
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   

 امور حسابرسی مالیاتی( رئیس –)ممیز کل   0برای سطح 

0396سال   
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مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

1صفحه 

5تا  1از سؤال   (امور حسابرسی مالیاتی رئیس –)ممیز کل   4سطح  ایاخالق حرفهسالمت اداری و  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 جرائم از یکی عنوان کارمند تخلف هرگاه -9

.نمايد صادر یقانون 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(

 ارسال گزينش 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

   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 تجدیدنظرقابل بدوی هیأت رأی هرگاه -1

.ستاالجراالزم يادشده مهلت  انقضای تاريخ از و قطعی صادره رأی الف(

.ستاالجراالزم مقرر مهلت  انقضای از پس روز ده و بوده قطعی صادره رأی ب(

.است تجديدنظرقابل سازمان مقام باالترين يا وزير نظر با و نیست قطعی صادره رأی ج(

.است تجديدنظرقابل اداری عدالت ديوان توسط و نیست قطعی صادره رأی د(

02تا  6از سؤال  (امور حسابرسی مالیاتی رئیس–)ممیز کل  4سطح  و حسابرسی مجموعه سؤاالت حسابداری

؟شودمیاز موارد زیر تلقی  یککدامبه  عمالًقانون تجارت، مشارکت خاص  اساس بر -1

شرکت سهامی عادی     الف(

شرک سهامی خاص   ب(

شرکت تضامنی  ج(

شرکت با مسئولیت محدود د(
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مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

2صفحه 

نمود: گیریاندازه اتکاپذیر ایگونهبهبتوان را  بلندمدتحاصل یک پیمان  کهدرصورتی -7

.شودنمیسود و زيانی در سال اول شناسايی  گونههیچ الف(

.شودمیشناسايی  شدهانجامسود يا زيان متناسب با کار   ب(

.شودمی، اما زيان )در صورت وجود( شناسايی شودنمیسود شناسايی  ج(

يابد.پیمان منظور و به دوره بعدی انتقال می شدهتماممخارج تحمل شده پیمان در بهای   د(

ساله دریافت نموده است. 12یورو وام ارزی با سررسید  55ر222ر222مبلغ  1/9/1191شرکت کیانوش در تاریخ  -8

 ریال 55ر222نرخ یورو در تاریخ دریافت وام 

 ریال 55ر222نرخ یورو در پایان دوره مالی 

 ریال 52ر222میانگین نرخ یورو طی دوره 

 ریال 65ر222مالی  هایصورت تهیهنرخ یورو در تاریخ 

؟شودمیوق استفاده فم نرخ برای متغیر وام ارزی کدا 1194مالی در سال  هایصورتبرای تهیه 

    71ر111 الف(

 81ر111 ب(

 81ر111 ج(

18ر111  د(

از مبانی زیر شناسایی یککدام اساس برکاالی فروش رفته و هزینه استهالک ساختمان به ترتیب  شدهتمامبهای  -3

؟شودمی

معلولی رابطه علت و -1

تخصیص سیستماتیک و منطقی -0

بالدرنگشناخت  -1

 2و  6  الف(

  9و  6 ب(

 2و  9  ج(

9و  2  د(

؟باشدنمیاز موارد زیر  یککدامواحد تجاری شامل  هایداراییدرآمد ناشی از استفاده دیگران از  -61

سود   الف(

  درآمد خدمات  ب(

درآمد حق امتیاز      ج(

شدهتضمینسود   د(

مالی: هایصورتمالیات بر درآمد  -11

.شودمیمالیات بر عملكرد است که در قسمت پايانی صورت سود و زيان نشان داده  الف(

.شودمیتكلیفی است که در صورت سود و زيان منعكس  هایمالیات ب(

.شودمیتكلیفی است که در صورت جريان نقدی تحت يک سرفصل جداگانه نشان داده  هایمالیات ج(

.شودمیذخیره مالیات نشان داده  عنوانبهمالیات بر عملكرد و تكلیفی است که در ترازنامه  د(

آثار تغییر در مبلغ برآوردی هزینه مطالبات مشکوک الوصول و تغییر در عمر مفید برآوردی دارایی ثابت مشهود به -62
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مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

3صفحه 

؟گذاردمیزمانی اثر  هایدورهترتیب بر چه 

     دوره جاری و آتی _دوره جاری   الف(

دوره آتی _دوره جاری   ب(

دوره جاری و آتی     _دوره جاری و آتی   ج(

دوره جاری و آتی _دوره گذشته  و جاری   د(

ریال ارزش  02ر222ر222ساله با  12ریال خریداری و  142ر222ر222به مبلغ  1/1/1192در تاریخ  آالتیماشین -69

سال و فاقد  1 آالتماشینفید باقیمانده عمر م 1/1/1195است، در تاریخ  شدهمستهلکاسقاط به روش خط مستقیم 

؟باشدمیچند ریال  1195 در سال آالتماشینارزش اسقاط برآورد گردید. هزینه استهالک این 

  ريال  92ر111ر111 الف(

ريال  1ر111ر111 ب(

 ريال  19ر111ر111  ج(

ريال 94ر111ر111  د(

؟باشدمیاز موارد زیر از جمله اهداف تهیه صورت مغایرت بانکی ن یککدام -64

مالی هایصورتآوردن مانده صحیح حساب بانک برای انعكاس در  دست به الف(

توسط بانک و واحد تجاری در ثبت رويدادهای نقدی دادهرخکشف اشتباهات  ب(

در صورتحساب سود و زيانو انعكاس آن  هابانکنزد  شدهسپردهمحاسبه سود وجوه  ج(

نمودن دفاتر موسسه روزبهفراهم آوردن اطالعات الزم برای  د(

اطالعات زیر در .کندمیاستفاده  فروشیخردهشرکت آروین برای برآورد موجودی کاالی پایان سال از روش  -61

است: شدهاستخراجاز مدارک حسابداری شرکت  1190پایان سال 

)ریال( فروشیخرده)ریال(               بهای  شدهتمامبهای       

152ر222ر222                              102ر222ر222موجودی کاالی ابتدای دوره                                    

 552ر222ر222                               10ر222ر222خرید طی دوره                                                         

موجودی کاالی پایان دوره چند ریال  شدهتمامریال باشد، بهای 522ر222ر222با فرض اینکه فروش طی سال

؟شودمیبرآورد 

   211ر111ر111  الف(

 61ر111ر111  ب(

    712ر111ر111  ج(

311ر111ر111  د(

؟شودمیمنظور  هاموجودی شدهتماماز اقالم زیر در محاسبه بهای  یککدام -61

تخفیفات تجاری الف(

محصوالتی که نیاز به پردازش بیشتر دارند انبارداریمخارج  ب(

و فروش بازاريابیمخارج  ج(

ضايعات غیرعادی د(

( خریداری نمود. 5/12-62ریال با شرط )ن/ 10ر222ر222ی را به مبلغ آالتماشین 1/5/94شرکت الوند در تاریخ  -67
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مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

