت مالیات معاف بوده و مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک  یهاتیفعالنسبت به  (د

.باشدیم اداره امور مالیاتی محلبا  ادشدهيواحدهای 

............................................انتقال و توزیع نیروی برق  هایشبکههزینه تلفات  -49

.باشدمی قبولقابل هایهزينهجزء  (الف

.باشدنمی قبولقابل هایهزينهق.م.م جزء  644در ماده  بینیپیشبه دلیل عدم  (ب

است. قبولقابل هایهزينهرسیده باشد جزء  هاآنمربوط درج و به تصويب مجامع عمومی  هایشرکتدر بودجه ساالنه  کهدرصورتی (ج

هزينه  عنوانبه %66ج و مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حداکثر به میزان  دربنددر صورت وجود شرط مندرج  (د

.باشدمیمالیاتی سال مربوط  قبولقابل

پذیر و ارتقای نظام( قانون رفع موانع تولید رقابت16) تکالیف موضوع مادهبه  و مؤسسات اعتباری هابانک کهدرصورتی -44

خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی مازاد ( اموال %33درصد ) وسهسیساالنه حداقل انتقال  خصوص در شورمالی ک

 انجام ندهند :

، هرسال سه واحد به درصد نورخ  ازآنپسشود. ( مشمول مالیات می%24درصد) وهشتبیستبا نرخ  6931سال  در هاآندرآمد مشمول مالیات  (الف

( برسد.%11) صد درپنجو شود تا به پنجاه مذکور افزوده می

( مشمول مالیات %24درصد) وهشتبیستبا نرخ  6931سال  درشامل بنگاهداری و نگهداری سهام  بانكی غیرهای فعالیت ناشی ازسود  (ب

( برسد.%11) صد درپنجو شود تا به پنجاه ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میازآنپسشود. می

واحد به درصد نورخ موذکور    پنج، هرسال ازآنپسشود. ( مشمول مالیات می%91درصد) سیبا نرخ  6931سال  در هاآندرآمد مشمول مالیات  (ج

( برسد.%11) درصدپنجاهشود تا به افزوده می

شوود.  ( مشومول مالیوات موی   %91درصود)  سوی بوا نورخ    6931سوال   درشامل بنگاهداری و نگهوداری سوهام    بانكی غیرهای فعالیت ناشی ازسود  (د

( برسد.%11) درصدپنجاهشود تا به واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می پنج، هرسال ازآنپس

از پرداخت مالیات معاف ،ذیل درآمدهایاز  یککدامتوسعه  هایبرنامهقانون احکام دائمی   15بر اساس بند ب ماده  -41

است ؟ 

سسات مالی و اعتباری مجاز ؤکشور و م هایبانکارزی کلیه  هایبدهیو  هادارايیسود و زيان ناشی از تسعیر  (الف
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 گذاریسرمايهارزی بانک توسعه صادرات ايران صندوق ضمانت صادرات ايران و شرکت  هایبدهیو  هادارايیسود و زيان ناشی از تسعیر  (ب

خارجی ايران 

 تسعیر ارز حاصل از صادراتسود تفاوت نرخ  (ج

 کدامهیچ (د

55تا  16از سؤال  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز 2مجموعه سؤاالت تخصصی منبع اشخاص حقوقی سطح 

؟ گیردمیو اشخاص حقوقی تعلق  هاشرکتاز  یککدامق.م.م به  125تخفیف مالیاتی موضوع تبصره شش ماده  -41

موضوع قانون تجارت  هایشرکتبه درآمد مشمول مالیات تشخیص شده کلیه  (الف

تعاونی سهامی عام  هایشرکتتعاونی متعارف و  هایاتحاديهو  هاشرکتبه درآمد مشمول مالیات قطعی کلیه   (ب

ق.م.م ناشی از درآمدهای عملیاتی 611و اشخاص حقوقی موضوع ماده  هاشرکتبه درآمد مشمول مالیات ابرازی کلیه  (ج

تعاونی سهامی عام  هایشرکتتعاونی متعارف و  هایاتحاديهو  هاشرکتابرازی  مالیات  به درآمد مشمول (د

به مصرف نرسند... کهدرصورتیق.م.م  133ط ماده  بندموضوعنقدی و غیر نقدی به اشخاص  هایکمک -47

.گرددمیدر صورت پرداخت مالیات متعلق به سال بعد منتقل  (الف

.گرددمیبدون تعلق مالیات به سال بعد منتقل  (ب

.گرددمیمزبور مشمول مالیات و الباقی به سال بعد منتقل  هایکمک %11 (ج

.گرددمیمزبور مشمول مالیات و الباقی به سال بعد منتقل  هایکمک %21 (د

المنفعهعامسسات خیریه و ؤو هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی م هاکمککدام گزینه در خصوص مانده مصرف نشده  -44

؟ باشدمی  کامل و صحیح

. شودمیبدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل  ،و هدايای نقدی و غیر نقدی دريافتی که در سال مالی به مصرف نرسیده باشد هاکمک (الف

. باشدمیمشمول مالیات  طورکلیبه  ،و هدايای نقدی و غیر نقدی دريافتی که در سال مالی به مصرف نرسیده باشد هاکمک (ب

 ،ق.م.م اصالحی شود 693و هدايای نقدی و غیر نقدی دريافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند ) ح( ماده  هاکمکآن قسمت از  (ج

 .گیردمیسال به مصرف رسیده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار  آن درد سالی که در رسیدگی به عملكر

گزينه الف و ج  (د

؟باشدنمیذیل صحیح  هایپاسخاز  یککدام -43

.باشدمیارزش اسمی  %4غیر بورسی  هایشرکتسهام و سهم الشرکه  وانتقالنقلمالیات  (الف

.باشدمیدر بورس، نیم درصد  شدهپذيرفته هایشرکتمالیات اندوخته صرف سهام  (ب

.باشدمیدر بورس ، نیم درصد ارزش فروش سهام  هاشرکتسهام  وانتقالنقلمالیات  (ج

.باشدمی دارای مجوز از بورس مشمول  پرداخت مالیات مقطوع به میزان نیم درصد گردانان بازاراوراق بهادار بازار گردانی  وانتقالنقل (د

