
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   

 گروه حسابرسی مالیاتی( رئیس –)سر ممیز  3برای سطح 

0396سال   
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

1صفحه 

5تا  1از سؤال  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس –)سر ممیز  3 سطح ای سالمت اداری و اخالق حرفه سؤاالتمجموعه 

چیست ؟ هاسازمانموانع رشد اخالقی در  ترینعمدهاز  -6

نظمیبی  الف(

تعارضات اخالقی  ب(

اندک وریبهره  ج(

عدالتیبی  د(

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

؟کند شکایت اداری عدالت

61 الف(

61 ب(

21 ج(

91 د(

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

.نماید صادر یقانون رأی و رسیدگی تخلف به است مكلف تخلفات به رسیدگی هیأت  الف(

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

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

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

.داردمی

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

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

مالی و اداری فساد با مبارزه و پیشگیری  ب(

  اداری عمومی نظم ایجاد ج(

واردم همه  د(

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

.ستاالجراالزم یادشده مهلت  انقضای تاریخ از و قطعی صادره رأی الف(

.ستاالجراالزم مقرر مهلت  قضایازآنپس روز ده و بوده قطعی صادره رأی ب(

.است تجدیدنظرقابل سازمان مقام باالترین یا وزیر نظر با و نیست قطعی صادره رأی ج(

.است تجدیدنظرقابل اداری عدالت دیوان توسط و نیست قطعی صادره رأی د(

02تا  6از سؤال   (  گروه حسابرسی مالیاتی رئیس –)سر ممیز  3سطح و حسابرسی مجموعه سؤاالت حسابداری 

مالی گزارش هایصورتاز  یککدامثابت مشهود در  هایداراییناشی از تجدید ارزیابی  نیافتهتحققمازاد  -1

؟شودمی

صورت جریان وجوه نقد  الف(

ترازنامه ب(

   صورت سود و زیان جامع  ج(
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

2صفحه 

سود و زیان حسابصورت  د(

؟شودمیدر حسابداری فروش اقساطی، سود ناخالص در روش تعهدی در چه زمانی شناسایی  -7

  در مقطع فروش الف(

با وصول اقساط زمانهم ب(

در زمان دریافت آخرین قسط   ج(

شدهتمامبعد از بازیافت بهای  د(

است؟ ایسرمایهاجاره  عنوانبهاجاره  بندیطبقهاز موارد زیر از شرایط الزم برای  یککدام -8

عمر اقتصادی دارایی باشد. %31دوره اجاره حداقل معادل  الف(

.شودمیمنتقل  کنندهاجارهمالكیت در ابتدای دوره قرارداد به  ب(

ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره باشد. %71معادل ارزش فعلی مبالغ اجاره در آغاز اجاره حداقل  ج(

باشد. کنندهاجارهقرارداد اجاره دارای اختیار خرید ارزان برای  د(

، سود و زیان حاصل از فروش رانمایدمیواگذار  ایسرمایهاجاره  صورتبهمحصوالت خود را  ایتولیدکننده -3

چه زمانی باید شناسایی کند؟

رویه معمول واحد تجاری برای فروش قطعیهمانند  الف(

طی دوره اجاره تدریجبهزیان بالفاصله ولی سود  ب(

زیان بالفاصله ولی سود در پایان دوره اجاره ج(

تدریجی طی دوره اجاره صورتبه د(

مبلغ بازیافتنی عبارت است از: -61

.بیشتر است که هرکدامخالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی  الف(

اقل خالص ارزش فروش یا ارزش اقتصادی یک دارایی.حد ب(

.شودمیورودی و خروجی وجه نقد که با نرخ مناسبی تنزیل  هایجریانمبلغ خالص  ج(

.شودمییک دارایی پرداخت  نمودنجهت تحصیل یا جایگزین  کهآنوجه نقد یا معادل  د(

.باشدمیریال  66ر222ر222معادل  1333سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات شرکت موج  در سال  -66

سود خالص  ،باشد %05ریال بوده است. اگر نرخ مالیات  8ر222ر222 شدهمتوقفتجاری  هایبخش زیان

 شرکت چند ریال است؟

  14ر111ر111 الف(

  11ر111ر111 ب(

  41ر111ر111 ج(

42ر111ر111 د(

؟گرددمیتغییر در رویه حسابداری تلقی  عنوانبهاز موارد زیر  یککدام -62

تغییر از روش اولین صادره از اولین وارده به روش میانگین موزون الف(

دارایی ثابتتغییر در برآورد عمر مفید  ب(

تغییر در روش محاسبه استهالک دارایی ثابت ج(

تغییر در نرخ مطالبات مشكوک الوصول د(
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

3صفحه 

:باشدمیدر دست  1336اطالعات زیر در ارتباط با موجودی کاالی آلفا در شرکت گلبرگ در پایان سال  -69

 واحد 16222کاالی موجود در انبار طبق شمارش  

 واحد  00222(   بارگیری شده                FOBاز آلمان طبق شرایط    ) شدهخریداری درراهکاالی 

 واحد 02222                            (هنوز بارگیری نشدهc&fطبق شرایط  شدهخریداری) درراهکاالی 

 واحد 5222                     کاالی امانی دیگران نزد شرکت                                                                

 واحد  0222کاالی امانی شرکت نزد دیگران                                                                                     

واحد 8222شده است  دارینگهموقت  طوربهکه طبق درخواست خریدار در انبار شرکت  شدهفروختهکاالی 

 شرکت چند واحد است؟ 1336دی کاالی پایان سال مقدار موجو
92111 الف(

  41111 ب(

  12111 ج(

93111  د(

322ر222ریال تجدید ارزیابی گردید و مبلغ  6ر222ر222 شدهتمامشرکتی به بهای  هایزمین 1331در سال  -64

ریال توسط شرکت  1ر622ر222زمین جدیدی به مبلغ  1330ریال مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شد. در سال 

این اساس در سال  ریال ارزیابی شدند. بر 6ر522ر222شرکت  هایزمین 1336در پایان سال   خریداری شد.

 و هزینه شناسایی خواهد شد؟چه میزان درآمد 1336
  صفر الف(

ریال درآمد   211ر111 ب(

ریال درآمد   611ر111 ج(

ریال هزینه 211ر111 د(

و خالص ارزش فروش تعیین شدهتماماقل بهای حدخود را به  مدتکوتاه گذاریسرمایهمبلغ  ،شرکت آفتاب -61

)غیر سریع المعامله در بازار( در دست  مدتکوتاه گذاریسرمایهاقالم  از. اطالعات زیر مربوط به یکی نمایدمی

 است:

 80ر222ر222ریال، ارزش برآوردی فروش  03ر222ر222ریال، بهای جایگزین  81ر222ر222 شدهتمامبهای 

فوق به چه مبلغی باید در  گذاریسرمایهریال،  0ر222ر222ریال، مخارج برآوردی بازاریابی فروش 

  مالی منعکس شود؟ هایصورت
ریال    73ر111ر111 الف(

   ریال 81ر111ر111 ب(

ریال    86ر111ر111 ج(

ریال 82ر111ر111 د(

است؟ هاحسابرسیمالیاتی توسط مأمورین مالیاتی جزء کدام دسته از  هایاظهارنامهحسابرسی  -61

مالی هایصورتحسابرسی  الف(

حسابرسی ضمنی ب(

حسابرسی رعایت ج(

حسابرسی عملیاتی د(
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

4صفحه 

است یک......است. بااهمیتمالی  هایصورتموجودی کاال در مواردی که در  برشمارشنظارت  -67

نوع آزمون محتوا  الف(

نوع رعایت استاندارد حسابرسی  ب(

استاندارد حسابدارییک نوع رعایت  ج(

حسابرسی قبولقابلراه کسب شواهد کافی و  د(

 %0، نرخ بیمه سهم کارگر %03ریال است. نرخ بیمه سهم کارفرما  330ر222ر222دستمزد شرکتی هزینه  خالص-68

دستمزد کارگران غیرمستقیم خط  %12هزینه دستمزد کارگران مستقیم و  % 52، باشدمی %12و نرخ مالیاتی 

بابت دستمزد مستقیم چند  ،حساب کاالی در جریان ساخت .باشدمیتوزیع و فروش  هایهزینهولید و مابقی ت

 ؟شودمیریال بدهکار 

 211ر111ر111 الف(

     241ر111ر111 ب(

     611ر111ر111 ج(

921ر111ر111 د(

 %52که  باشدمی 6222، 1333موجودی کاالی در جریان ساخت ابتدای مرحله دوم شرکت ایرانپور در سال  -63

به ترتیب  ،تبدیل هایهزینهانتقالی و  هایهزینهبابت  FIFO به روش  شدهتکمیلتکمیل است. اگر معادل آحاد 

 ،واحد باشد 02ر222به دایره بعد  یافتهانتقالو  شدهتکمیلواحد باشد و واحدهای  01ر222و     13ر222