4صفحه 

؟شودمیبا این شرایط به چه مبلغی در دفاتر ثبت  شدهخریداری آالتماشین

.شودمیريال ثبت  66ر411ر111بدون توجه به استفاده يا عدم استفاده از تخفیف نقدی به مبلغ  الف(

.شودمیريال در دفاتر ثبت   66ر411ر111در صورت پرداخت وجه در دوره تخفیف به مبلغ  ب(

.شودمیريال در دفاتر ثبت  62ر111ر111در صورت عدم پرداخت در دوره تخفیف به مبلغ  ج(

.شودمیريال در دفاتر ثبت  62ر111ر111به مبلغ  فاده يا عدم استفاده از تخفیف نقدیتبدون توجه به اس د(

ریال خریداری 622ر222ر222حق اختراع یک محصول بهداشتی را به مبلغ  1159شرکت فرهاد در ابتدای سال  -68

حصول به دلیل خطرات این م1195 لسال برآورد گردید. طی سا 12در این تاریخ عمر قانونی حق اختراع   .نمود

هزینه دوره  عنوانبهشرکت فرهاد چند ریال  1195تولید آن برای همیشه ممنوع گردید. در سال  ،بر سالمتی افراد

 ؟کندمیشناسایی 

     241ر111ر111 الف(

 111ر111ر111 ب(

    911ر111ر111  ج(

صفر  د(

؟دهدمیکدام مورد اثربخشی حسابرسی را مورد تردید جدی قرار  -63

پذيرش درست الف(

ستررد ناد ب(

پذيرش نادرست ج(

رد درست د(

مرحله اول جهت تولید نوعی محصول در شرکت کیانوش شامل حساببهاقالم منظور شده برای یک دوره  -21

واحد اقدام  04ر222طی دوره برای تولید  ریال هزینه تبدیل است، 552ر222ریال مواد مستقیم و  452ر222

واحد که از نظر مواد  5ر222است.کاالی در جریان ساخت پایان دوره  شدهتکمیلواحد آن  16ر222گردیده که 

 محصول مرحله چند ریال است؟ شدهتمامقیمت  تکمیل است. % 55تبدیل  هایههزینو از  122%

41 الف(

49 ب(

42 ج(

41 د(

42تا  01 سؤالاز  (امور حسابرسی مالیاتی رئیس–)ممیز کل  4مجموعه سؤاالت قوانین و مقررات عمومی مالیاتی سطح 

اندگردیدهق.م.م مطرح  95ماده  1بند  هیأتکه در  هاییپروندهمهلت رسیدگی به  در خصوصکدام گزینه  -26

؟باشدمیصحیح 

شودمیماه به مهلت رسیدگی اضافه  4 الف(

ماه پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی 64 ب(

ماه بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی 62 ج(

ماه از تاريخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 64 د(

است که... پذیرامکانحل اختالف مالیاتی در مواردی  هیأتمین از سوی أتصدور قرار  -22

دی به قطعیت رسیده است.ؤمالیات م الف(
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مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

5صفحه 

.رودمیدی به قصد فرار از مالیات ؤدی هنوز قطعی نشده است و بیم تفريط اموال از طرف مؤمالیات م ب(

دی قصد دارد يكی از اموال خود را معامله کند.ؤم ج(

مالیات طی شده است. ئیاتمراحل اجرا د(

و یا اشخاص ثالث، مؤدیاز تصرف  تأمینضمانت اجرای عدم خروج اموال مورد  عنوانبهاز موارد زیر،  یککدام -29

؟آیدمیمالیات به شمار  تأمیندر قرار 

معادل مبلغ مالیات مورد مطالبه تأمینسپردن  الف(

پرداخت مالیات مورد مطالبه ب(

کیفر حبس تعزيری درجه شش ج(

همه موارد د(

دی اصلی مطالبه و قطعی شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض شخصی که از او مطالبهؤچنانچه مالیات از غیر م -24

مالیاتی شده است.

.شورای عالی مالیاتی است الف(

.حل اختالف مالیاتی است هیأت ب(

.ديوان عدالت اداری است ج(

.محاکم عمومی دادگستری است د(

؟باشدمین مالیاتی عالی شورای اختیارات و از موارد زیر جزء وظایف یککدام -21

رسیدگی به تخلفات اداری   های هیأتتعیین میزان زيان وارده به دولت در اجرای آرای قطعی صادره از شعب  الف(

 امور سازمان کلرئیس يا دارايی و اقتصادی امور وزير طرف از که مواردی در قانون اين اجرای به مربوط هایبخشنامه و هانامهآيین تهیه ب(

گردد.می ارجاع کشور مالیاتی

 اقتصادی امور وزير به پیشنهاد صرفاً هاآن از بعضی حذف يا و مالیاتی مقررات و قوانین تغییر و و اصالح مطالعه و بررسی ج(

 مالیاتی مقررات و قوانین اجرای شیوه مورد در نظر اعالم و پیشنهاد منظوربه مطالعه و بررسی د(

دیانؤتجدیدنظر مردود اعالم شود و یا آنکه شکایات م هیأتی بدوی از سوی أدیان مالیاتی به رؤچنانچه اعتراض م -21

....... .دی ؤهزینه رسیدگی قابل دریافت از م ،توسط شورای عالی مالیاتی مردود اعالم شود تجدیدنظری أاز ر

دیؤی مورد شكايت و مالیاتی ابرازی مأدرصد تفاوت مالیات موضوع ر 6ر1 الف(

دیؤی مورد شكايت و مالیاتی ابرازی مأدرصد تفاوت مالیات موضوع ر 9 ب(

دیؤی مورد شكايت و مالیاتی ابرازی مأدرصد تفاوت مالیات موضوع ر6 ج(

دريافت نخواهد شد ایهزينه د(

حل اختالف مالیاتی هیأتدی نسبت به استرداد اعتراض و یا قبول مالیات مطالبه شده خود اقدام نماید، ؤچنانچه م -27

چه اقدامی باید انجام دهد؟

قرار عدم صالحیت رسیدگی صادر کند (الف

پرونده بايد مختومه و از ادامه رسیدگی خودداری شود (ب

قرار ختم رسیدگی صادر کند (ج

يید درآمد مشمول مالیات را صادر کندأی بر تأر (د

حل اختالف چگونه خواهد بود؟ هیأتدی، تکلیف رسیدگی ؤدر صورت فوت م -28
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مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

6صفحه 

شودمیدی به وراث وی منتقل ؤکلیه حقوق و تكالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض م الف(

شودمیصادر  هیأتقرار توقف رسیدگی  ب(

بايد به همه وراث ابالغ شود هیأتوقت رسیدگی  ج(

گزينه الف و ج د(

های بانکی این اطالعات را به کجاپس از دریافت اطالعات مربوط به تراکنش اندموظفادارات کل امور مالیاتی  -23