تلقی خواهد شد؟ قبولغیرقابل هایهزینهذیل در ردیف  هایهزینهاز  یککدام 35در سال  -11

ريال مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی 91ر111ر111ذخیره مبلغ  (الف

ريال کارمزد عملیات پرداختی به شرکت واسپاری )لیزينگ(  21ر111ر111 تخصیص مبلغ (ب

مجاز  بانكی غیراعتباری  مؤسساتريال جريمه بانكی به بانک و  91ر111ر111پرداخت مبلغ  (ج

حسابداری از محل صندوق شرکت مستند به اسناد و مدارک مثبته الزحمهحقريال  611ر111ر111پرداخت نقدی مبلغ  (د

اصالحی 163ماده  3اجرایی موضوع تبصره  نامهآیینتکالیف اشخاص حقوقی وفق  خصوص دراز موارد زیر  یککدام -16

؟باشدنمیصحیح  31/21/1331ق.م.م مصوب 
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انحالل را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغییرات به  ازجملههرگونه تغییرات  اندمكلفدر نظام مالیاتی  نامثبتمشمولین  (الف

سازمان اعالم نمايند.

ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات بايد با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره  (ب

اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذيرد.

ق.م.م ، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست  46موارد خريد کاال، خدمت و يا دارايی از اشخاص حقیقی موضوع ماده در  (ج

معامالت ارسالی نیست.

 گونهاين توانندمیارزی صورت پذيرفته باشد نیازی به ارسال فهرست معامالت به تفكیک نبوده و  صورتبه شدهانجامچنانچه معامالت  (د

مجموع اعالم نمايند. صورتبهمعامالت را 

؟باشدیمشمول مالیات با نرخ صفر نم1336سال  در کیکدام ارزی  یهایها و بدهسود و زیان ناشی از تسعیر دارایی -12

)قانون احکام دائمی (

بانک توسعه صادرات ايران  (الف

صندوق ضمانت صادرات ايران  (ب

گذاری خارجی سرمايه شرکت (ج

توسعه صادرات ايرانشرکت بازرگانی  (د

؟باشدمی1382ر11ر27اصالحیه مورخ  37ماده  3موضوع بند  هیأتاز موارد ذیل قابل ارجاع به  یککدام -19

باشد  شدهثبتتوسط مراجع مربوط کمتر از واقع  شدهاعالم هاینرخچنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز يا  (الف

عدم شناسايی زيان تسعیر ارز  (ب

موجود در سامانه ثبت برخط معامالت در مورد اشخاصی که مكلف به استفاده از سامانه يادشده  اطالعات بام تطبیق مندرجات دفاتر قانونی عد (ج

.باشندمی

همه موارد (د

باشد؟به استهالک دارایی کدام گزینه صحیح نمی در خصوص مقررات مربوط -14

نرخ يا مدت توسط  ، مراتب است نشدهبینیپیش هادارايی از برخی برای خاصی مدت يا و نرخ استهالکات، جدول مطابق که مواردی در (الف

حل اختالف مالیاتی تعیین خواهد شد. هیأت

هایدارايی يا پروژه هایهزينه عنوان تحت )که پذيراستهالکهای دارايی  (B.O.T)واگذاری و برداریبهره ساخت، قراردادهای مورد در (ب

بود. خواهد استهالک قابل برداریبهره دوره سنوات نسبت يا به و هرسال درآمد نسبت به گردد(،می ثبت ایسرمايه

ثبت ایسرمايه هایدارايی يا پروژه هایهزينه عنوان تحت )که پذيراستهالکهای دارايی (Buy Back) متقابل بیع قراردادهای مورد در (ج

بود. خواهد استهالک قابل برداریبهره دوره سنوات نسبت يا به و هرسال درآمد نسبت به گردد(،می

گردد.می محاسبه جداولو  ضوابط مطابق و حسابداری استانداردهای رعايت با پذيراستهالک ثابت هایدارايی ایسرمايه اجاره استهالک (د

باشد؟صحیح می 1336 سال در کدام گزینه در خصوص سازمان خدمات موتوری شهرداری -11

.باشدمی 611قطعی امالک مشمول مالیات به  نرخ مقرر در ماده  وانتقالنقلدرآمد  (الف

.باشدمی  696مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده  ،واگذاری محل درآمد حق (ب

.باشدنمیدرآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور  مشمول مالیات  (ج

. شودمیمكرر به نرخ صفر محاسبه  641ماده  6مالیات سازمان مذکور در صورت رعايت تبصره  (د

65تا  56از سؤال  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز  2مجموعه سؤاالت تخصصی منبع مشاغل و حقوق سطح 
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به چه  مالیات زیردر موارد  ،اصلی حقوق باشد کنندهپرداخت از غیرپرداختی به اشخاص حقیقی از طرف  کهدرصورتی -11

 ( باشد 15/8/1336نرخی خواهد بود ؟)تاریخ پرداخت 

(هادانشگاه) التدریسحقتحقیقاتی ، حق التحقیق ،  حق پژوهش ، قراردادهای پژوهشی و

.باشندمی مقطوع مالیات %1 مشمول موارد همه (الف

باشندمیمالیات مقطوع  %61همه موارد مشمول  (ب

 %61به نرخ  التدريسحقو  %1به نرخ  التحقیقحقو  تحقیقاتی وحق پژوهش ، قراردادهای پژوهشی  (ج

%1به نرخ  التدريسحقو  61به نرخ  التحقیقحقو  تحقیقاتی وحق پژوهش ، قراردادهای پژوهشی  (د

است؟ چگونه ،نمایندمی فعالیت رسمی اسناد دفاتر در که یاران دفتر مالیات مشمول درآمد تعیین نحوه -17