است؟ شدهتکمیلموجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره چند درصد 

    %81 الف(

    %11 ب(

    %11 ج(

%41 د(

ریال خریداری نمود. عمر مفید 8ر222ر222به مبلغ  آالتیماشین 1331شرکت کیمیا در ابتدای سال  -21

 1331ریال برآورد شد. هزینه استهالک پایان سال  622ر222سال و ارزش اسقاط آن  6 آالتماشین

از موارد  یککدامنزولی مضاعف به ترتیب  روش خط مستقیم، مجموع سنوات و بر اساسمذکور  آالتماشین

  زیر است؟

ریال 4ر111ر111ریال ،  9ر141ر111،  ریال 6ر311ر111  الف(

ریال 9ر811ر111ریال ،  4ر111ر111ریال ،  2ر111ر111 ب(

ریال     9ر811ر111ریال ،     4ر111ر111ریال ،  6ر311ر111  ج(

ریال 4ر111ر111ریال ،  9ر141ر111ریال ،  2ر111ر111 د(

62تا  01 سؤالاز ( گروه حسابرسی مالیاتی  رئیس–)سر ممیز  3 مجموعه سؤاالت قوانین و مقررات عمومی مالیاتی سطح 

از: اندعبارت اندگردیدهق.م.م مطرح  30ماده  3بند  هیأتکه در  هاییپروندهرسیدگی به  مهلتآخرین -26

شودمیماه به مهلت رسیدگی اضافه  4 الف(

پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتیماه  64 ب(

ماه بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی 62 ج(

ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 64 د(
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

5صفحه 

تأمینو یا اشخاص ثالث، در قرار  مؤدیاز تصرف  تأمین، ضمانت اجرای عدم خروج اموال مورد کدام گزینه  -22

؟آیدمی مالیات به شمار

معادل مبلغ مالیات مورد مطالبه تأمینسپردن  الف(

پرداخت مالیات مورد مطالبه ب(

کیفر حبس تعزیری درجه شش ج(

همه موارد د(

یا اشخاص حقیقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی متعلق به اشخاص حقوقی و بانکی واصله ، هایتراکنشچنانچه  -29

اختیار گروه رسیدگی قرار گیرد ؟ظرف چه مدت این اطالعات باید در باشند 

تنظیم فرم شماره یک با حداکثر ظرف مدت یک ماه  و الف(

تنظیم فرم شماره دو با حداکثر ظرف مدت دو هفته  و ب(

تنظیم فرم شماره دو با حداکثر ظرف مدت یک ماه  و ج(

تنظیم فرم شماره یک با حداکثر ظرف مدت دو هفته  و د(

نیاز به صدور برگ تشخیص کهدرصورتیبانکی مشکوک،  هایتراکنشبر اساس دستورالعمل رسیدگی به  -24

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

قرار گیرد.  مدنظرقانونی درباره مرور زمان مالیاتی  هایمهلتباید  الف(

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

امور مالیاتی قابل تمدید است.  مدیرکلمهلت قانونی برای مرور زمان مالیاتی با تشخیص  ج(

ی مالیاتی هستند.سازمان امور مالیاتی مكلف به گزارش کردن این موضوع به دادستانی انتظام ربطذیکارکنان  د(

؟باشدمیکدام گزینه در خصوص فرار مالیاتی صحیح  -21

بر اساس ق.م.م قبل و  هم بعد از اصالحیه  همآنفرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از   الف(

.آیدمی حساببهجرم  96/4/6934

.آیدمین حساببهفرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن  تخلف بوده اما جرم   ب(

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

کدامهیچ د(

ق.م.م اصالحی 163معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر ماده  ،شورای عالی مالیاتی جلسهصورتبر اساس  -21

 هایمعافیتاز  یککدام( شامل  %02به میزان  شناور حداقلسهام  در خصوص)  1382 ماهبهمنمصوب 

 :گرددمیدر متن ماده مذکور  شدهاشاره

داخلی  و پنج درصد بازار خارج از بورس داخلی  هایبورسدر  شدهپذیرفته هایشرکتمعافیت ده درصد مالیات بر درآمد  الف(

خارجی  و پنج درصد بازار خارج از بورس خارجی  هایبورسدر  شدهپذیرفته هایشرکتمعافیت ده درصد مالیات بر درآمد  ب(

است  شدهپذیرفتهکاالیی  هایبورسمعافیت ده درصد مالیات حاصل از فروش کاال که در  ج(

 تمام موارد د(

از اشخاص ذیل یککدامموضوع فصل دوم باب چهارم ق.م.م شامل  مالیاتی  قبولقابل هایهزینهمقررات  -27

؟باشدمی

موضوع قانون تجارت  هایشرکتاشخاص حقوقی و  (الف

 باشندمیمالیات بر درآمد که مكلف به نگهداری دفاتر قانونی  مؤدیانکلیه  (ب
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ق.م.م و اشخاص حقوقی  31اجرایی ماده  نامهآیینموضوع گروه اول  مؤدیان (ج

ق.م.م  31کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده  (د

؟ گرددمیمالیاتی تلقی ن قبولقابلذیل هزینه  هایهزینهاز  یککدام 1336 تیرماهبر اساس ق.م.م  اصالحی  -28

ضایعات متعارف تولید و قیمت خرید  کاالی فروش رفته  الف(

اجتماعی طبق مقررات مربوط  تأمینوجوه پرداختی به سازمان  ب(

ق.م.م از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع  موجببهکه  درآمدهاییمربوط به  هایهزینه ج(

 شودمیمحاسبه 

واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی  هایشرکتکه برای انجام عملیات موسسه به  هاییجریمهارمزد و سود و ک د(

.است  یافتهتخصیص

:افزودهارزشوجه افتراق نرخ صفر و معافیت در قانون مالیات بر  -23

.مالیاتی است قبولقابلهای در معافیت، اعتبار مالیاتی جزء هزینه کهدرحالیبوده  پذیرشقابلدر نرخ صفر، اعتبار مالیاتی  (الف

.مالیاتی است قبولقابلهای در نرخ صفر، اعتبار مالیاتی جزء هزینه کهدرحالیبوده  پذیرشقابلدر معافیت، اعتبار مالیاتی  (ب

.ارتباطی به اعتبار مالیات ندارد (ج

.پذیر استامكان «ب »و «الف »حسب مورد هریک از موارد (د

صحیح است؟ افزودهبر ارزشخصوص مقررات مالیات  در از موارد زیر یککدام -91

با رعایت  شدهپرداختهای صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات نبوده و مالیات (الف

. گرددمقررات مسترد می

ههای  صهنعتی از طریهق مبهادی خروجهی رسهمی، مشهمول مالیهات نبهوده و مالیهات          -صادرات کاال و خدمت بهه منهاطق آزاد تجهاری    (ب

گردد.با رعایت مقررات مسترد می شدهپرداخت

بها   شهده پرداخهت های صادرات کاال و خدمت به مناطق ویژه اقتصادی از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات نبوده و مالیات (ج

گردد.رعایت مقررات مسترد می

همه موارد (د

؟باشدمی استردادقابل افزودهارزشاز موارد زیر مالیات و عوارض  یککدامدر  -96

 باشد. مبلغ مالیات و عوارض پرداختی خرید بیشتر از مالیات و عوارض دریافتی فروش (الف

 شدهخریداری افزودهارزشصدور کاال و خدمات به خارج از کشور در مواردی که کاال و خدمات از مؤدیان مشمول نظام مالیات بر  (ب

 .است

.ماه نگذشته باشد 2بیشتر از  افزودهارزشاز مؤدیان مالیات بر  هاآنکاالی همراه مسافر اتباع خارجی که از تاریخ خرید  (ج

 همه موارد (د

هيا،روزی، کتابخانيه شيبانه  هيای خوابگياه هزینه احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشيی،   -92

ریزی و توسعه اسيتان  که در چارچوب مصوب شورای برنامه وپرورشآموزشسالنهای ورزشی وابسته به وزارت 

................ . )برنامه ششم(شود انجام می

مالیهاتی   قبهول قابهل عنهوان هزینهه   کلیه اشخاص حقیقی و حقهوقی بهه  در مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور  (الف

شود.محسوب می

 عنهوان بهه  اشهخاص حقهوقی  و در مهورد   از درآمد مشهمول مالیهات کسهر     اشخاص حقیقیدر مورد ، وپرورشآموزشبا تأیید وزارت  (ب
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گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابلهای هزینه

گردد.می از درآمد مشمول مالیات کسر  اشخاص حقیقی یا حقوقیدر مورد ،  وپرورشآموزشبا تأیید وزارت  (ج

 قبهول قابهل عنهوان هزینهه   به غیردولتی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقیدر مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور  (د

شود.مالیاتی محسوب می

بانکی این اطالعات را به هایتراکنشپس از دریافت اطالعات مربوط به  اندموظفادارات کل امور مالیاتی  -99

کجا ارسال کنند؟

شوییپولمرکز اطالعات مالی و مبارزه با  (الف

سازمانیبرونواحدهای نظارتی  (ب

ادارات اطالعات و خدمات مالیاتی (ج

رسیدگی ویژه هایگروه (د

دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه هایبانکهای مازاد التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییمابه -94

قانون رفع موانع تولید  16ماده  1در اجرای تبصره گذاران، های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده

..................  .... پذیر و ارتقای نظام مالی کشوررقابت

.باشدمیمالیات متعلق معاف  درصدپنجاهاز  (الف

.باشدمیسود تلقی و مشمول مالیات بر درآمد  عنوانبه (ب

.باشدمیاز پرداخت مالیات معاف  (ج

.باشدمیخزانه و تخصیص بابت افزایش سرمایه همان بانک ، از پرداخت مالیات معاف  حساببهدر صورت واریز  (د

دی اصلی مطالبه و قطعی شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض شخصی که از اوؤچنانچه مالیات از غیر م -91

مطالبه مالیاتی شده است.