ارسال کنند؟

شويیپولمرکز اطالعات مالی و مبارزه با  (الف

سازمانیبرونواحدهای نظارتی  (ب

ادارات اطالعات و خدمات مالیاتی (ج

رسیدگی ويژه هایگروه (د

،اشخاص حقیقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی باشد یا ومتعلق به اشخاص حقوقی  ،بانکی واصله هایتراکنشچنانچه  -91

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

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

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

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

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

نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات یا کهدرصورتیبانکی مشکوک،  هایتراکنشبر اساس دستورالعمل رسیدگی به  -96

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

قرار گیرد.  مدنظرقانونی درباره مرور زمان مالیاتی  هایمهلتبايد  (الف

. شودمیاقدام  ربطذی جرائمالیات متعلقه و قانونی نسبت به مطالبه م 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

؟باشدمیکدام گزینه در خصوص فرار مالیاتی صحیح  -92

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

.آيدمی حساببه

.آيدنمی حساببهل از آن  تخلف بوده اما جرم فرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاص  (ب

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

کدامهیچ (د

؟باشدمی استردادقابل افزودهارزشاز موارد زیر مالیات و عوارض  یککدامدر  -99

مبلغ مالیات و عوارض پرداختی خريد بیشتر از مالیات و عوارض دريافتی فروش  (الف

است  شدهخريداری افزودهارزشصدور کاال و خدمات به خارج از کشور در مواردی که کاال و خدمات از مؤديان مشمول نظام مالیات بر  (ب

باشد . شدهپرداخت نآ مالیات و

ماه نگذشته باشد 2بیشتر از  افزودهارزشاز مؤديان مالیات بر  هاآنجی که از تاريخ خريد کاالی همراه مسافر اتباع خار (ج

 همه موارد (د
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باشد؟می افزودهارزش بر از موارد زیر از جمله موارد پذیرش اعتبار مالیات یککدام -94

خريد فاکتورپیشاعتبار مالیاتی منظور شده بابت  (الف

باشد . افزودهارزش برقانون مالیات 62که از مصاديق بندهای موضوع ماده  شدهخريداریاعتبار مالیاتی منظور شده بابت کاال و خدمات  (ب

الف و ب صحیح است. هایگزينه (ج

کدامهیچ (د

هایدولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه یهابانکهای مازاد التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییمابه -91

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

  ارتقای نظام مالی کشور
.باشدمیمالیات متعلق معاف  درصدپنجاهاز  (الف

.باشدمیسود تلقی و مشمول مالیات بر درآمد  عنوانبه (ب

.باشدمیاز پرداخت مالیات معاف  (ج

باشدمیخزانه و تخصیص بابت افزايش سرمايه همان بانک، از پرداخت مالیات معاف  حساببهدر صورت واريز  (د

شده، خریدار نداشتهبه قیمت ارزیابی ق.م.م 015اجرایی موضوع ماده  نامهنییآمنقول در اجرای  هرگاه اموال -91

:باشد

.قیمت پايه تجديد نمايد دون درجنامه، آگهی فروش را باين آيین 99 در مادهاداره امور مالیاتی بايد با رعايت مدت مذکور  (الف

فروخـته خواهد شد.  دفعاتبهنمايد اموال توقیفی به هر قیمتی خريدار داشته باشد از طريق حراج برای بار دوم آگهی منتشر و در آن قید می (ب

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

.نامه، آگهی فروش را با قیمت پايه تجديد نمايداين آيین 99 در مادهاداره امور مالیاتی بايد با رعايت مدت مذکور  (د

نسأبت بأه موضأوعق.م.م  041حأل اخأتالف مالیأاتی موضأوع مأاده       هیأأت رسیدگی به اعتراض آرای صادره از  -97

؟باشدمی طرحقابلدر کدام مرجع درخواست استرداد مؤدی 

.باشدمین سازمانیدرونبوده و قابل شكايت در هیچ مرجع  االجراالزمقطعی و  (الف

.باشدمیقانون موردنظر  247موضوع ماده  تجديدنظرحل اختالف مالیاتی  هیأتدر  طرحقابل (ب

.آراء صادره در اين مورد قابل شكايت به شورای عالی مالیاتی است (ج

.باشدمیمكرر ق.م.م  216موضوع ماده  هیأتدر  طرحقابلصرفاً  (د

رأی بر بطالن تشخیص داده ووارد  راشکایت ق.م.م  016ماده  1حل اختالف مالیاتی بر اساس تبصره  هیأت چنانچه -98

؟باشدمیرسیدگی به اعتراض مؤدی به این رأی در حیطه اختیارات کدام مرجع  ،و اصدار رأی نمایداجرائیه 

 هیأتمانعی برای احاله به  آنكهبیحل اختالف بدوی قرار گرفته و  هیأتمورد رسیدگی و صدور رأی  موضوع اختالف قبالً کهدرصورتی (الف

را ايفـاء   تجديـدنظر حـل اخـتالف مالیـاتی     هیأتنقش  هیأت، اين  اندداشتهدر میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول  تجديدنظر

.به شورای عالی مالیاتی شكايت کنند 216از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده  توانندمیز کل مالیاتی مربوط خواهد نمود و مؤدی يا ممی

پیش از رفع اخـتالف   ترتیباينبه و شده خودداری بدوی اختالف حل هیأت به پرونده ارسال از قبالً  طورکلیبهچنانچه بدون دلیل قانونی  (ب

بدوی بوده بـالطبع   هیأت ،االشعار در رسیدگی جايگزينفوق 261موضوع ماده  هیأتعملیات اجرائی شروع گرديده باشد، در اين صورت 

هم خواهد بود تجديدنظر هیأتو رسیدگی در  طرحقابل 247آن با رعايت مقررات مذکور در ماده  سوی ازرأی صادره 

ادعای مؤدی داير بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، چنین رأيی  ،بحث مورد هیأتیص و رأی اگر بنا به تشخ (ج

.باشدمیاست اما ظرف مهلت مقرر قابل شكايت به شورای عالی مالیاتی  تجديدنظر غیرقابل

.باشدمیهر سه گزينه صحیح  (د

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



مالیاتی( حسابرس رئیس امور– کل )ممیز 4سطح  6931آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال 

8صفحه 

گردد؟متوقف می عملیات اجراییدر چه مواردی  -93

در ديوان عدالت اداریشكايت از اقدامات اجرايی  -6

تضمین بانكی و يا وثیقه ملكی معادل میزان بدهیسپردن  -2

اداره امور مالیاتی باشد موردقبول اعتبار ضامن معتبر کهمعرفی ضامن  -9

های مستقیم بدون اخذ تأمینقانون مالیات 261حل اختالف مالیاتی مـوضوع مـاده  هیأترأی  بر اساس -4