 در که رسمی اسناد دفترخانه از مجزا صورتبه وی مالیات و بدهد جداگانه اظهارنامه بايستمی يار دفتر و تلقی جداگانه شغل يک عنوانبه (الف

.گرددمی محاسبه نمايدمی فعالیت آنجا

.باشدمی حقوق مالیات مشمول و تلقی حقوق عنوانبه وی دريافتی (ب

.گیردمی قرار رسمی اسناد دفترخانه مالیات محاسبه مبنای و اضافه دفترخانه هایدريافتی جمع به وی دريافتی (ج

.مانأتو صورتبه «ب » و «الف» موارد (د

 از یک واحد شغلی مشاور امالک %32و  %72بوده و به ترتیب مالک دارای رابطه زوجیت «ب »و خانم  «الف »آقای -14

به ترتیب در کدام گروه مشاغل قرار  هاآن. هرکدام از باشدمیمبلغ شانزده میلیارد ریال  هاآنمیزان درآمد  ،باشندمی 

؟گیرندمی

گروه اول –گروه اول  (الف

گروه سوم –گروه دوم  (ب

گروه سوم –گروه سوم  (ج

گروه دوم –گروه دوم  (د

ربطذیریال تسلیم اداره امور مالیاتی 82ر222ر222با مالیات ابرازی  را خوداظهارنامه مالیاتی  ،شرکت همای سعادت -13

ریال صادر نموده که مورد  152ر222ر222برگ تشخیص به مبلغ  موردبحثنموده است. اداره مذکور برای عملکرد 

وکیل مالیاتی شرکت معرفی کرده است. مالیات  عنوانبهو به همین مناسبت آقای  بالی را  شدهواقعاعتراض شرکت 

 آقای بالی چقدر است؟ الوکالهحق

ريال 241ر111 (الف

ريال2ر111ر111 (ب

ريال621ر111 (ج

ريال671ر111 (د

است از: تکلیف عامل )مضارب( در عقود مضاربه نسبت به درآمد سهم صاحب سرمایه عبارت -11

تكلیفی در خصوص درآمد سهم صاحب سرمايه ندارد. (الف

صاحب سرمايه پرداخت نمايند. الحسابعلیمالیات  عنوانبهق.م.م کسر و  616مالیات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت ماده  (ب

و پرداخت نمايند. محاسبه 616اظهارنامه تسلیم نموده و مالیات متعلق را با رعايت معافیت ماده  (ج

کدامهیچ (د

جمعاً مبلغ 1331بخش خصوصی در سال   کارفرمای ازاصلی  بگیرحقوق  غیر از عنوانبهمورد شخصی که  در -16

ریال حقوق دریافت نموده باشد، میزان مالیاتی که کارفرما مکلف به کسر آن بوده به چه میزان است؟72ر222ر222
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ريال 2ر171ر111 (الف

ريال 6ر941ر111 (ب

ريال 4ر711ر111 (ج

ريال 61ر211ر111 (د

باشد و کارفرما در مهلت مقرر  31/21/1331تاریخ  1331سال  ماهفروردینتخصیص یا پرداخت حقوق  کهدرصورتی -12

رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات حقوق کدام  مهلتآخرینقانونی نسبت به ارائه فهرست اقدام نموده باشد، 

 ؟باشدمیگزینه زیر 

91/12/6933 (الف

91/16/6931 (ب

91/12/6934 (ج

96/14/6411 (د

ریال است 22ر222ر222مبلغ  1333دی بند الف برای عملکرد سال ؤاداره امور مالیاتی در خصوص م تائیدزیان مورد  -19

 هایهزینهریال از  5ر222ر222اداره امور مالیاتی با برگشت  ریال و 52ر222ر222مبلغ  1331،چنانچه سود ابرازی سال 

قانون  118 و 117دی با توجه به مقررات ماده ؤدرآمد مشمول مالیات م ، اقدام به تهیه گزارش نموده باشد،مؤدی

قانون فوق: 121مستقیم قبل از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده  هایمالیات

ريال  91ر111ر111 (الف

ريال  91ر111ر111 (ب

ريال  21ر111ر111 (ج

ريال  91ر111ر111 (د

؟باشدمیمختلف ورزشی مشمول چه نوع مالیاتی  هایتیمدرآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی  -14

.باشدمیمشمول مالیات بر درآمد حقوق  (الف

.باشدمیمشمول مالیات بر درآمد مشاغل  (ب

ای، مربیان، سرپرسوتان و همچنوین کوادر    مشمول مالیات بر درآمد حقوق و ورزشكاران غیرحرفه ،ایدرآمد ورزشكاران و مربیان ورزشی حرفه (ج

باشد.مختلف ورزشی موشمول فوصل مالیات بر درآمد مشاغل می هایتیمفنی و 

ای، مربیوان، سرپرسوتان و همچنوین کوادر     ای مشمول مالیات بر درآمد مشاغل و ورزشكاران غیرحرفهدرآمد ورزشكاران و مربیان ورزشی حرفه (د

باشد.مختلف ورزشی موشمول فوصل مالیات بر درآمد حقوق می هایتیمفنی و 

 کاه درصاورتی باشاند  صاحبان یک واحد شغلی با نسبت مساوی می« و»و خانم « ها»، « د»، « ج»، « ب»، « الف»آقایان  -11

 هاا آنباه  « ز»از محل مااترک مرحاوم   « ها»، « د»، « ج»رابطه زوجیت داشته و سهم آقایان « و»و خانم « الف»آقای 

ق.م.م هریاک از   121معافیت موضوع مااده   ،ریال باشد 122ر222ر222ق.م.م  81باشد و مبلغ معافیت ماده  شدهمنتقل

به ترتیب کدام است؟ شرکا

.باشدمیچهل میلیون ريال  ،شرکاسهم معافیت هرکدام از  (الف

ريال ، صفر ريال21ر111ر117ريال ، 21ر111ر117ريال ،  21ر111ر117ريال ،  41ر111ر111ريال ،  41ر111ر111 (ب