.شورای عالی مالیاتی است الف(

.حل اختالف مالیاتی است هیأت ب(

.دیوان عدالت اداری است ج(

.محاکم عمومی دادگستری است د(

طرحقابلق.م.م در کدام مرجع  016حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  هیأتاعتراض به آرای صادره از  -91

باشد؟می

 ،ق.م.م باشهد  261ت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح مهتن مهاده   أچنانچه رأی هی (الف

.باشدمیقانون موردنظر  247موضوع ماده  تجدیدنظرت حل اختالف مالیاتی أمجدد در هی رسیدگیقابلپرونده امر 

 ،ق.م.م باشهد  261حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح مهتن مهاده    هیأتچنانچه رأی  (ب

ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شكایت نمود. توانمیاز این آراء ق.م.م  216حسب ماده 

پرونهده امهر    ،ق.م.م باشهد  261مهاده   2ت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی بهه شهكایات اجرائهی طبهق تبصهره      أچنانچه رأی هی (ج

.باشدمیقانون موردنظر  247موضوع ماده  تجدیدنظرت حل اختالف مالیاتی أمجدد در هی رسیدگیقابل

بهوده و قابهل شهكایت در ههیچ مرجهع       االجهرا الزمقطعهی و  ق.م.م  261حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  های هیأتآرای صادره از  (د

.باشدمین سازمانیدرون

رأی بر بطيالن تشخیص داده ووارد  راشکایت ق.م.م  016ماده  1ت حل اختالف مالیاتی بر اساس تبصره أهی چنانچه -97

؟باشدمیدر حیطه اختیارات کدام مرجع  رأیبه این  نسبت رسیدگی به اعتراض مؤدی ،نماید رأیو اصدار اجرائیه 
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مانعی برای احالهه بهه    آنكهبیو  قرارگرفتهت حل اختالف بدوی أمورد رسیدگی و صدور رأی هی قبالًموضوع اختالف  کهدرصورتی (الف

 تجدیدنظرحل اختالف مالیاتی  هیأتت نقش أ، این هی اندداشتهدر میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول  تجدیدنظرت أهی

بهه شهورای عهالی مالیهاتی      216ند از رأی آن مرجع، برابر مفاد مهاده  توانمیمالیاتی مربوط  رئیس اموررا ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا 

.شكایت کنند

پهیش از رفهع    ترتیهب ایهن بهه  و شده خودداری بدوی اختالف حل تأهی به پرونده ارسال از  قبالً طورکلیبهدلیل قانونی چنانچه بدون  (ب

ت أفهوق االشهعار در رسهیدگی جهایگزین هیه      261ت موضوع مهاده  أاختالف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هی

ههم   تجدیهدنظر ت أو رسهیدگی در هیه   طهرح قابهل  247آن با رعایت مقررات مذکور در ماده  از سویبالطبع رأی صادره  ،بدوی بوده

.خواهد بود

ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، چنین رأیی  ،موردبحثت أاگر بنا به تشخیص و رأی هی (ج

.باشدمیت به شورای عالی مالیاتی است اما ظرف مهلت مقرر قابل شكای تجدیدنظر غیرقابل

.باشدمیهر سه گزینه صحیح  (د

شده، خریداربه قیمت ارزیابی ق.م.م 018اجرایی موضوع ماده  نامهآیینمنقول در اجرای  هرگاه اموال -98

:نداشته باشد

.قیمت پایه تجدید نماید دون درجنامه، آگهی فروش را باین آیین 99 در مادهاداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور  (الف

فروخههته   دفعهات بهه نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریهدار داشهته باشهد از طریهق حهراج      برای بار دوم آگهی منتشر و در آن قید می (ب

خواهد شد. 

خواهد آمد.ق.م.م به تملک سازمان امور مالیاتی در  261در اجرای ماده  (ج

.نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نمایداین آیین 99 در مادهاداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور  (د

گردد؟متوقف می عملیات اجرایی زیر موارد یک ازکدامدر  -93

در دیوان عدالت اداریشكایت از اقدامات اجرایی  -6

ملكی معادل میزان بدهیتضمین بانكی و یا وثیقه سپردن  -2

اداره امور مالیاتی باشد موردقبول اعتبار ضامنمعرفی ضامن معتبرکه  -9

تأمینمستقیم بدون اخذ  هایمالیاتقانون  261حل اختالف مالیاتی مهوضوع مهاده  هیأت رأی بر اساس -4

حل اختالف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی هیأت رأینقض  -1

 9 – 2 – 6 (الف

4 - 9 – 2 – 6 (ب

1 - 4 – 9 – 2 (ج

همه موارد (د

حل اخيتالف مالیياتی بيدوی ،     هیأت رأیدرآمد مشمول مالیات شرکت تهران بر اساس برگ تشخیص مالیات،  -41

 0ر222ر222ر222ریال، 0ر222ر222ر222ریال ، 3ر222ر222ر222 تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی به ترتیب

 1ر222ر222ر222درآمد مشمول مالیات ابيرازی ميؤدی    کهدرصورتیباشد ریال می 0ر222ر222ر222ریال و 

در مراجع دادرسی مالیاتی عبارت است از :ریال باشد مبلغ هزینه رسیدگی 

ریال 61ر111ر111 (الف

ریال 21ر111ر111 (ب

ریال 2ر111ر111 (ج
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9صفحه 

ریال 1ر111ر111 (د

65تا  61 سؤالاز  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس–)سر ممیز  3سطح  سایر قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط

عنيواناحداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسيعه ورزش همگيانی و یيا بيه     منظوربههایی که وجوه هزینه -46

........................  . (1336)سال شودکمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابلهای هزینه عنوانبهبا تأیید وزارت ورزش و جوانان  حقیقی یا حقوقیاشخاص در مورد  (الف

گردد.می از درآمد مشمول مالیات کسر با تأیید وزارت ورزش و جوانان  اشخاص حقیقی یا حقوقیدر مورد  (ب

 عنهوان بهه  اشهخاص حقهوقی  و در مهورد   از درآمهد مشهمول مالیهات کسهر      اشخاص حقیقیدر مورد با تأیید وزارت ورزش و جوانان  (ج

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابلهای هزینه

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابلهای هزینه عنوانبه اشخاص حقوقیدر مورد  صرفاً با تأیید وزارت ورزش و جوانان (د

(1336)سال باشد؟می قبولقابل هایهزینهانتقال و توزیع نیروی برق جزء  هایشبکهآیا هزینه تلفات  -42

.باشدمی قبولقابل هایهزینهجزء  (الف

.باشدمین قبولقابل هایهزینهق.م.م جزء  648در ماده  بینیپیشبه دلیل عدم  (ب

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

 %66مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حداکثر به میزان   «ج»در صورت وجود شرط مندرج در بند  (د

.باشدمیمالیاتی سال مربوط  قبولقابلهزینه  عنوانبه

پيذیر و( قانون رفع موانع تولیيد رقابيت  16) تکالیف موضوع مادهبه  و مؤسسات اعتباری هابانک کهدرصورتی -49

خيود اعيم از   ميازاد  ( اميوال  %33درصيد )  وسيه سیساالنه حداقل انتقال  در خصوص ارتقای نظام مالی کشور

 : عمل نکندمنقول، غیرمنقول و سرقفلی 

، هرسال سهه واحهد بهه    ازآنپسشود. ( مشمول مالیات می%28درصد) وهشتبیستبا نرخ  6931سال  در هاآندرآمد مشمول مالیات  (الف

( برسد.%11) در صدپنجو شود تا به پنجاه درصد نرخ مذکور افزوده می

( مشهمول  %28درصهد)  وهشهت بیسهت بها نهرخ    6931سهال   درو نگهداری سههام   داریبنگاهشامل  غیر بانكیهای فعالیت ناشی ازسود  (ب