حل اختالف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی هیأت یرأنقض  -5

 9 – 2 – 6 (الف

4 - 9 – 2 – 6 (ب

1 - 4 – 9 – 2 (ج

همه موارد (د

حل اختالف مالیاتی ، اشتباهی صورت گیرد هیأترأی مأخذ مورد محاسبات مالیات  محاسبه در -41

نسبت به صدور رأی اصالحی اقدام نمايند. رأساً اندمكلفدر صورت اطالع از اشتباه ،  (الف

.کنندمی اصالح را رأی و رسیدگی موضوع به مربوط مالیاتی امور اداره يا مؤدی درخواست در هر زمان و صرفاً با (ب

.نمايدرا تصحیح می رأیرأساً به درخواست مؤدی يا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و  هیأتقبل از صدور برگ اجرايی ،  (ج

ق.م.م اقدام گردد. 261حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  هیأتنسبت به طرح پرونده در  بايستمی (د

45تا  41 سؤالاز  ( امور حسابرسی مالیاتی رئیس –)ممیز کل  4سطح سایر قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط

از درآمدهای ذیل از پرداخت  یککدامکشور توسعه  هایبرنامهقانون احکام دائمی  45ماده  «ب»بر اساس بند  -46

مالیات معاف است ؟ 

مالی و اعتباری مجاز  مؤسساتکشور و  هایبانکارزی کلیه  هایبدهیو  هادارايیسود و زيان ناشی از تسعیر  (الف

ارزی بانک توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و شرکت  هایبدهیو   هایدارايیسود و زيان ناشی از تسعیر  (ب

ملی ايران بانک وخارجی ايران  گذاریسرمايه

 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات (ج

 کدامهیچ (د

پأذیر و ارتقأای( قانون رفع موانع تولید رقابت16) تکالیف موضوع ماده، و مؤسسات اعتباری هابانک کهدرصورتی -42

خود اعم از منقول، غیرمنقول مازاد ( اموال %11درصد ) وسهسیساالنه حداقل انتقال  خصوص در نظام مالی کشور

 انجام ندهند : را و سرقفلی

شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد ( مشمول مالیات می%28درصد) وهشتبیستبا نرخ  6931سال  در هاآندرآمد مشمول مالیات  (الف

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

( مشـمول مالیـات   %28درصد) تــهش و بیستبا نرخ  6931سال  درو نگهداری سهام  داریبنگاهشامل  بانكی غیرهای فعالیت ناشی ازسود  (ب

( برسد.%11) صد درپنجو شود تا به پنجاه شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میمی

واحـد بـه درصـد نـرخ      پنجشود. پس از آن، هرسال ( مشمول مالیات می%91درصد) سیبا نرخ  6931سال  در هاآندرآمد مشمول مالیات  (ج

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

شود. پس ( مشمول مالیات می%91) درصد سیبا نرخ  6931سال  درو نگهداری سهام  داریشامل بنگاه بانكی غیرهای فعالیت ناشی ازسود  (د

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

علم و فناوری و یهاپارکواحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در  یهاتیمعافکدام گزینه در خصوص  -49
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؟باشدمی ترحیصح فناوری یهاشهرک

( قانون چگونگی اداره منـاطق  69از معافیت موضوع ماده ) ادشدهيو نیز کارکنان شاغل در واحدهای  شروع فعالیتاز تاريخ  هاتیفعالکلیه  (الف

.باشندیمصنعتی برخوردار  -زاد تجاریآ

( قانون چگونگی 69به فعالیت اشتغال داشته باشند از معافیت موضوع ماده ) فوقدر واحدهای  ربطیذکارکنانی که در زمینه مجوز صادره  (ب

.باشندیمصنعتی برخوردار  -زاد تجاریآاداره مناطق 

مالیـات  از معافیـت   ادشـده يو کارکنـان شـاغل در واحـدهای     معاف بوده مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک یهاتیفعال (ج

.باشندینمبرخوردار  حقوق

.باشدمی مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک یهاتیفعالنسبت به  هاآنمالیاتی  تیصرفاً معاف (د

(1196)سال باشد؟می قبولقابل هایهزینهانتقال و توزیع نیروی برق جزء  هایشبکهآیا هزینه تلفات  -44

.باشدمی قبولقابل هایهزينهجزء  (الف

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

است. قبولقابل هایهزينهجزء  ،رسیده باشد هاآنمربوط درج و به تصويب مجامع عمومی  هایشرکتدر بودجه ساالنه  کهدرصورتی (ج

 عنوانبه %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  قبولقابلهزينه 

کمک به عنوانبهاحداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا  منظوربههایی که وجوه هزینه -41

: )برنامه ششم(شودوزارت ورزش و جوانان پرداخت می

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابلهای هزينه عنوانبهبا تأيید وزارت ورزش و جوانان  اشخاص حقیقی يا حقوقیدر مورد  (الف

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

هـای  هزينـه  عنـوان به اشخاص حقوقیو در مورد  از درآمد مشمول مالیات کسر  اشخاص حقیقیدر مورد با تأيید وزارت ورزش و جوانان  (ج

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابل

گردد.مالیاتی تلقی می قبولقابلهای هزينه عنوانبه اشخاص حقوقیصرفاً در مورد  با تأيید وزارت ورزش و جوانان (د

55تا  46از سؤال  (امور حسابرسی مالیاتی رئیس –)ممیز کل  4مجموعه سؤاالت تخصصی منبع اشخاص حقوقی سطح 

محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که مأخذ ،عمومی دیوان عدالت اداری هیأت رأیبر اساس  -41

عبارت است از :  گردندمیمنحل 

پرداخت  قبالًو سودهای مشمول مالیاتی که مالیات آن  هااندوختهو  شدهپرداختو سرمايه  هابدهیارزش دارايی شخص حقوقی منهای  (الف

گرديده است . 

و سودهای مشمول مالیات  هااندوختهو تعهدی  و  شدهپرداختو سرمايه اعم از  هابدهیارزش دارايی شخص حقوقی منهای  (ب

است و يا  شدهپرداخت قبالًو سودهای که مالیات آن  هااندوختهو  شدهپرداختو سرمايه  هابدهیارزش دارايی شخص حقوقی منهای  (ج

مشمول مالیات نبوده است .

اداره امور  موردقبول هایزيانو تمامی سودهای انباشته سنوات قبل و همچنین  هااندوختهارزش دارايی شخص حقوقی منهای سرمايه و  (د

 شدهانجام هایرسیدگیمالیاتی بر اساس 

خیریه و مؤسساتو هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی  هاکمککدام گزینه در خصوص مانده مصرف نشده  -47

؟باشدمیصحیح  المنفعهمعا

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

رار سال به مصرف رسیده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات ق آن دردر رسیدگی به عملكرد سالی که  ،شود

.گیردمی

گزينه الف و ج  (د

کدام گزینه در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران در مورد قراردادهای منعقده در سال -48

؟باشدمیصحیح   1195

ق.م.م  از  617با رعايت موارد مندرج در تبصره يک ماده  ،رسدمیآن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و تجهیزات  (الف

پرداخت مالیات معاف است .

آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خريد لوازم و  ،باشند هاشهرداریدولتی و يا  هایشرکتکارفرما دولت يا  صرفاً کهدرصورتی (ب

از پرداخت مالیات معاف است .  .ق.م.م 617با رعايت موارد مندرج در تبصره يک ماده  ،رسدمیتجهیزات 

. باشدمیبه نرخ سه درصد  الحسابعلیکل مبلغ قرارداد اشخاص مذکور مشمول مالیات  (ج

مشمول مالیات  ،گیردمیيران انجام بوده و در ا اندازیراهآن بخش از قرارداد که مربوط به نصب و  صرفاً .ق.م.م 617بر اساس صدر ماده  (د

است .

؟گرددنمیخارج از نوبت رسیدگی  لزوماً از موارد ذیل یککدام -43

رسیدگی به اظهارنامه آخرين دوره عملیات اشخاص حقوقی  (الف

 ق . م .م .687(ماده 6موضوع تبصره ) هیأتاختالفات مطروحه در  (ب

 عرضهمدر هیئت  طرحقابل هایپرونده (ج

 261هیئت ماده  دررسیدگی به شكايات  (د

به مصرف نرسند... کهدرصورتیق.م.م  119نقدی و غیر نقدی به اشخاص موضوع بند ط ماده  هایکمک -11

.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

:باشدمیصحیح ن 95اشخاص حقوقی در سال  هایدارائیتجدید ارزیابی  خصوص دراز موارد ذیل  یککدام -16

ری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی با رعايت استانداردهای حسابدا هایدارائیافزايش بهای ناشی از تجديد ارزيابی  (الف

. باشدمین

قانون  موجببهدر سرفصل حقوق صاحبان سرمايه به استثنا مواردی که نحوه عمل حسابداری آن  شدهمنعكسمازاد تجديد ارزيابی  (ب

 حساببهاستفاده از آن توسط واحد تجاری بايد مستقیماً  موازاتبهيا  ربطذیدر زمان برکناری و واگذاری دارائی  ،تاس شدهمشخص

سود )زيان( انباشته منظور شود. 

حسابرسی عضو  مؤسساتبايد تائیديه سازمان حسابرسی يا يكی از  نامهآئیناقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع اين  هایبنگاههمه  (ج

 مالیاتی امورجامعه حسابداران رسمی و يا حسابدار رسمی را اخذ و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره 

ارائه نمايند.  ربطذی

مالیاتی تلقی  قبولقابلينه هز عنوانبهبه نسبت افزايش بهای ناشی از تجديد ارزيابی  شدهارزيابیتجديد  هایدارائیهزينه استهالک  (د

.گرددنمی
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و مبنای استفاده از بانکی غیرمالی و اعتباری  مؤسساتو  هابانکاز موارد ذیل به ترتیب مبنای مجاز بودن  یککدام -12

؟ باشدمیمالیاتی مربوطه  هایفعالیت

تاريخ اخذ مجوز  -از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تأسیسمجوز  (الف

تاريخ اخذ مجوز -مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران (ب

تاريخ شروع فعالیت  -از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تأسیسمجوز  (ج

مبنای صحیح استفاده از  ،مالی و اعتباری تاريخ اخذ مجوز فعالیت مؤسساتو در مورد  تأسیستاريخ اخذ مجوز  هابانک مورد در (د

. باشدمیمالیاتی  هایفعالیت

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی آن برخوردار 11معافیت موضوع ماده از  ،از موارد ذیل یککدام -19

باشد؟نمی

های فناوریهای علم و فناوری و شهرکواحدهای پژوهشی مستقر در پارک (الف

های فناوریو فناوری و شهرکهای علم واحدهای فناوری مستقر در پارک (ب

های فناوریواحدهای مهندسی مستقر در شهرک (ج

فناوری وعلم  هایپارکواحدهای معدنی مستقر در  (د

 ق . م .م .95اجرایی ماده  نامهآئینطبق  95ماده  1موضوع بند  هیأتاز موارد ذیل قابل ارجاع به  یککدام -14

 ؟باشدمی 11/4/1194اصالحی 

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

عدم شناسايی زيان تسعیر ارز  (ب

الكترونیكی ( –ماشینی )مكانیزه  هایسیستمموجود در  اطالعات بام تطبیق مندرجات دفاتر قانونی عد (ج

همه موارد (د

م .م .اصالحی .ق149ماده  نامهآئین)باشد؟در خصوص مقررات مربوط به استهالک دارایی کدام گزینه صحیح نمی -11

11/4/1194)

نرخ يا مدت  و 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. هیأتتوسط 

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 هایدارايی

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

محاسبه و جداول ضوابط مطابق و حسابداری استانداردهای رعايت با پذيراستهالک ثابت هایدارايی ایسرمايه اجاره استهالک (د

گردد.می

65تا  56از سؤال   ( امور حسابرسی مالیاتی رئیس–)ممیز کل  4مجموعه سؤاالت تخصصی منبع مشاغل و حقوق سطح 

،مهدکودکمالی دولت بابت  مقررات ازقانون تنظیم برخی  42اعتبارات موضوع ماده  محل ازوجوه پرداختی  -11

 ومعاف بودن از مالیات بر درآمد حقوق، در بخش خصوصی  بن کاال از نظر مشمولیت و و وذهابایابیارانه غذا، 

چگونه است؟ دولتی

معاف است خصوصی ودر بخش دولتی  (الف

مشمول است دولتی وخصوصی  بخش در (ب
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بخش دولتی مشمول است در ودر بخش خصوصی معاف  (ج

 مالی دولت باشد ، مقررات ازقانون تنظیم بخشی  41اعتبارات ماده  محل از کهدرصورتی بخش دولتی در ودر بخش خصوصی مشمول  (د

.معاف است

اشتباه کرده باشد و منجر بگیرانحقوقمقرر برای  هایمعافیتحقوق ( در اعمال  کنندهپرداختچنانچه کارفرما )  -17

چه  شدهپرداختبه کسر و واریز مالیات اضافی شده باشد . مهلت مقرر برای درخواست استرداد مالیات اضافی 

 زمانی است :

سال بعد از سال پرداخت حقوق تا پايان همان سال تیرماهپس از  (الف

حقوق ( و حداکثر تا مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد کارفرما کنندهپرداختبا درخواست کارفرما )  صرفاً (ب

ق.م.م 87بدون رعايت مهلت مقرر در ماده  (ج

باشدمین استردادقابل (د

مهلت مطالبه ،در مهلت مقرر اقدام ننموده باشد بگیرانحقوقحقوق نسبت به تسلیم فهرست  کنندهپرداختچنانچه  -18