ريال، صفر ريال 44ر111ر111ريال،  44ر111ر111ريال،  44ر111ر111ريال،  44ر111ر111ريال،  44ر111ر111 (ج

.باشدمیريال  621ر111ر111 شرکاسهم معافیت هرکدام از  (د

75تا  66از سؤال  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز  2مجموعه سؤاالت تخصصی منبع امالک سطح 

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



(مالیاتی حسابرس ارشد –ممیز ) 2سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

05صفحه 

؟گرددمی(مشمول چه مالیاتی 31/1/31ق.م.م )اصالحیه  77مشمولین موضوع ماده درآمد ناشی از حق واگذاری محل  -11

ق.م.م  13به نرخ ماده  (الف

به نرخ دو درصد ارزش معامالتی در زمان انتقال (ب

درآمد ناشی از حق واگذاری محل اين اشخاص  نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. (ج

.گرددمیمشمول مالیات ساخت و فروش بوده و حق واگذاری محل را شامل ن ،درآمد مشمول مالیات حاصل از فروش اعیان صرفاً (د

توسط سازمان شدهاعالمدر جدول امالک مشابه تعیین و  شدهتعیینکه درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد  در مواردی -17

 رسیدگیقابلاز مراجع  یککدامدر  مؤدیباشد ، اعتراض  مؤدیاعتراض  مورد شدهتعیینامور مالیاتی باشد و مالیات 

 ؟ باشدمی

ق.م.م 294مرجع موضوع ماده  (الف

.باشدمی طرحقابلمكرر  216موضوع ماده  هیأتدر  صرفاً (ب

در هیچ مرجعی  طرحقابلاعتراض  است و  غیرقابلتوسط سازمان امور مالیاتی قطعی و  شدهتعیینق.م.م اجاره بهای  14با توجه به مقررات ماده  (ج

.باشدمین

مراجع حل اختالف مالیاتی  موضوع ق.م.م (د

ریال به یک موسسه وابسته به 222ر222ر222ریال و اعیان 122ر222ر22یک ساختمان به ارزش معامالتی عرصه  -14

 مطلوب استریال باشد.  122ر222ر222بهای مذکور در سند مبلغ  کهدرصورتیشهرداری منتقل گردیده است . 

 قانون: 53مالیات قابل مطالبه موضوع ماده 

لذا مالیات ندارد. هرداری مشمول پرداخت مالیات نیستسسه وابسته به شؤم ،قانون 2به ماده  با توجه (الف

.شودنمیلذا مشمول مالیات  شدهمنتقلسسه وابسته به شهرداری ؤچون ملک به م ،قانون 71به ماده  با توجه (ب

ريال7ر111ر111 (ج

ريال 1ر111ر111 (د

است قصد فروش یکی از امالک خود واقع در ،که اقامتگاه قانونی و پرونده عملکرد آن در مازندران سپید خامشرکت  -13

کدام اداره ق.م.م.  187تهران را دارد. در این صورت اداره امور صالحیتدار جهت صدور گواهی موضوع ماده 

 ؟باشدمی

به پرونده عملكرد شرکت کنندهرسیدگیاداره امور مالیاتی امالک در اداره کل امور مالیاتی  (الف

به پرونده عملكرد فروشنده کنندهرسیدگیاداره امور مالیاتی  (ب

به پرونده عملكرد خريدار کنندهرسیدگیاداره امور مالیاتی  (ج

مالیاتی محل وقوع ملکاداره امور  (د

واگذار  وانتقالنقلبه آقای شریفی بدون پرداخت مالیات  12/1/33آقای خورشیدی یک باب مغازه خود را در تاریخ  -71

قصد انتقال مغازه مذکور را به آقای محمدی دارد و جهت دریافت گواهی  22/12/31نموده و آقای شریفی در تاریخ 

از موارد زیر قابل مطالبه از آقای شریفی  یککدامق.م.م به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده است.  187موضوع ماده 

؟باشدمینق.م.م  187در تاریخ  صدور گواهی موضوع ماده 

6932معامله مربوط به سال مالیات شغلی محل مورد  (الف

61/4/6939 وانتقالنقلمالیات  (ب

محل مورد معامله 6936مالیات مربوط به اجاره سال  (ج

همه موارد (د

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



(مالیاتی حسابرس ارشد –ممیز ) 2سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

06صفحه 

مستقیم در صورت واگذاری امالک خویش حسب مورد مشمول کدام هایمالیات( قانون 2اشخاص موضوع ماده ) -76

خواهند بود ؟ زیر گزینه

مستقیم هایمالیات( قانون 77ماده ) (الف

مستقیم هایمالیات( قانون 13ماده ) (ب

باشندنمیمشمول مالیات  کالً (ج

مستقیم هایمالیات( قانون 77(و)13مواد ) (د

:باشدمیالزامی ن ربطذی مؤدیزیر  از   هایمالیاتاز  یککدامق.م.م وصول  187هنگام صدور گواهی ماده  -72

 ( مالیات بر درآمد اجاره امالک 6

فعال در ملک مورد انتقال  مستأجرمشاغل  بر درآمد( مالیات 2

 ( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 9

   ملک وانتقالنقل( مالیات 4

 2 (الف

9 (ب

 9و  2 (ج

الزامی استفوق  هایمالیاتوصول کلیه  (د

 موجببهرا  مترمربع 222یک واحد آپارتمان مسکونی خود واقع در تهران به مساحت  21/27/1335آقای بالی در تاریخ  -79

ریال به آقای حسینی به  12ر222ر222در قبال اجاره ماهیانه  یک سالرسمی جهت سکونت به مدت  نامهاجارهسند 

محاسبه  مطلوب است ،باشدریال  322ر222ماهیانه  مترمربعارزش اجاری هر  کهدرصورتیاجاره واگذار نموده است. 