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

واحهد بهه درصهد     پهنج ، هرسهال  ازآنپسشود. ( مشمول مالیات می%91درصد) سیبا نرخ  6931سال  در هاآندرآمد مشمول مالیات  (ج

( برسد.%11) درصدپنجاهشود تا به نرخ مذکور افزوده می

( مشهمول مالیهات مهی   %91درصهد)  سهی با نرخ  6931سال  درو نگهداری سهام  داریبنگاهشامل  غیر بانكیهای فعالیت ناشی ازسود  (د

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

.............. و به مدت.......... تاریخ از  فناوریعلم و  هایپارکتقر در مس فناوریوهشی و ژواحدهای پ -44

شوند :  مندبهرهاز معافیت مالیات بر درآمد  توانندمی 

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

توسط پارک و به مدت بیست سالاز تاریخ صدور مجوز  (ب

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

باشندمیمستقیم  هایمالیاتتابع مقررات قانون  فناوریعلم و  هایپارکمذکور بابت فعالیت در  واحدهای (د

ذیل از پرداخت مالیات درآمدهایاز  یککدامتوسعه  هایبرنامهقانون احکام دائمی   65بر اساس بند ب ماده  -41

معاف است؟ 

مالی و اعتباری مجاز  مؤسساتکشور و  هایبانکارزی کلیه  هایبدهیو  هاداراییسود و زیان ناشی از تسعیر  (الف
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

11صفحه 

ارزی بانک توسعه صادرات ایران ، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت  هایبدهیو  هایداراییسود و زیان ناشی از تسعیر  (ب

خارجی ایران  گذاریسرمایه

 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (ج

 کدامهیچ (د

55تا  66از سؤال  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس–)سر ممیز  3 مجموعه سؤاالت تخصصی منبع اشخاص حقوقی سطح 

:باشدمینصحیح  35اشخاص حقوقی در سال  هایدارائیتجدید ارزیابی  در خصوصاز موارد ذیل  یککدام -41

رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر  اشخاص حقوقی با هایدارائیافزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی  (الف

. باشدمیدرآمد ن

قانون  موجببهدر سرفصل حقوق صاحبان سرمایه به استثنا مواردی که نحوه عمل حسابداری آن  شدهمنعكسمازاد تجدید ارزیابی  (ب

استفاده از آن توسط واحد تجاری باید مستقیماً  موازاتبهیا  ربطذیاست در زمان برکناری و واگذاری دارائی  شدهمشخص

سود )زیان( انباشته منظور شود.  حساببه

حسابرسی  مؤسساتباید تائیدیه سازمان حسابرسی یا یكی از  نامهآئیناقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این  هایبنگاههمه  (ج

امور قضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره نا از پسعضو جامعه حسابداران رسمی و یا حسابدار رسمی را اخذ و حداکثر تا سه ماه 

یند. ارائه نما ربطذی مالیاتی

مالیاتی تلقی  قبولقابلهزینه  عنوانبهبه نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی  شدهارزیابیتجدید  هایدارائیهزینه استهالک  (د

.گرددمین

163ماده  3اجرایی موضوع تبصره  نامهآیینتکالیف اشخاص حقوقی وفق  در خصوصاز موارد زیر  یککدام -47

؟باشدمیصحیح ن 31/26/1336اصالحی ق.م.م مصوب 

انحالل را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع  ازجملههرگونه تغییرات  اندمكلفدر نظام مالیاتی  نامثبتمشمولین  (الف

تغییرات به سازمان اعالم نمایند.

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

شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذیرد.

ق.م.م ، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در  86در موارد خرید کاال، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده  (ج

معامالت ارسالی نیست.فهرست 

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

مجموع اعالم نمایند. صورتبهمعامالت را  گونهاین

مهلت ،ننموده باشندموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحالل اقدام  مدیران تصفیه در کهدرصورتی -48

کدام است؟ مالیات دوره انحالل رسیدگی و تعیین مالیات و صدور برگ تشخیص

.موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ نمایدمالیات متعلق را به ،هاشرکتاداره ثبت انحالل در  ثبت سال از تاریخ حداکثر پنج  (الف

مطالبه موجب برگ تشخیص تعیین و  بهرا مالیات متعلق  ،سال از تاریخ درج آگهی انحالل در روزنامه رسمی کشورحداکثر پنج  (ب

نماید.

موجب برگ تشخیص تعیین و ابالغ مالیات متعلق را به انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحالل،سال از تاریخ حداکثر پنج  (ج

.نماید

موجب برگ تشخیص تعیین و مالیات متعلق را بهانقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره انحالل سال از تاریخ حداکثر پنج  (د

به مؤدی ابالغ نماید.سال مذکور پنج قضای نا از پسسه ماه  ظرفحداکثر 
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

11صفحه 

اسناد و موجببهدالر صادرات انجام داده لکن  0ر222پروانه سبز گمرکی  موجببه 1336شرکت الف در سال  -43

ارزش دالر در زمان انجام  کهدرصورتیدالر بوده،  0ر022مدارک مثبته اثبات نموده که میزان صادرات 

بوده و شرکت در   30ر222و 06ر522و نرخ توافقی )آزاد( مبلغ  ایمبادلهنرخ  بر اساسصادرات به ترتیب 

ارز مربوطه محدودیتی نداشته باشد، با فرض رعایت کلیه شرایط میزان معافیت صادراتی  دوفروشخری

 ؟چه میزان است اعمالقابل

43ر111ر111 (الف

14ر111ر111 (ب

19ر311ر111 (ج

71ر411ر111 (د

؟باشدمی31/6/1336ق.م .م مصوب 30ماده  3موضوع بند  هیأتاز موارد ذیل قابل ارجاع به  یککدام -11

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

عدم شناسایی زیان تسعیر ارز  (ب

الكترونیكی(–كانیزه مماشینی ) هایسیستم درموجود  اطالعات بام تطبیق مندرجات دفاتر قانونی عد (ج

همه موارد (د

باشد؟در خصوص مقررات مربوط به استهالک دارایی کدام گزینه صحیح نمی -16

نرخ یا مدت  و مراتب است نشدهبینیپیش هادارایی از برخی برای خاصی مدت یا و نرخ استهالکات، جدول مطابق که مواردی در (الف

حل اختالف مالیاتی تعیین خواهد شد. هیأتتوسط 

یا پروژه هایهزینه عنوان تحت )که پذیراستهالک هایدارایی  (B.O.T)واگذاری و برداریبهره ساخت، قراردادهای مورد در (ب

بود. خواهد استهالک قابل برداریبهره دوره سنوات نسبت یا به و هرسال درآمد نسبت به گردد(،می ثبت ایسرمایه هایدارایی

ایسرمایه هایدارایی یا پروژه هایهزینه عنوان تحت )که پذیراستهالک هایدارایی (Buy Back) متقابل بیع قراردادهای مورد در (ج

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

محاسبه و جداول ضوابط مطابق و حسابداری استانداردهای رعایت با پذیراستهالک ثابت هایدارایی ایسرمایه اجاره استهالک (د

گردد.می

محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی مأخذ ،عمومی دیوان عدالت اداری هیأت رأیبر اساس  -12

عبارت است از :  گردندمیکه منحل 

 قبالًمشمول مالیاتی که مالیات آن و سودهای  هااندوختهو  شدهپرداختو سرمایه  هابدهیارزش دارایی شخص حقوقی منهای  (الف

پرداخت گردیده است . 

و سودهای مشمول مالیات  هااندوختهو تعهدی  و  شدهپرداختو سرمایه اعم از  هابدهیارزش دارایی شخص حقوقی منهای  (ب

است و  شدهپرداخت قبالًی که مالیات آن یو سودها هااندوختهو  شدهپرداختو سرمایه  هابدهیارزش دارایی شخص حقوقی منهای  (ج

یا مشمول مالیات نبوده است .