ق.م.م چه مدتی است : 195جریمه موضوع ماده 

.شودمیتا زمان قطعیت مالیات جريمه مطالبه ن (الف

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

.گرددمیدر غیر اين صورت مشمول مرور زمان  ،بايستی مطالبه گردد جرائمق.م.م  617با رعايت مهلت مقرر در ماده  (ج

ظرف مدت يک سال از تاريخ انقضای مهلت  ،اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را در موعد مقرر ارائه نموده باشد مؤدی کهدرصورتی (د

.حقوق نیز بايستی مطالبه شود جرائمتسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مالیات و 

ریال تسلیم اداره امور مالیاتی 52ر222ر222اظهارنامه مالیاتی خود را با مالیات ابرازی  ،شرکت همای سعادت -13

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

وکیل مالیاتی شرکت معرفی کرده  عنوانبهو به همین مناسبت آقای تاجیک را  شدهواقعکه مورد اعتراض شرکت 

 آقای تاجیک چقدر است؟ق . م .م .(121)حق تمبر موضوع ماده  الوکالهحقاست. مالیات 

ريال 241ر111 (الف

ريال2ر111ر111 (ب

ريال  621ر111 (ج

ريال 671ر111 (د

که نمایندمیقرارداد مضاربه منعقد  94صاحب سرمایه در سال  عنوانبهعامل و آقای فتحی  عنوانبهآقای زارع  -11

مبلغ  94درصد عامل تقسیم گردد. سود ویژه عملکرد سال  42درصد صاحب سرمایه و  62سود حاصل به نسبت 

 است؟ ریال بالغ گردیده است. کدام گزینه در ارتباط با مالیات صاحب سرمایه صحیح 122ر222ر222

سازمان امور  حساببه 96/9/31از سود سهم صاحب سرمايه و پرداخت آن تا تاريخ  ،ريال مالیات 3ر111ر111عامل مكلف به کسر مبلغ  (الف

مالیاتی بوده است.

سازمان امور مالیاتی بوده است. حساببهريال مالیات از سود سهم صاحب سرمايه و پرداخت آن  1ر111ر111عامل مكلف به کسر مبلغ  (ب

سازمان امور  حساببه 96/4/31ريال مالیات از سود سهم صاحب سرمايه و پرداخت آن تا تاريخ  3ر111ر111عامل مكلف به کسر مبلغ  (ج

مالیاتی بوده است.

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

حرکتی ونگهداری معلوالن ذهنی  هسسؤم 1195برای عملکرد سال  درآمد مشمول مالیاتبا توجه به اطالعات ذیل  -16
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 را تعیین نمایید. ربطذیدارای پروانه فعالیت از مراجع 

 ریال  12ر222ر222              حرکتی ودرآمد ناشی از نگهداری معلوالن ذهنی 

 ریال12ر222ر222                     درآمد ناشی از فیزیوتراپی برای عموم مردم 

ریال  12ر222ر222          بیماران سالمند بخشی توان ودرآمد ناشی از نگهداری 

 ریال 5ر222ر222پزشکی به بیماران  تجهیزات ودرآمد ناشی از فروش لوازم 
ريال  21ر111ر111 (الف

ريال  61ر111ر111 (ب

ريال  11ر111ر111 (ج

معاف  (د

ریال رقم 52ر222ر222وی مبلغ  ،وکالت مالی آقای رحیمی را در محاکم اختصاصی به عهده داردآقای امینی  -12

در دادگاه حاضر گردیده  تجدیدنظر مرحله بدوی و قید نموده است و در دو نامهوکالتخود را در  الوکالهحق

نماید. ابطال وتمبر الصاق  نامهوکالتروی   بایستمیآقای امینی که  الحسابعلیمطلوب است مالیات  است.

ريال  2ر111ر111 (الف

ريال  1ر111ر111 (ب

ريال  61ر111ر111 (ج

 کدامهیچ (د

ق . م .م .صحیحدرآمد حقوق طبق مقررات  اضافه پرداختی بابت مالیات براسترداد  در خصوصکدام گزینه  -19

؟باشدمی

مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.  بگیر از اداره اموردرخواست کتبی حقوقبعد با سال از انقضای سال تا آخر  پس (الف

احراز  کهیدرصورتی الزم را معمول و هارسیدگی ،ماه از تاريخ تسلیم درخواست ششاداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف  (ب

ی جاری اقدام هامالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیآن اداره امور  اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی ديگر در

کند. 

مالیاتی محل سكونت مورد مطالبه قرار گیرد.  بگیر از اداره امورسال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق یرماهتبعد از انقضای  (ج

احراز  کهیدرصورتی الزم را معمول و هارسیدگی ،تسلیم درخواستماه از تاريخ  ششظف است ظرف ؤاداره امور مالیاتی مذکور م

ی جاری اقدام هاآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی ديگر در

کند. 

رعايت مواعد  ،قانونی از طرف کارفرما هاییتمعافناشی از عدم رعايت  مالیاتی یحساب هابه يزشدهوارو  مكسورهبرای استرداد مالیات  (د

الزامی نیست . مواد قانونیمقرر در 

خودداری موعد مقرر  1195مالیاتی عملکرد سال تسلیم اظهارنامه دارای کارت بازرگانی از  «الف»آقای  کهیدرصورت -14

مهلت رسیدگی و  نموده باشد در موعد مقرر قانونی تسلیم خود را  ترازنامه و حساب سود و زیانلیکن  ،نموده باشد

.باشدمیصدور برگ تشخیص مالیات ................ 

96/14/6937 (الف

96/14/6416 (ب

96/19/6937 (ج

96/19/6416 (د
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 هایمالیاتقانون  11/4/1194اصالحی مصوب  95اجرایی ماده  نامهآیینآقای امیدی صاحب شغل گروه سوم  -11

مدارکی  اسناد و گونههیچرا در موعد مقرر تسلیم واحد مالیاتی نموده بدون اینکه  مستقیم که اظهارنامه مالیاتی خود

به واحد مالیاتی تسلیم نموده  1195که تحریر شده است برای عملکرد سال  را خوددفاتر قانونی  صرفاً ،نماید ارائه

؟ام است است . بهترین تصمیم کد

مستقیم  هایمالیاتقانون  37ماده  9 بندموضوع هیأتارسال پرونده به  (الف

 الرأستعیین درآمد مشمول مالیات از طريق علی  (ب

صورت  در ويا ابرازی  آمدهدستبه مدارک وامكان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، تعیین آن از طريق رسیدگی به اسناد  صورت در (ج

الرأسعدم امكان تعیین درآمد مشمول مالیات از طريق علی 

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

الرأسدر صورت عدم امكان تعیین درآمد مشمول مالیات از طريق علی  ابرازی و مدارک ومالیات واقعی از طريق رسیدگی به اسناد 

55تا  66از سؤال  (امور حسابرسی مالیاتی رئیس–)ممیز کل  4مجموعه سؤاالت تخصصی منبع امالک سطح 