آقای بالی:  35مالیات اجاره سال 

ريال 61ر621ر111 (الف

ريال 21ر211ر111 (ب

ريال 69ر111ر111 (ج

ريال 41ر111ر111 (د

 1/3/31 آن ساخت پروانه که را تجاری واحد یک واگذاری حق و مالکیت 36 سال خردادماه در بابل شهرداری -74

سند انتقال قصد و فروخته الف دولتی شرکت به ،تاس گردیده صادر 28/12/35 تاریخ در آن پایان کار و صادر

 :مذکور ملک وانتقالنقل در بابل شهرداری . دارد را مالکیت

گرددمی 14 ماده مالیات مشمول صرفاً (الف

.گرددمی 77 ماده مالیات مشمول صرفاً (ب

.گرددمی 77 ماده مالیات مشمول هم و 13 ماده مالیات مشمول هم (ج

.گرددمین مالیات مشمول طورکلیبه (د

:راجع به امالک نامهتقسیم در تنظیم -71

سهام مالكین مشاع در پايان تقسیم، از مصاديق موارد  التفاوتمابهو لزوم پرداخت يا اصالح يا سازش  تساویعدمتقسیم اموال مشاع به فرض  (الف

و اصالحات بعدی آن و سواير درآمودهای مشومول مالیوات محسووب       6911مستقیم مصوب  هایمالیاتقانون  647و  663مصرح در مادتین 

.شودمی
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تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه  هاینامهتقسیمنحوه عمل مالكین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد  (ب

.نخواهد بودمالیات 

نباشد نسبت به شخصی که منتفع شده است مشمول مالیات بر درآمد اتفواقی بوا نورخ    حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر چنانچه  (ج

.باشدمیق.م.م  696ماده 

.باشندمی وانتقالنقلمعامله مشمول مالیات  عنوانبهباشد هرکدام حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر چنانچه  (د

85تا  76از سؤال  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز 2مجموعه سؤاالت تخصصی منبع ارث،حق تمبر و اتفاقی سطح 

ودفنکفن هایهزینه و و عبادیارزش روز ماترک متوفی بیشتر از دیون محقق متوفی ، واجبات مالی  کهدرصورتی -71

؟) اصالحیه  شودمیکسر  هاو داراییدر این صورت کسورات مزبور به ترتیب از ارزش روز کدام دسته از اموال  باشد،

31/1/1331)

ی متوفای ايرانی در خارج هاو دارايیالشرکه ، حق االمتیاز ، حق واگذاری محل ، اموال  و سهمبانكی ، سهام  هایسپرده (الف

اوراق مشارکت ، حق تقدم سهام ، حقوق مالی ، امالک ، وسايل نقلیه موتوری . (ب

ز .ی متوفای ايرانی در خارج ، حق االمتیاهادارايیبانكی ، حق تقدم سهام ، امالک ، اموال و  هایسپرده (ج

سهم الشرکه ، حقوق مالی ، وسايل نقلیه موتوری ، حق واگذاری محل . اوراق مشارکت ، سهام و (د

: گرددمیاز اشخاص ذیل مشمول حق تمبر  ن یککدامسهام و سهم الشرکه  -77

تضامنی و نسبی هایشرکت (الف

مختلط سهامی هایشرکت (ب

تعاونی هایشرکت (ج

با مسئولیت محدود هایشرکت (د

(31/1/1331)اصالحیه :باشدمی از ماترکبدهی متوفی در چه صورتی قابل کسر  -74

.مراجع قضايی قرار گیرد تائیداصالت آن مورد  کهدرصورتی (الف

.حل اختالف مالیاتی قرار گیرد هیأت تائیداصالت آن مورد  کهدرصورتی (ب

.قرار گیرد دارصالحیتاداره امور مالیاتی  تائیدمستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد  کهدرصورتی (ج

 .حل اختالف مالیاتی قرار گیرد هیأت تائیدمورد  صرفاًمستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن  کهدرصورتی (د

ریال بوده است . این  522ر222ر222است مبلغ  شدهثبت 12/12/1331 در تاریخسرمایه اولیه یک شخصیت حقوقی که  -73

 در تاریخریال کاهش داده است )سرمایه  52ر222ر222سرمایه خود را به مبلغ  22/12/1335شخصیت حقوقی در تاریخ 

ریال ثبت نموده  122ر222ر222به مبلغ  ایسرمایهافزایش  15/12/1336 در تاریخریال(. سپس  152ر222ر222مذکور 

حالتی که شخصیت حقوقی مذکور، شرکت تضامنی ، شرکت  محاسبه حق تمبر افزایش سرمایه در مطلوب استاست . 

سهامی عام ، شرکت  تعاونی ، مؤسسه باشد.

ريال 21ر111و   64ر711و   11ر111و   11ر111 (الف

ريال 21ر111و   64ر711و   22ر111و  21ر111 (ب

ريال صفر  و   صفر و 21ر111و   21ر111 (ج

ريال صفر و 64ر711و  22ر111و  21ر111 (د

(31/1/1331)اصالحیه ؟باشدمیاز شروط زیر  یککدامکسر دیون و بدهی متوفی از ماترک منوط به  -41

ق.م.م 26تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -1

باشد.بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی  -2
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.اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد  -3

حل اختالف مالیاتی قرار گیرد. هیأتاصالت آن مورد تأیید  -1

ق.م.م در موعد مقرر 26تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -5

9 - 2 – 6 (الف

4 - 2 – 6 (ب

 1 – 9 – 2 (ج

 1 -  4 – 2 (د

(31/1/1331)اصالحیه ترین گزینه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث کدام است؟کامل -46

باشند.مالیات متعلق می % 61معادل  ایجريمهمشمول  (الف

باشند.مالیات متعلق می % 91معادل  ایجريمهمشمول  (ب

باشند.نمیمشمول جريمه  (ج

گردد. کسر نمی ماترک از متوفی محقق ديون و عبادی و مالی واجبات ، ودفنکفن هایلیكن هزينه ،باشندمشمول جريمه نمی (د

باشد و یا مؤدی شدهتسلیمهرگاه برای یک پرونده مالیات بر ارث چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی  -42