اداره  موردقبول هایزیانانباشته سنوات قبل و همچنین  سودهایو تمامی  هااندوختهارزش دارایی شخص حقوقی منهای سرمایه و  (د

 شدهانجام هایرسیدگیامور مالیاتی بر اساس 

با توجه به دالیل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه کهدرصورتی -19

ماده  3حسابرسان بند نفریسه هیأت اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر،

 .....نمایدق.م.م احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی 30
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

12صفحه 

.نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمایند تواندمی (الف

.اعالم نمایند اظهارنظرعدم نظر خود را مبنی بر تواند می (ب

.را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمایند مكلف است نظر خود (ج

دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمایندبودن یا مردود بودن  قبولقابلغیرمكلف است نظر خود را مبنی بر  (د

های فناوریمستقر در شهرکدارای مجوز واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی کدام گزینه در خصوص  -14

باشد؟صحیح می

.شدبرخوردار خواهند   قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی 69از معافیت موضوع ماده  (الف

بر درآمد معاف هستند.سال پس از تاریخ صدور مجوز از مالیات  61به مدت  (ب

بر درآمد معاف هستند.سال پس از تاریخ صدور مجوز از مالیات  61به مدت  (ج

باشند.معافیت برخوردار نمی از (د

ریال سود 6ر111ر111گرفتن  نظر با در 1332سود ابرازی یک شرکت تعاونی متعارف در اظهارنامه عملکرد سال  -11

مبلغ  کهدرصورتیریال است  21ر111ر111ریال سود سپرده بانکی معادل  6ر111ر111حاصل از تسعیر ارز و 

ق.م.م برگشت داده شود  168و  160در مواد  بینیپیششرکت به لحاظ عدم  هایهزینهریال از  21ر111ر111

 به ریال ؟ محاسبه مالیات مطلوب است

8ر112ر111  (الف

  3ر711ر111   (ب

   7ر962ر111  (ج

7ر111ر111 (د

65تا  56از سؤال  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس–)سر ممیز  3 مجموعه سؤاالت تخصصی منبع مشاغل و حقوق سطح 

از منابع مالیات بر یککدام بر اساس ایحرفهغیر و ایحرفهورزشی  مربیان امور ورزشکاران و بر درآمدمالیات  -11

؟گرددمیدرآمد محاسبه 

بر مشمول مالیات  ایغیرحرفه و مربیاندرآمد ورزشكاران   ،مشمول مالیات بر درآمد حقوق ایحرفه و مربیاندرآمد ورزشكاران   (الف

. باشدمیمشاغل  درآمد

بر مشمول مالیات  ایحرفهغیر و مربیان، درآمد ورزشكاران  مشمول مالیات بر درآمد مشاغل ایحرفهمربیان  درآمد ورزشكاران  و (ب

. باشدمیحقوق  درآمد

.باشدمیمشمول مالیات بر درآمد حقوق   ایغیرحرفهو  ایحرفه و مربیاندرآمد ورزشكاران   (ج

.باشدمیمشمول مالیات بر درآمد مشاغل   ایغیرحرفهو  ایحرفه و مربیاندرآمد ورزشكاران   (د

مهلت ،در مهلت مقرر اقدام ننموده باشد بگیرانحقوقحقوق نسبت به تسلیم فهرست  کنندهپرداختچنانچه  -17

ق.م.م چه مدتی است : 130مطالبه جریمه موضوع ماده 

.شودمیتا زمان قطعیت مالیات جریمه مطالبه ن (الف

.شودمیپس از قطعیت مالیات تعیین تكلیف  جرائمق.م.م اصل مالیات مطالبه و  617با رعایت مهلت مقرر در ماده  (ب

.گرددمیبایستی مطالبه گردد در غیر این صورت مشمول مرور زمان  جرائمق.م.م  617با رعایت مهلت مقرر در ماده  (ج

دی اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را در موعد مقرر ارائه نموده باشد ظرف مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت ؤم کهدرصورتی (د

.حقوق نیز بایستی مطالبه شود جرائممالیات بر درآمد مالیات و  ،تسلیم اظهارنامه
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13صفحه 

که نمایندمیقرارداد مضاربه منعقد  36صاحب سرمایه در سال  عنوانبهعامل و آقای فتحی  عنوانبهآقای زارع  -18

 36گردد. سود ویژه عملکرد سال میدرصد عامل تقسیم  62درصد صاحب سرمایه و  62سود حاصل به نسبت 

 با مالیات صاحب سرمایه صحیح است؟ریال بالغ گردیده است. کدام گزینه در ارتباط 122ر222ر222مبلغ 

سازمان  حساببه 96/9/31ریال مالیات از سود سهم صاحب سرمایه و پرداخت آن تا تاریخ 3ر111ر111عامل مكلف به کسر مبلغ  (الف

امور مالیاتی بوده است.

سازمان امور مالیاتی بوده  حساببهریال مالیات از سود سهم صاحب سرمایه و پرداخت آن 1ر111ر111عامل مكلف به کسر مبلغ  (ب

است.

سازمان  حساببه 96/4/31ریال مالیات از سود سهم صاحب سرمایه و پرداخت آن تا تاریخ  3ر111ر111عامل مكلف به کسر مبلغ  (ج

امور مالیاتی بوده است.

فی به کسر و پرداخت مالیات صاحب سرمایه ندارد.یعامل تكل (د

باشيند  صاحبان یيک واحيد شيغلی بيا نسيبت مسياوی ميی       « و»و خانم « هي»، « د»، « ج»، « ب»، « الف»آقایان  -13

از محيل مياترک   « هيي »، « د»، « ج»رابطه زوجیت داشته و سهم آقایان « و»و خانم « الف»آقای  کهدرصورتی

معافیت موضوع  ،ریال باشد 102ر222ر222ق.م.م  86باشد و مبلغ معافیت ماده  شدهمنتقل هاآنبه « ز»مرحوم 

به ترتیب کدام است؟ شرکاق.م.م هریک از  121ماده 

.باشدمیچهل میلیون ریال  شرکاسهم معافیت هرکدام از  (الف

ریال ، صفر ریال  21ر111ر117ریال ، 21ر111ر117ریال ،  21ر111ر117ریال ،  81ر111ر111ریال ، 81ر111ر111 (ب

ریال، صفر ریال48ر111ر111ریال، 48ر111ر111ریال،  48ر111ر111ریال،  48ر111ر111ریال، 48ر111ر111 (ج

.باشدمیریال  621ر111ر111 شرکاسهم معافیت هرکدام از  (د

ونگهداری معلوالن ذهنی  هسسؤم 1335با توجه به اطالعات ذیل درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سال  -11

 است را تعیین نمایید. ربطذیدارای پروانه فعالیت از مراجع که  حرکتی

 ریال  32ر222ر222 و حرکتیدرآمد ناشی از نگهداری معلوالن ذهنی 

 ریال12ر222ر222درآمد ناشی از فیزیوتراپی برای عموم مردم 

 ریال  12ر222ر222بیماران سالمند  وتوان بخشیدرآمد ناشی از نگهداری 

ریال 5ر222ر222پزشکی به بیماران  و تجهیزاتدرآمد ناشی از فروش لوازم 

ریال  21ر111ر111 (الف

ریال  61ر111ر111 (ب

ریال  11ر111ر111 (ج

معاف  (د

وی در این سال در کهدرصورتی، باشدمیصاحب بازرگانی پوشاک آرین  1335آقای عباسی در عملکرد سال  -16

)معافیت  مطلوب است محاسبه مالیات نامبرده: .خود مبالغ زیر را ابراز نموده باشد مالیاتی اظهارنامه

 ریال (156ر222ر222

 ریال 15ر222ر222ر222فروش کاال 

 ریال 3ر222ر222ر222کاالی فروش رفته  شدهتمامبهای 

 ریال  522ر222ر222پرداختی به کارکنان  و دستمزدهزینه حقوق 

ریال 02ر222ر222هزینه ترخیص کاال 
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ریال  6ر211ر111ر111 (الف

ریال  6ر231ر111ر111 (ب

ریال  2ر111ر111ر111 (ج

ریال  6ر111ر111ر111 (د

و ریال 10ر222ر222ر222مبلغ  1335درآمد وی در سال  ،باشدمیدادگستری  یکپایهخانم عباسی وکیل  -12

برای  مؤدی. این  باشدمیریال  3ر822ر222ر222به مبلغ  1333درآمد مشمول مالیات قطعی عملکرد سال 

؟باشدمیعملکرد سال مذکور مکلف به تسلیم چه نوع اظهارنامه مالیاتی 

اظهارنامه مالیاتی گروه اول  (الف

اظهارنامه مالیاتی گروه دوم  (ب

اظهارنامه مالیاتی گروه سوم  (ج

بند ب  اظهارنامه (د

در دفاتر ثبت و در  32/28/1335خود را در تاریخ  1335مالیات حقوق آبان ماه سال  «الف»شرکت  کهدرصورتی -19

باشد لیکن از تسلیم لیست حقوق و پرداخت مالیات حقوق خودداری نموده  نمودهپرداخت 26/23/1335تاریخ 

.باشدمیباشد مهلت مطالبه مالیات حقوق و جرائم متعلقه ........ 

91/13/6411 (الف

91/61/6411 (ب

.باشدمی 96/14/6416باشد و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده  96/14/6937چنانچه شرکت اظهارنامه تسلیم نموده باشد  (ج

96/14/6416 (د

باشد و شدهابالغمهرماه به وی  15چنانچه برگ تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل یک شخص حقیقی در تاریخ  -14

آخرین روز مهلت اعتراض  جمعه باشد......