قرارداد عادی از اول سال موجببهمترمربع  122آقای )الف ( یک باب واحد تجاری متعلق به خود را به مساحت  -11

. نامبرده اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را در دهدمیمیلیون ریال به آقای )ب( اجاره  52به مبلغ ماهیانه 1195

 زیربنای مترمربعتوسط سازمان امور مالیاتی کشور برای هر  شدهتعیینموعد مقرر ارائه نموده است . ارزش اجاری 

درآمد دیگری نداشته باشد . درآمد مشمول  گونههیچنامبرده  کهدرصورتی باشدمیهزار ریال  622مفید مبلغ 

 ریال(156ر222ر222به مبلغ  54)معافیت ماده از :  است عبارتمالیات حاصل از اجاره ملک مذکور 

میلیون ريال 984 (الف

 میلیون ريال 141 (ب

مشمول مالیات نیست  (ج

میلیون ريال 234 (د

ق.م.م صحیح است ؟ 55پرداختی موضوع ماده  الحسابعلیکدام گزینه در خصوص مالیات  -17

. گرددمیپرداختی در زمان انتقال قطعی تلقی  الحسابعلیمالیات  (الف

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

. باشدمین استردادقابل

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

.شودمیمطالبه و يا استرداد  ،مقررات حسب مورد

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

است. استردادقابل

 51/96/012شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره  12/4/96مورخه  021 -12شماره  جلسهصورتبر اساس  -18

؟  باشدمین برقرارمالیاتی ذیل  هایمعافیتاز  یککدامشرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اعطای   15/4/96مورخ 

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. هایگزينه (د

ریال به اجاره واگذار کرده و یک آپارتمان 422ر222ر222آقای پارسا آپارتمان اداری خود را به مبلغ سالیانه  -13
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محاسبه درآمد مشمول  است مطلوبریال اجاره نموده است.  122ر222ر222مسکونی برای سکونت خود به مبلغ 

 مالیات آقای پارسا:

ريال 911ر111ر111 (الف

ريال 611ر111ر111 (ب

ريال 221ر111ر111 (ج

بستگی به متراژ دارد. (د

به آقای مسلمی واگذار نموده و مالیات آن را نیز 94 ماهاردیبهشتمغازه را که در  باب یکآقای شریفی سرقفلی  -71

ارزش  کهدرصورتیمحاسبه مالیات قابل مطالبه  است مطلوبفسخ نمود.  95 شهریورماهپرداخت نموده است و در 

 ریال باشد. 152ر222ر222ریال و  12ر222ر222معادل  95و  94معامالتی آن به ترتیب در سال 

.شودمیمشمول مالیات جديد ن (الف

ريال 611ر111ر111 (ب

ريال 71ر111ر111 (ج

ريال  11ر111ر111 (د

مستقیم در صورت واگذاری امالک خویش حسب مورد مشمول کدام هایمالیات( قانون 0اشخاص موضوع ماده ) -76

خواهند بود ؟ گزینه

مستقیم هایمالیات( قانون 77ماده ) (الف

مستقیم هایمالیات( قانون 13ماده ) (ب

باشندنمیمشمول مالیات  کالً (ج

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

(11/4/94: ....................)اصالحی  مرحله هر، مبلغ فروش  تمامنیمه هایساختمان وانتقالنقل مورد در -72

. شودمیامالک مذکور کسر  فروش واز درآمد ناشی از ساخت  خريدار مرحله قبلی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (الف

 شودمیامالک مذکور اضافه   فروش وبه  درآمد ناشی از ساخت  خريدار مرحله قبلی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (ب

 شودمیامالک مذکور اضافه  فروش وناشی از ساخت  درآمدبه  خريدار مرحله بعدی محسوب و شدهتمامبهای  عنوانبه (ج

. شودمیامالک مذکور کسر  فروش ودرآمد ناشی از ساخت  زو اخريدار مرحله بعدی محسوب  شدهتمامبهای  عنوانبه (د

به مدت  1/1/95مترمربع را از تاریخ  122یک واحد آپارتمان مسکونی خود واقع در تهران به مساحت « الف»آقای  -79

به اجاره واگذار نموده « ب»ریال به آقای  42ر222ر222سند رسمی در قبال اجاره ماهیانه  موجببه سال یک

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

ریال سود سپرده  12ر222ر222، بازنشستگی ریال حقوق 05ر222ر222ریال درآمد کشاورزی،  12ر222ر222مبلغ 

لیم نموده است. مطلوب است مربوطه تس مالیاتی امورق.م.م را به اداره  55بانکی داشته و اظهارنامه موضوع ماده 

ریال( 156ر222ر222مبلغ  95ق.م.م در سال  54آقای الف  ) مبلغ معافیت ماده  1195محاسبه میزان سال 

ريال 41ر111ر111 (الف

ريال 91ر811ر111 (ب

ريال 68ر111ر111 (ج

ريال 22ر911ر111 (د

(11/4/94؟ )اصالحیه باشدمیق.م.م صحیح  55کدام گزینه در مورد مالیات موضوع ماده  -74
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مشمول مالیات مذکور  ،گذشته باشد هاآنامالک نوساز اشخاص حقوقی که بیش از سه سال از تاريخ صدور پايان کار  وانتقالنقلاولین  (الف

نخواهد شد.

مشمول مالیات مذکور  ،گذشته باشد هاآنامالک نوساز اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاريخ صدور پايان کار  وانتقالنقلاولین  (ب

نخواهد شد.

مشمول مالیات  ،گذشته باشد هاآنامالک نوساز اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از سه سال از تاريخ صدور پايان کار  وانتقالنقلاولین  (ج

مذکور نخواهد شد.

.باشدمیمالیات ساخت و فروش صرفاً در شهرهای با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر قابل وصول  (د

رسد:می یا رسیده ثبت به ایران ملی آثار فهرست در مربوطه قوانین طبق که امالکی -71

.باشندمیمعاف  وانتقالنقلاز پرداخت مالیات  (الف

در صورت انتقال به ساير افراد از  و مشمول قطعی وانتقالنقل مالیات کلبه نسبت کشور فرهنگی میراث سازمان به انتقال صورت در (ب

.باشندمیمعاف  وانتقالنقلمالیات  (%11) درصدپنجاه

.باشدمیمالیات بر درآمد اجاره معاف  (%11) درصدپنجاهدر صورت اجاره به سازمان میراث فرهنگی کشور از پرداخت  (ج

.باشدمیدر صورت اجاره به سازمان میراث فرهنگی کشور از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف  (د

55تا  56از سؤال  (امور حسابرسی مالیاتی رئیس–)ممیز کل  4مجموعه سؤاالت تخصصی منبع ارث،حق تمبر و اتفاقی سطح 

از موارد ذیل مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است؟ یککدام -71