تکلیف اداره امور مالیاتی چیست؟ ،نسبت به تسلیم اظهارنامه اصالحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد

.باشدمیاداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی اولین اظهارنامه تسلیمی با رعايت مقررات مربوط  (الف

.باشدمیمذکور با رعايت مقررات مربوط  هایاظهارنامهاداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی کلیه  (ب

.باشدمیاداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی آخرين اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی با رعايت مقررات مربوط  (ج

.باشدمیدگی و ارزيابی اظهارنامه اصالحی تسلیمی در موعد مقرر قانونی با رعايت مقررات مربوط اداره امور مالیاتی مكلف به رسی (د

، اتومبیل و یک باب ساختمان باشد که همگی در خارج از بانکی ، سهام هایشامل سپرده صرفاًچنانچه ماترک متوفی  -49

 هاآناز  یککدامبه ترتیب از  ودفنکفن هایهزینه و عبادی و مالی واجبات متوفی، محقق دیون اندشدهواقعایران 

  گردد؟کسر می
، اتومبیل ، ساختمان بانكی ، سهام هایسپرده (الف

، ساختمان بانكی ، اتومبیل ، سهام هایسپرده (ب

.باشندنمیقابل کسر از ماترک  ودفنکفن هایهزينه و عبادی و مالی واجبات ، از ديون کدامهیچ (ج

، اتومبیل  بانكی ، ساختمان ، سهام هایسپرده (د

:صلح معوض و هبه معوضدر مورد  -44

 ایمعامله طرفبهشود نسبت مقررات اين ماده تعیین می اساس برالتفاوت ارزش عوضین که درآمد مشمول مالیات عبارت خواهد بود از مابه (الف

.باشدمیق.م.م مشمول مالیات  696و با نرخ ماده که از آن منتفع شده 

و  قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود وانتقالنقليک از متعاملین مالیات  ، هر دو ملک باشند هرچنانچه عوضین (ب

باشد.د اتفاقی میمشمول مالیات بر درآمارزش عوضین  التفاوتمابهاست نسبت به  که منتفع شده ایمعاملهطرف 

مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی ارزش عوضین  التفاوتمابهاست نسبت به  که منتفع شده ایمعاملهطرف ، ، هر دو ملک باشند چنانچه عوضین (ج

.باشدمیمعاف  وانتقالنقلباشد و از پرداخت مالیات می

و در  قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود وانتقالنقليک از متعاملین مالیات  هر ،، هر دو ملک باشندچنانچه عوضین (د

باشد.مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میارزش عوضین  التفاوتمابهاست نسبت به  که منتفع شده ایمعاملهطرف ،  ملک غیرمورد 

؟باشدمی اتفاقی مالیات مشمول از موارد زیر یککدام -41
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حقیقی يا حقوقی اشخاص دولتی به مؤسسات يا هابالعوض وزارتخانه نقدی غیر و نقدی هایکمک (الف

حقیقی اشخاص المنفعه بهعام يا خیريه هایسازمان بالعوض نقدی غیر و نقدی هایکمک (ب

سوزیآتش سیل، زلزله، جنگ، ديدگان خسارت به اهدايی مالی هایکمک يا وجوه (ج

نمايد.می پرداخت کشاورزی محصوالت خريد و تولید و صادرات تشويق برای دولت که جوايزی (د

35تا  86از سؤال  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز 2سطح  افزودهارزشمجموعه سؤاالت تخصصی منبع 

:هاصرافیمأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزودة  -41

قیمت فروش ارز (الف

ارز مندرج در تابلوی روز انجام معامله خريدوفروشقیمت  التفاوتمابه (ب

ارز خريدوفروشقیمت  التفاوتمابه (ج

باشندنمی افزودهارزشمشمول مالیات بر  هاصرافی (د

مشمول: هاینهادهو برق، بابت خرید  تولید آبپرداختی توسط اشخاص ماقبل زنجیره  افزودهارزشمالیات و عوارض  -47

.باشدمی پذيرشقابلاعتبار مالیاتی  عنوانبهعلیرغم دريافت يارانه  (الف

.باشدمین  پذيرشقابلاعتبار مالیاتی  عنوانبه (ب

نخواهد بود. پذيرشقابلچنانچه اشخاص ماقبل انتهای زنجیره بابت تولید آب و برق يارانه دريافت نمايند، به نسبت سهم يارانه  (ج

.باشدمیمستلزم بررسی اسناد و مدارک  اظهارنظر (د

زیر صحیح است؟ هایگزینهاز  یککدام -44

نوع کاال متفاوت باشد  کهدرصورتی ،در مواردی که مبلغ اسناد و مدارک فروش واصله، بیشتر از فروش تشخیصی دورة مالیاتی مربوط باشد (الف

مطالبه شود. التفاوتمابهمالیات و عوارض ارزش افزودة  بايستمی صرفاً

نوع کاال متفاوت باشد  کهدرصورتی ،در مواردی که مبلغ اسناد و مدارک فروش واصله، بیشتر از فروش تشخیصی دورة مالیاتی مربوط باشد (ب

مالیات و عوارض ارزش افزودة فروش واصله مطالبه شود. بايستمی

.باشدمی پذيرشقابلاعتبار مالیاتی مربوط  صرفاً ،خريد باشددر مواردی که اسناد و مدارک واصله مربوط به  (ج

.باشدمین پذيرشقابلاعتبار مالیاتی مربوط  ،در مواردی که اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد هم باشد (د

ارتقاء مهارت و سالمت موضوع منظوربه شدهانجام هایهزینهدر رابطه با تهاتر یا استرداد به واحدهای تولیدی بابت  -43

: افزودهارزش( قانون مالیات بر 38( ماده )2تبصره )

زيان عملكرد سال تهاتر يا استرداد واحد تولیدی  منظور شود. سود و حساببه بايستمیمبالغ تهاتر و يا استرداد شده  (الف

سال تهاتر يا استرداد واحد تولیدی  منظور شود.زيان عملكرد  سود و حساببه بايستمیمبالغ استرداد شده  صرفاً (ب

زيان عملكرد سال تهاتر يا  سود و حساببه بايستمیارتقاء مهارت و سالمت  منظوربه شدهانجام هایهزينهمازاد بر  شدهانجاماستردادهای  (ج

استرداد واحد تولیدی  منظور شود.