کتباً تسلیم کند.آبان ماه اعتراض خود را  61تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز مؤدی می (الف

.کند تسلیم کتباً را خود اعتراض ماه آبان 61 روز اداری وقت آخر تا حداکثر تواندمی مؤدی (ب

.کند تسلیم کتباً را خود اعتراض ماه آبان 67 روز اداری وقت آخر تا حداکثر تواندمی مؤدی (ج

.کند تسلیم کتباً را خود اعتراض ماه آبان 68 روز اداری وقت آخر تا حداکثر تواندمی مؤدی (د

 هایمالیاتقانون  31/6/1336اصالحی مصوب  35اجرایی ماده  نامهآیینآقای امیدی صاحب شغل گروه سوم  -11

و اسناد  گونههیچبدون اینکه  و مستقیم که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم واحد مالیاتی نموده

به واحد مالیاتی  1335است برای عملکرد سال  تحریر شدهه ک دفاتر قانونی خود صرفاً ،نماید ارائه مدارکی

تسلیم نموده است . بهترین تصمیم کدام است :

مستقیم  هایمالیاتقانون  37ماده  9موضوع بند  هیأتارسال پرونده به  (الف

تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس  (ب

 و دریا ابرازی  آمدهدستبه و مدارکآن از طریق رسیدگی به اسناد  تشخیصامكان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی ،  در صورت (ج

صورت عدم امكان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس

در صورت امكان تعیین درآمد  یا مستقیم و هایمالیاتقانون  37ماده  9موضوع بند  هیأتدر صورت رد دفاتر ارسال پرونده به  (د

در صورت عدم امكان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق  مدارک ابرازی و مشمول مالیات واقعی از طریق رسیدگی به اسناد و

علی الراس
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05تا  66از سؤال  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس –)سر ممیز  3 مجموعه سؤاالت تخصصی منبع امالک سطح 

ق.م.م صحیح است ؟ 00پرداختی موضوع ماده  الحسابعلیکدام گزینه در خصوص مالیات  -11

. گرددمیپرداختی در زمان انتقال قطعی تلقی  الحسابعلیمالیات  (الف

کمتر باشد  الحسابعلیبر اساس مقررات فصول چهارم و پنجم باب سوم ق.م.م از مالیات  شدهتعیینمالیات  کهدرصورتی (ب

. باشدمین استردادقابل التفاوتهماب

با  التفاوتمابهمنظور و  مؤدیپرداختی  حساببهپرداختی ساخت و فروش امالک پس از قطعی شدن مالیات  الحسابعلیمالیات  (ج

.شودمیرعایت مقررات حسب مورد مطالبه و یا استرداد 

 الحسابعلیدر مواردی که عملیات ساخت و فروش منجر به زیان گردد و زیان بر اساس دفاتر قانونی محرز گردد مالیات  صرفاً (د

است. استردادقابل

شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره  12/6/36مورخه  021 -12شماره  جلسهصورتبر اساس  -17

مالیاتی ذیل  هایمعافیتاز  یککدامشرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اعطای   10/6/36مورخ  53/36/032

؟  باشدمیبرقرار ن

ق.م.م 17معافیت موضوع ماده  (الف

ق.م.م 19ماده  66معافیت موضوع تبصره  (ب

. گیردنمیمعافیتی به صاحبان امالک اجاری تعلق  گونههیچدر صورت عدم تسلیم اظهارنامه  (ج

الف و ب صحیح است. هایگزینه (د

 وانتقالنقلبه آقای شریفی بدون پرداخت مالیات  12/6/33آقای خورشیدی یک باب مغازه خود را در تاریخ  -18

قصد انتقال مغازه مذکور را به آقای محمدی دارد و جهت  02/12/36واگذار نموده و آقای شریفی در تاریخ 

از موارد زیر  یککدام.م.م به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده است. ق 180دریافت گواهی موضوع ماده 

؟باشدمینق.م.م  180قابل مطالبه از آقای شریفی در تاریخ  صدور گواهی موضوع ماده 

6932مالیات شغلی محل مورد معامله مربوط به سال  (الف

61/4/6939 وانتقالنقلمالیات  (ب

محل مورد معامله 6936سال مالیات مربوط به اجاره  (ج

همه موارد (د

62ر222ر222سالیانه  االجارهمالبه آقای حبیبی به مبلغ  1335ملک اداری خود را در سال  ،شرکت پدیده -13

ریال اجاره داده  32ر222ر222ریال اجاره داده و آقای حبیبی نیز ملک مذکور را به شرکت طریقت به مبلغ 

 مطلوب استریال باشد  82ر222ر222ارزش اجاره ملک طبق دفترچه ارزش اجاری سالیانه  کهدرصورتیاست 

 محاسبه مالیات قابل مطالبه از شرکت پدیده؟

ریال 61ر871ر111 (الف

ریال  7ر111ر111 (ب

ریال  1ر121ر111 (ج

ریال 61ر111ر111 (د

(31/6/36: ....................)اصالحی  هر مرحله، مبلغ فروش تمامنیمه هایساختمان وانتقالنقل در مورد -71

. شودمیفروش امالک مذکور کسر  از درآمد ناشی از ساخت و خریدار مرحله قبلی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (الف

. شودمیفروش امالک مذکور اضافه   به  درآمد ناشی از ساخت و خریدار مرحله قبلی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (ب
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 .شودمیامالک مذکور اضافه  و فروشناشی از ساخت  درآمدبه  خریدار مرحله بعدی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (ج

. شودمیامالک مذکور کسر  و فروشاز درآمد ناشی از ساخت  خریدار مرحله بعدی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (د

به مدت  1/1/35مترمربع واقع در تهران را از تاریخ  022یک واحد آپارتمان اداری به مساحت « الف»آقای  -76

به اجاره واگذار نموده و خود محل دیگری « ب»ریال به آقای 02ر222ر222در قبال اجاره ماهیانه  یک سال

  یاجارهارزش  کهدرصورتیریال اجاره نموده است.  12ر222ر222را جهت سکونت خود با اجاره ماهیانه 

آقای  1335محاسبه مالیات اجاره سال  مطلوب استریال باشد  022ر222آپارتمان اداری  مترمربع ماهیانه هر

:«الف»

ریال 41ر111ر111 (الف

ریال 69ر111ر111 (ب

ریال 27ر111ر111 (ج

ریال 41ر111ر111 (د

به  1/1/35مترمربع را از تاریخ  322واقع در تهران به مساحت یک واحد آپارتمان مسکونی خود « الف»آقای  -72

به اجاره واگذار « ب»ریال به آقای  62ر222ر222سند رسمی در قبال اجاره ماهیانه  موجببه یک سالمدت 

درآمد  جزبه« الف»ریال باشد و آقای  022ر222ارزش اجاره ماهیانه هر مترمربع  کهدرصورتینموده است. 

 32ر222ر222و  بازنشستگیریال حقوق 05ر222ر222ریال درآمد کشاورزی، 12ر222ر222اجاره ملک مبلغ 

مربوطه تسلیم نموده  امور مالیاتیق.م.م را به اداره  50ریال سود سپرده بانکی داشته و اظهارنامه موضوع ماده 

مبلغ  35ق.م.م در سال  86افیت ماده ) مبلغ مع ق.م.م 50مطلوب است محاسبه میزان معافیت ماده  ،است

ریال( 156ر222ر222

ریال 611ر111ر111 (الف

ریال 8ر811ر111 (ب

ریال 696ر111ر111 (ج

.شودمیمشمول معافیت ن (د

.باشدمی ترصحیحدرآمد مشمول مالیات اجاره امالک  موردمحاسبهکدام جمله در  -79

. شودمیدرآمد مشمول مالیات اجاره امالک بر اساس سند رسمی تعیین  (الف

. شودمیدرآمد مشمول مالیات اجاره امالک اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین  (ب

. شودمیسازمانی متعلق به اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین  هایخانهدرآمد مشمول مالیات اجاره  (ج

.شودمیدرآمد مشمول مالیات اجاره امالک بر اساس ارزش اجاره امالک تعیین  (د

؟باشدمی وانتقالنقلمحاسبه مالیات  مأخذموردی بهای مندرج در سند ملک  در چه -74

باشد.  هاآنوابسته به  مؤسساتو  هاشهرداریانتقال گیرنده دولت یا  کهدرصورتی (الف

. گرددمیو امالک به دولت تملیک  اسنادثبتاصالحی قانون « 94»امالکی که در اجرای ماده  (ب

. آمدهعملبهقطعی امالک در اجرای قوانین و مقررات اصالحات ارضی  وانتقالنقل (ج

و بهای مندرج در سند کمتر  شودمیمالک انتقال داده  مقامیقائماجرای ثبت و سایر ادارات دولتی به  وسیلهبهکه ملک  واردیم در (د

از ارزش معامالتی باشد. 