کدامهیچ (د

بازرگانی بابت خرید کاالهای فاسد شده صحیح هایشرکتپرداختی  افزودهارزشبر مالیات  در خصوصکدام گزینه  -31

؟باشدمی

.باشدمین استردادقابلمزبور  کاالهایبابت خريد  شدهپرداخت هایمالیات، باشدمیفاسد شده مشمول مالیات ن کاالهایبه دلیل اينكه  (الف
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. شودمیمستقیم محسوب  هایمالیاتموضوع قانون  قبولقابل هایهزينهجزء  ،بابت کاالهای فاسد شده شدهپرداخت افزودهارزشمالیات  (ب

.باشدمی پذيرشقابلاعتبار مالیاتی  عنوانبه شده فاسد کاالهای بابت شدهپرداخت افزودهارزش مالیات (ج

دو گزينه الف وب صحیح است. (د

ریال فروش مشمول مالیات ابراز 16ر222ر222ر222یک واحد تولید خودرو در اظهارنامه یک دوره مالیاتی ، مبلغ  -36

مشمول ابرازی مربوط به ارائه خدمات پس از فروش  از فروشریال  2ر222ر222ر222 کهدرصورتینموده است . 

 مهارت و ارتقاء منظوربههزینه صورت گرفته  رریال آن مربوط به فروش ضایعات باشد،حداکث 522ر222ر222خودرو و 

نرخ  ،%5از .......؟)نرخ مالیات  عبارت استسالمت کارکنان این واحد تولیدی که قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود ، 

(%3عوارض 

ريال    42ر111ر111 (الف

   ريال 44ر111ر111 (ب

ريال    41ر111ر111 (ج

صفر (د

طریق علی الرأس آن از افزودهارزشعوارض  خدمات که مالیات و مستندات فروش یا خرید کاال  آن بخش از در مورد -32

مورد مطالبه قرارگرفته ، کدام گزینه صحیح است؟

خواهد بود . پذيرشقابل، اعتبار مالیاتی مؤدی  عوارضو احراز پرداخت مالیات  ارائه صورتحساب خريد معتبر و در صورت (الف

، اعتبار  افزودهبر ارزشصادره توسط مؤديان مشمول نظام مالیات  هایصورتحسابعوارض به استناد  احراز پرداخت مالیات و در صورت (ب

خواهد بود . پذيرشقابلمالیاتی مؤدی 

مؤدی  مالیاتی اعتبارغیره ،  گمرک و ازجملهناد اطالعات واصله از مراجع گوناگون عوارض به است احراز پرداخت مالیات و در صورت (ج

خواهد بود . پذيرشقابل

گزينه صحیح است . سه هر (د

ریال در سال 1ر222ر222شرکت الف دارای مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی اقدام به فروش کاالیی به ارزش  -39

عوارض  مالیات و .نموده است ،که خارج از منطقه ویژه اقتصادی اقامت دارد«ب  »شرکتدر محدوده منطقه به  1335

 ؟باشدمیکاالی فروش رفته توسط شرکت الف چند ریال  افزودهارزش

   .باشدمیمشمول مالیات ن (الف

ريال    91ر111 (ب

ريال    11ر111 (ج

ريال 31ر111 (د

؟ باشدمی ترصحیحیارانه پرداختی دولت بابت توزیع برق کدام گزینه  در خصوص -34

.باشدمین افزودهارزش و عوارضمشمول مالیات  (الف

سهم خود خواهد بود . اعم از يارانه و افزودهارزشعوارض  مكلف به پرداخت مالیات و کنندهمصرف (ب

نخواهد بود . قبولقابلولیكن به همان نسبت اعتبار مالیاتی آن نیز  باشدمین افزودهارزشعوارض  مشمول مالیات و (ج

خواهد بود . پذيرشقابلاعتبار مالیاتی آن نیز به رعايت ترتیبات قانونی  و باشدمی افزودهارزشعوارض  مشمول مالیات و (د

در یک دوره مالیاتی مفروض است : )نرخ « ایران کاال» خانگیملوازاطالعات ذیل از فعالیت تجاری شرکت تولیدی  -31

 (%6 افزودهارزشعوارض  مالیات و

8ر222ر222ر222قطعات اولیه  خرید مواد و
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 152ر222ر222ملزومات اداری  خرید اثاثه و

 752ر222ر222خدمات فنی  خرید

82ر222ر222ریال  12ر222لیتر هرنرخ تکلیفی  اساس برخرید  بنزین 

 8ر222ر222 تلفن وعوارض پرداختی بابت آب ، برق ، گاز  مالیات و

 12ر222ر222ر222فروش محصوالت 

 2ر522ر222ر222صادرات محصوالت 

 252ر222ر222فروش ضایعات 

 322ر222ر222پاداش  عنوانبهعرضه محصوالت تولیدی به کارکنان 

 عوارض متعلقه در دوره مذکور: میزان بدهی مالیات و مطلوب است
     246ر111ر111 (الف

     266ر111ر111 (ب

     639ر111ر111 (ج

647ر111ر111 (د

125تا  36  سؤالاز  (حسابرس ارشد مالیاتی –)ممیز 2طرح جامع مالیاتی سطح  سؤاالتمجموعه 

و ارسال آن برای اخذ موافقت مدیر اعتراضات:پس از تکمیل اطالعات ثبت رأی توسط کارمند اعتراضات  -31