آن ساخت پروانه که را تجاری واحد یک واگذاری حق و مالکیت 36 سال خردادماه در بابل شهرداری -71

قصد و فروخته «الف» دولتی شرکت به ، است گردیده صادر 08/10/35تاریخ در آن پایان کار و صادر 1/3/36
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:مذکور ملک وانتقالنقل در بابل شهرداری . دارد را مالکیت سند انتقال

گرددمی 17 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

85تا  06از سؤال  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس–)سر ممیز  3حق تمبر و اتفاقی سطح  تخصصی منبع ارث،مجموعه سؤاالت 

هایو هزینه و عبادیبات مالی جارزش روز ماترک متوفی بیشتر از دیون محقق متوفی ، وا کهدرصورتی - -71

کسر  هاو داراییدر این صورت کسورات مزبور به ترتیب از ارزش روز کدام دسته از اموال  باشد، ودفنکفن

(31/6/1336؟) اصالحیه  شودمی

متوفای ایرانی در خارج  هایداراییالشرکه ، حق االمتیاز ، حق واگذاری محل ، اموال  و سهمبانكی ، سهام  هایسپرده (الف

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

متوفای ایرانی در خارج ، حق االمتیاز . هایداراییبانكی ، حق تقدم سهام ، امالک ، اموال و  هایسپرده (ج

الشرکه ، حقوق مالی ، وسایل نقلیه موتوری ، حق واگذاری محل . و سهماوراق مشارکت ، سهام  (د

چه نرخی به اتفاقی به چه صورت و درآمدهایمد مشمول مالیات و مالیات  اشخاص حقوقی ناشی از آدر -77

؟ گرددمیمحاسبه 

.ق.م.م  696رصد درآمد حاصله و با نرخ ماده د صد (الف

.ق.م.م  611از طریق رسیدگی به دفاتر و به نرخ موضوع ماده  (ب

 696و به نرخ ماده  .ق.م.م 619مالیاتی موضوع ماده از طریق علی الراس و با اعمال ضریب  (ج

.ق.م.م  696رسیدگی به دفاتر و به نرخ موضوع ماده  طریقاز  (د

شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره  08/3/1330مورخ  02126شماره  جلسهصورتبر اساس  -78

 هایکمکد مشمول مالیات آمکدام گزینه در مورد نحوه تعیین در ،/ص ابالغ گردیده است12122/022

؟وابسته صحیح است  مؤسساتو  هاسازمانبه  هاشهرداری

صد درآمد حاصله  رد از صد عبارت استمذکور  هایسازمانو  مؤسساتدریافتی  هایکمکدرآمد مشمول مالیات حاصل از  (الف

باشدمیمبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات  شدهانجام هایهزینهدریافتی پس از کسر  هایکمکمبلغ  (ب

مذکور در موارد علی الراس از طریق اعمال ضریب  هایسازمانو  مؤسساتدریافتی  هایکمکدرآمد مشمول مالیات حاصل از  (ج

گرددمیق.م.م تعیین  619موضوع ماده 

   گرددمیوفق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی تعیین  (د

از موارد ذیل مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است؟ یککدام -73

ورشكسته هایشرکتبهدولتبالعوض  هایکمک (الف

معامالت محاباتی (ب

جوایز اعطایی توسط شرکت مخابرات به مشترکین (ج

همه موارد (د

؟باشدمیاز اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج  یککدام -81

سهامی هایشرکتسهام متوفی در  (الف
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داخلی هایبانکبانكی متوفی نزد  هایسپرده (ب

توسط متوفی شدهخریداریسود متعلق به اوراق مشارکت  (ج

وزندگیوجوه حاصل از بیمه عمر  (د

کاسپین و ثامن برای وراث طبقه دوم  ،متوفی در مؤسسات اعتباری توسعه هایسپردهنرخ مالیات ارث متعلق به  -86

؟باشدمیبه ترتیب به چه میزان 

%9،  %9،  %9 (الف

%61،  %61،  %9 (ب

%1،  %1،  %1 (ج

%21،  %1،  %1 (د

حيداکثر  انيد مکلف وصی وصیت، مورد در و نذرکننده و حبس نذر، و حبس مورد در و متولی وقف، مورد در -82

ظرف  حداکثر را متعلق مالیات و تسلیم دارصالحیت مالیاتی امور اداره اظهارنامه به مورد، حسب ........... ، ظرف

کنند. پرداخت ...............

اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از ماه موصی ، سه فوت یا عقد وقوع تاریخ ماه از سه (الف

موصی  فوت یا عقد وقوع تاریخ ازماه  موصی ، شش فوت یا عقد وقوع تاریخ ماه از شش (ب

موصی فوت یا عقد وقوع تاریخ ماه از موصی ، سه فوت یا عقد وقوع تاریخ ماه از سه (ج

اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاریخ از ماه موصی ، شش فوت یا عقد وقوع تاریخ ماه از شش (د

ریييال بييه مبلييغ   3ر222ر222ر222از مبلييغ  21/20/1330در تيياریخ « ب»سييرمایه شييرکت سييهامی خيياص    -89

 1ر222ر222ر222از مبلغ  16/5/1335مورخ  جلسهصورت موجببهو مجدداً  یافتهکاهشریال 1ر222ر222ر222

در اداره  08/25/1335مذکور در تياریخ   جلسهصورتاست و  یافتهافزایشریال  5ر222ر222ر222ریال به مبلغ 

 حسياب بيه از طيرف سيهامداران    15/26/1335به ثبت رسیده و مبلغ افزایش سيرمایه در تياریخ    هاشرکتثبت 

محاسبه مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکت  مطلوب استاعمال گردیده است  هاحسابشرکت واریز و در 

 مالیاتی هایحسابه بو مهلت واریز آن 
28/11/6931تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  6ر111ر111 (الف

28/11/6931تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  2ر111ر111 (ب

61/61/6931تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال 6ر111ر111 (ج

64/11/6931تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  2ر111ر111 (د

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع -84

.باشدمیو مشمول مالیات  مالیاتی قطعی تلقیاز نظر  (الف

 استردادقابل شدهوصولفسخ یا اقاله یا رجوع ظرف مدت شش ماه از تاریخ وقوع عقد، مالیات  در صورتمشمول مالیات بوده ولی  (ب

است.

.باشدمین استردادقابل شدهوصولفسخ یا اقاله یا رجوع، مالیات  در صورتمشمول مالیات بوده و  (ج

 استردادقابل شدهوصولفسخ یا اقاله یا رجوع ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد، مالیات  در صورتمشمول مالیات بوده ولی  (د

است.

؟باشدمی اتفاقی مالیات مشمول از موارد زیر یککدام -81

حقوقی اشخاص دولتی به مؤسسات یا هابالعوض وزارتخانه نقدی غیر و نقدی هایکمک (الف
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19صفحه 

حقیقی اشخاص المنفعه بهعام یا خیریه هایسازمان بالعوض نقدی غیر و نقدی هایکمک (ب

سوزیآتش سیل، زلزله، جنگ، دیدگان خسارت به اهدایی مالی هایکمک یا وجوه (ج

نماید.می پرداخت کشاورزی محصوالت خرید و تولید و صادرات تشویق برای دولت که جوایزی (د

35تا  86از سؤال  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس–)سر ممیز  3سطح  افزودهارزشمجموعه سؤاالت تخصصی منبع 

هاینهادهآب و برق، بابت خرید  پرداختی توسط اشخاص ماقبل زنجیره تولید افزودهارزشمالیات و عوارض  -81

مشمول:

.باشدمی پذیرشقابلاعتبار مالیاتی  عنوانبهعلیرغم دریافت یارانه  (الف

.باشدمین  پذیرشقابل ،اعتبار مالیاتی عنوانبه (ب

نخواهد بود. پذیرشقابلچنانچه اشخاص ماقبل انتهای زنجیره بابت تولید آب و برق یارانه دریافت نمایند، به نسبت سهم یارانه  (ج

.باشدمیمستلزم بررسی اسناد و مدارک  اظهارنظر (د

ارتقاء مهارت و سالمت منظوربه شدهانجام هایهزینهدر رابطه با تهاتر یا استرداد به واحدهای تولیدی بابت  -87

: افزودهارزش( قانون مالیات بر 38( ماده )0موضوع تبصره )

عملكرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی  منظور شود. و زیانسود  حساببه بایدمبالغ تهاتر و یا استرداد شده  (الف

عملكرد سال تهاتر یا استرداد واحد تولیدی  منظور شود. و زیانسود  حساببه بایدمبالغ استرداد شده  صرفاً (ب

عملكرد سال تهاتر یا  و زیانسود  حساببه بایدارتقاء مهارت و سالمت  منظوربه شدهانجام هایهزینهمازاد بر  شدهانجاماستردادهای  (ج

استرداد واحد تولیدی  منظور شود.