گرددمیتوسط سیستم صادر  294ابالغیه رسیدگی مجدد بر اساس ماده  (الف

شودمیاطالعات اظهارنامه پردازش و اصالح  (ب

شودمیانجام  مؤدیتخصیص بارکد به برگ اعتراض  (ج

کدامهیچ (د

؟شودمیدستورالعمل پرداخت توسط چه کسی و برای کدام نوع پرداخت صادر  -37

نقدی هایپرداختسرپرست اداره پرداخت و برای  (الف

غیر نقدی هایپرداختکارمند اداره پرداخت و برای  (ب

نقدی هایپرداختکارمند اداره پرداخت و برای  (ج

غیر نقدی هایپرداختسرپرست اداره پرداخت و برای  (د

؟دهدمیدر صورت موافقت با مورد اعتراض توسط سرپرست اعتراضات کدام مورد رخ  -34

انتقال يادداشت به کارتابل کارمند اعتراض (الف

مؤدیابالغ به  منظوربهتولید ابالغیه جهت موافقت با درخواست اعتراض توسط سیستم  (ب

اسناد آوریجمعارائه اسناد به کارمند  (ج

اعالم زمان و مكان جلسه استماع (د

؟شودمیدی وارد کارتابل کارمند شکایات ؤدر چه صورتی اعتراض م -33

دیؤحل اختالف بدوی توسط م هیأتدرخواست طرح پرونده در  (الف

اعتراض به برگ ارزيابی (ب

دیؤبدوی توسط م هیأتاعتراض به رأی  (ج

جو  الفگزينه  (د

؟شودمیمبلغ کل مورد اعتراض بر اساس کدام گزینه محاسبه  -611
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هاتراکنشمبلغ کل  (الف

ی انتخابیهاتراکنش (ب

جمع مبالغ اعتراضی (ج

کدامهیچ (د

کدام است؟ "شماره مرجع مورد  "منظور از  تجدیدنظرحل اختالف  هیأتدر صورت ثبت شکایت در  -616

حل اختالف بدوی هیأتی أشماره ر (الف

شماره برگ ارزيابی (ب

تاريخ صدور برگ ارزيابی (ج

تاريخ ابالغ برگ ارزيابی (د

؟شودمیدر مرحله ثبت اطالعات مورد شکایت ، درآمد مشمول مالیات از کدام مرجع محاسبه  -612

بدوی هیأتی أر (الف

برگ ارزيابی مورد اعتراض (ب

خودکار توسط سیستم صورتبه (ج

دیؤحسابداری م (د

؟شودمیتوسط چه کسی انجام  هاآنو مدیریت حضور  211ماده  3و  2نمایندگان بند  -619

کارمند اعتراضات (الف

حل اختالف هیأتسرپرست  (ب

کارمند شكايات (ج

سرپرست اعتراضات (د

کارمند اعتراضات باید نسبت به ................ اقدام نماید. ،................ باشد رأینتیجه  کهدرصورتی -614

اصالح اظهارنامه مورد اعتراض -رفع تعرض/تعديل  (الف

حل اختالف هیأتارائه اظهارنامه به سرپرست  -رفع تعرض (ب

ثبت اظهارنامه در سیستم -تعديل  (ج

کدامهیچ (د

دی و ورود به صفحه ثبت مورد اعتراضات/شکایات، کارمند اعتراضاتؤاعتراضات مپس از اجرای اقدام روی یادداشت  -611

؟دهدمیچه اقدامی را انجام 

کندمیدی ارائه ؤفرم اعتراض را جهت تكمیل کردن به م (الف

.کندمیدی را ثبت ؤو اطالعات مربوط به اعتراض م کندمیدی جستجو ؤدی، تراکنش مربوطه را از حسابداری مؤبا توجه به محتوای اعتراض م (ب

کندمیضمائم را برای بايگانی فیزيكی ارسال  (ج

شودمیيادداشت اعتراض برای مدير اعتراضات ارسال  د(

)پايان دفترچه(
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1از  1صفحه  مالیاتی مأمورانآزمون تعیین سطح  نظرسنجیفرم 

همكار گرامی:

 شدهتهیهآزمون تعیین سطح  مؤثرترسنجش نظرات شما در جهت برگزاری بهتر و  منظوربهپرسشنامه حاضر 

 هایپرسششود تا ضمن انعكاس نظرات ارزشمند خود در چارچوب است. لذا صمیمانه از شما درخواست می

 کارآمد در اين حوزه ياری فرمايید .  ريزیبرنامهزير، دفتر آموزش را در 

منعكس نمايید. پاسخ برگمربوطه در  سؤاالترا با پاسخ به  االتسؤلطفاً نظرات خود در مورد 

خیلی زياد زياد کم خیلی کم

1234

سؤاالتسؤالشماره 

برای آمادگی در آزمون )از فراخوان تا برگزاری( موردنیاز زمانمدتمناسب بودن 284

دروس عمومی هایسرفصلمیزان شفافیت 282

دروس اختصاصی  هایسرفصلمیزان شفافیت 282

میزان دسترسی به منابع مطالعاتی دروس عمومی282

 شدهمعرفیآزمون عمومی با منابع مطالعاتی دروس عمومی  سؤاالتتناسب 288

شغلی  نیازهایآزمون عمومی با  سؤاالتتناسب محتوایی 282

اختصاصی با وظایف پست سازمانی شما سؤاالتمیزان تناسب 222

آزمون اختصاصی سؤاالتکیفیت و بروز بودن محتوایی 221

سهولت دسترسی به مکان برگزاری آزمون222

مناسب بودن امکانات فیزیکی حوزه برگزاری آزمون223

میزان رضایت از نحوه برخورد عوامل اجرائی مکان برگزاری آزمون224

برقراری نظم در طول برگزاری آزمون222

کنندگانشرکتمناسب بودن پذیرایی از 222

کنندگانشرکتبرگزاری آزمون از اداره کل به  رسانیاطالعکیفیت 222

کیفیت اجرایی عملکرد مسئولین آموزش استان در رابطه با برگزاری آزمون 228

در استان شما شدهارائه هایآموزشآزمون اختصاصی با  سؤاالتتناسب محتوایی 222

برگزاری آزمون تعیین سطح در سالهای آتی ادامهشما به  تأکیدمیزان 322
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