کدامهیچ (د

نسبت به افزودهارزشعوارض  بدون پرداخت مالیات و با تسلیم چک و صرفاًمقررات  بر اساسمؤدیانی که  -88

نسبت به استرداد چک  توانندمیصورتی  در چه، اندنمودهتجهیزات خطوط تولید اقدام  و آالتماشینترخیص 

 اقدام نمایند؟

د ج ب الف

عوارض  مؤدی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی ، فاقد بدهی مالیات و

√ √ -√ باشد . افزودهارزش

 √ √√- باشد . قرارگرفته برداریبهرهمورد  خطوط تولید نصب و و تجهیزات آالتماشین

کاالی مشمول  صرفاًخطوط تولید  تجهیزاتو  آالتماشینتولیدات مربوط به 

√√√√ باشد. افزودهارزش و عوارضمالیات 

√ -√√مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی ارائه گردد اسناد و کلیه دفاتر و

ریال فروش مشمول مالیات 16ر222ر222ر222یک واحد تولید خودرو در اظهارنامه یک دوره مالیاتی ، مبلغ  -83

مشمول ابرازی مربوط به ارائه خدمات پس  از فروشریال  0ر222ر222ر222 کهدرصورتیابراز نموده است . 

هزینه صورت گرفته  رحداکث ریال آن مربوط به فروش ضایعات باشد، 522ر222ر222از فروش خودرو و 

 عبارت است  ،کارکنان این واحد تولیدی که قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود و سالمتمهارت  ارتقاء منظوربه

 (%3نرخ عوارض  %5از .......؟)نرخ مالیات 
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21صفحه 

ریال    42ر111ر111 (الف

   ریال 48ر111ر111 (ب

ریال    41ر111ر111 (ج

صفر (د

موضوع ماده به صادرکنندگان کاال، افزودهارزش و عوارضدستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات  بر اساس -31

اصالحات آن (،کدام گزینه  با آخریننظام مالی کشور ) و ارتقای پذیررقابت( قانون رفع موانع تولید 36)

 ؟باشدمیصحیح ن
 از مبادیاز صادرکنندگان را از کاالهایی که  اخذشده افزودهارزش و عوارضسازمان امور مالیاتی کشور مكلف است مالیات  (الف

مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط  و مدارکبا ارائه اسناد  است  صادرشدهخروجی رسمی 

مسترد نماید صادرکنندگانگمرک ، به 

مدارک  مشروط به ارائه کلیه اسناد و افزودهارزشعوارض  مدارک مالیات و اسناد و ارائه دفاتر و مجلسصورتاریخ تنظیم فرم ت (ب

دفاتر تحریر شده، مبنای محاسبه مهلت مقرر برای استرداد خواهد بود . درخواستی و

 و عوارضمالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات  اختیار مأموران کامل در طوربهمدارک درخواستی  اسناد و چنانچه کلیه دفاتر و (ج

به عدم وجود بدهی ابرازی  و مشروط از آنمالیاتی رسیدگی نشده قبل  هایدوره و موردنظرموکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی 

قبل خواهد بود . هایدورهیا قطعی شده دوره یا  و

قبل خواهد بود. هایدورهیا قطعی شده دوره یا  منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و صادرکنندگانعوارض  هرگونه استرداد مالیات و (د

باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست ، مرجع جهتازاینهرگاه شکایت اجرایی  افزودهبر ارزشدر مورد مالیات  -36

رسیدگی به این شکایت کدام گزینه است؟

مستقیم . هایمالیات( قانون 261(ماده )6الیاتی موضوع تبصره )حل اختالف م هیأت (الف

مستقیم . هایمالیات( قانون 261( ماده )2حل اختالف مالیاتی موضوع تبصره) هیأت (ب

عالی مالیاتی . شورای (ج

. کدامهیچ (د

در یک دوره مالیاتی مفروض است : « ایران کاال» خانگیلوازماطالعات ذیل از فعالیت تجاری شرکت تولیدی  -32

(%6 افزودهارزش عوارضو )نرخ مالیات 

 8ر222ر222ر222اولیه  و قطعاتخرید مواد 

 152ر222ر222اداری  ملزومات وخرید اثاثه 

 052ر222ر222فنی  خرید خدمات

82ر222ر222ریال  12ر222لیتر هرنرخ تکلیفی  بر اساسخرید  بنزین 

 8ر222ر222 تلفن وپرداختی بابت آب، برق، گاز  وارضو عمالیات 

 10ر222ر222ر222فروش محصوالت 

 0ر522ر222ر222صادرات محصوالت 

 052ر222ر222فروش ضایعات 

 322ر222ر222پاداش  عنوانبهعرضه محصوالت تولیدی به کارکنان 

 متعلقه در دوره مذکور: و عوارضمیزان بدهی مالیات  است مطلوب
     246ر111ر111 (الف
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رییس گروه حسابرسی مالیاتی( –)سر ممیز  9سطح  6931مالیاتی سال  آزمون تعیین سطح مأموران

21صفحه 

     266ر111ر111 (ب

     639ر111ر111 (ج

687ر111ر111 (د

قابل بخشودگی است؟ افزودهبر ارزشقانون مالیات  جرائماز  یککدام -39

انواع خودرو در موعد مقرر. وانتقالنقلپرداخت مالیات  جریمه دفاتر اسناد رسمی در مورد تأخیر در (الف

موعد مقرر. رسمی در مورد تأخیر در پرداخت عوارض سالیانه انواع خودرو در دفاتر اسنادجریمه  (ب

خودرو در موعد مقرر. گذاریشماره و عوارضجریمه تأخیر در پرداخت مالیات  (ج

همه موارد (د

از طریقآن  افزودهارزش و عوارضکه مالیات  خدماتو فروش یا خرید کاال  از مستنداتآن بخش  در مورد -34

علی الرأس مورد مطالبه قرارگرفته، کدام گزینه صحیح است؟

خواهد بود . پذیرشقابلاعتبار مالیاتی مؤدی  ،و عوارضپرداخت مالیات  و احرازارائه صورتحساب خرید معتبر  در صورت (الف

، افزودهبر ارزشصادره توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات  هایصورتحسابه استناد عوارض ب احراز پرداخت مالیات و در صورت (ب

خواهد بود . پذیرشقابلاعتبار مالیاتی مؤدی 

 اعتبار مالیاتی  ،و غیرهعوارض به استناد اطالعات واصله از مراجع گوناگون ازجمله گمرک  احراز پرداخت مالیات و در صورت (ج

خواهد بود . پذیرشقابلمؤدی 

سه گزینه صحیح است . هر (د

 1ر222ر222اقدام به فروش کاالیی به ارزش  ،دارای مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی «الف »شرکت -31

که خارج از منطقه ویژه اقتصادی اقامت دارد نموده «ب  »در محدوده منطقه به شرکت 1335ریال در سال 

؟باشدمیچند ریال «الف »کاالی فروش رفته توسط شرکت  افزودهارزش و عوارضمالیات  است .

   .باشدمیمشمول مالیات ن (الف

ریال    91ر111 (ب

ریال    11ر111 (ج

ریال 31ر111 (د

125تا  36سؤال از  (گروه حسابرسی مالیاتی رئیس –)سر ممیز  3طرح جامع مالیاتی سطح  سؤاالتمجموعه 

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

گرددمیتوسط سیستم صادر  298ابالغیه 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
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22صفحه 

؟دهدمیدر صورت موافقت با مورد اعتراض توسط سرپرست اعتراضات کدام مورد رخ  -38

انتقال یادداشت به کارتابل کارمند اعتراض (الف

دیؤابالغ به م 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 ارزیابی (ب

دیؤبدوی توسط م هیأت رأیاعتراض به  (ج

9و  6گزینه  (د

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

هاتراکنشمبلغ کل  (الف

انتخابی هایتراکنش (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 هیأت رأیشماره  (الف

شماره برگ ارزیابی (ب

تاریخ صدور برگ ارزیابی (ج

تاریخ ابالغ برگ ارزیابی (د

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

بدوی هیأت رأی (الف

برگ ارزیابی مورد اعتراض (ب

خودکار توسط سیستم صورتبه (ج

دیؤحسابداری م (د

؟شودمیتوسط چه کسی انجام  هاآنو مدیریت حضور  066ماده  3و  0نمایندگان بند  -619

کارمند اعتراضات (الف

مالیاتی حل اختالف هیأتسرپرست  (ب

کارمند شكایات (ج

سرپرست اعتراضات (د

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

اصالح اظهارنامه مورد اعتراض -رفع تعرض/تعدیل  (الف

مالیاتی حل اختالف هیأترفع تعرض/ ارائه اظهارنامه به سرپرست  (ب

ثبت اظهارنامه در سیستم -تعدیل  (ج
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23صفحه 

کدامهیچ (د

دی و ورود به صفحه ثبت مورد اعتراضات/شکایات، کارمندؤپس از اجرای اقدام روی یادداشت اعتراضات م -611

؟دهدمیاعتراضات چه اقدامی را انجام 

.کندمیدی ارائه ؤاعتراض را جهت تكمیل کردن به مفرم  (الف

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

.کندمیثبت 

.کندمیضمائم را برای بایگانی فیزیكی ارسال  (ج

شودمییادداشت اعتراض برای مدیر اعتراضات ارسال  د(
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24صفحه 

1از  1صفحه  مالیاتی مأمورانآزمون تعیین سطح  نظرسنجیفرم 

همكار گرامی:

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