ورشكسته هایشرکتبالعوض دولت به  هایکمک (الف

معامالت محاباتی (ب

جوايز اعطايی توسط شرکت مخابرات به مشترکین (ج

همه موارد (د

52میلیارد ریال شامل مبلغ  122در بورس اوراق بهادار به مبلغ  شدهپذیرفتهافزایش سرمایه یک شرکت سهامی عام  -77

 در 05/5/1195 تاریخ درآورده نقدی  محل ازمیلیارد ریال  02مبلغ  مطالبات سهامداران ومحل  میلیارد ریال از

به ثبت رسیده است . حق تمبر افزایش سرمایه چند میلیون ریال است ؟ هاشرکتمرجع ثبت 

    11 (الف

41 (ب

61 (ج

صفر (د

به وراث طبقه دوممتوفی در مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و ثامن برای  هایسپردهنرخ مالیات ارث متعلق به  -78

؟باشدمیترتیب به چه میزان 

%9،  %9،  %9 (الف

%61،  %61،  %9 (ب

%1،  %1،  %1 (ج

%21،  %1،  %1 (د

شودمی وصیت منتقل یا نذر موجببه که اموال متوفی -73

.باشدمیقانون  67مشمول مالیات به نرخ ماده  (الف
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 اتفـاقی  درآمـد  بـر  مالیات مشمول ،شود منتقل وراث غیر به کهدرصورتی و قانون( 67) ماده در مذکور نرخ به ،شود چنانچه به وراث منتقل (ب

.بود خواهد

( 9) بنـد  در مـذکور  اشـخاص  اسـتثنای بـه  وراث غیـر  بـه  کـه درصـورتی  و قـانون ( 67) مـاده  در مذکور نرخ به ،شود چنانچه به وراث منتقل (ج

.بود ق.م.م خواهد 696به نرخ ماده  اتفاقی درآمد بر مالیات مشمول ،شود منتقل قانون اين( 24)ماده

( 9) بنـد  در مـذکور  اشـخاص  اسـتثنای بـه  وراث غیـر  بـه  کـه درصـورتی  و قـانون ( 67) مـاده  در مذکور نرخ به ،شود چنانچه به وراث منتقل (د

.بود ق.م.م خواهد 696يا  611به نرخ ماده  اتفاقی حسب مورد درآمد بر مالیات مشمول ،شود منتقل قانون اين( 24)ماده

ظرف حداکثر اندمکلف وصی وصیت، مورد در و کننده نذر و حبس نذر، و حبس مورد در و متولی وقف، مورد در -81

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

کنند. پرداخت

اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاريخ از ماه موصی، سه فوت يا عقد وقوع تاريخ ماه از سه (الف

موصی  فوت يا عقد وقوع تاريخ ماه از موصی، شش فوت يا عقد وقوع تاريخ ماه از شش (ب

موصی فوت يا عقد وقوع تاريخ ماه از موصی، سه فوت يا عقد وقوع تاريخ ماه از سه (ج

اظهارنامه تسلیم مهلت انقضای تاريخ از ماه موصی، شش فوت يا عقد وقوع تاريخ ماه از شش (د

میلیأون ریأال از محأل 1ر222در بورس اوراق بهادار مبلغ  شدهپذیرفته "الف"افزایش سرمایه شرکت سهامی عام  -86

میلیأون   0ر222میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران  و مبلأغ   1ر522مطالبات حال شده سهامداران ، مبلغ 

شرکت تصویب  15/25/1195ثابت شرکت در مجمع عمومی مورخ  هایداراییریال از محل مازاد تجدید ارزیابی 

به ثبت رسأیده و افأزایش سأرمایه در تأاریخ      هاشرکتدر اداره ثبت  02/29/1195مذکور در تاریخ  جلسهصورتو 

در دفاتر شرکت ثبت و اعمال گردیده است. مبلغ حق تمبر افأزایش سأرمایه و مهلأت واریأز آن بأه       12/12/1195

 از:  است عبارتترتیب 

61/17/6931تا دو ماه پس از تاريخ  –ريال 6ر111ر111 (الف

21/13/6931تا دو ماه پس از تاريخ  –ريال  2ر211ر111 (ب

21/13/6931تا دو ماه پس از تاريخ  –ريال  6ر111ر111 (ج

.باشدمیمعاف از پرداخت مالیات حق تمبر  (د

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع -82

.باشدمیو مشمول مالیات  مالیاتی قطعی تلقی ازنظر (الف

است. استردادقابل شدهوصولفسخ يا اقاله يا رجوع ظرف مدت شش ماه از تاريخ وقوع عقد، مالیات  صورت درمشمول مالیات بوده ولی  (ب

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

است. استردادقابل شدهوصولفسخ يا اقاله يا رجوع ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد، مالیات  در صورتمشمول مالیات بوده ولی  (د

ق . م .م .119با رعایت مقررات بند )ط(ماده  المنفعهعامخیریه و  مؤسساتهدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی  -89

.مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است (الف

.اتفاقی است درآمد برمالیات  (ب

.مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف است (ج

.معاف از پرداخت مالیات است (د

بانکی متوفی،گواهی دریافت وجوه بانکی متوفی هایسپردهمالیات بر ارث  %1چنانچه حوزه مالیات بر ارث با اخذ  -84

را صادر کند و پس از رسیدگی نهایی به پرونده ارث متوفی، مجموع ارزش ماترک متوفی را کمتر از دیون محقق 
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چیست؟ ربطذیاو احراز کند تکلیف واحد مالیاتی 

کندمیمشمول مالیات بر ارث  را  ارزش ماترک و ديون متوفی التفاوتمابه (الف

کندمیبانكی متوفی را مسترد  هایسپردهمالیات بر ارث دريافتی از بابت  (ب

کندمیوراث را از پرداخت مالیات معاف اعالم  (ج

صحیح است 9و   2پاسخ  (د

(11/4/1194کدام گزینه صحیح است ؟)اصالحی  ارث برشمول مالیات  معافیت اموال زیر از خصوص در -81

A                                                                    بازخرید خدمت)B مزایای پایان خدمت)

C کشور ازمتوفای ایرانی در خارج  هایدارایی و(اموال            D اثاث البیت محل سکونت متوفی)

E)زندگی                                         عمر و هایبیمه                  F)اجتماعی هایبیمه

  BCDEF (الف

  ABDEF (ب

   ACDEF (ج

ABCDE (د

95تا  56از سؤال  (امور حسابرسی مالیاتی رئیس–)ممیز کل  4سطح  افزودهارزشمجموعه سؤاالت تخصصی منبع 

ظرف مدت یک ماه پس ازپذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنانچه ( قانون رفع موانع تولید رقابت14در اجرای ماده ) -81

مسترد صادرکنندگان  به اخذشده افزودهارزشارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران، مالیات بر 

  نشود.

الحساب علی طوربهرا  شدهارائه هایصورتحسابمالیات و عوارض مندرج در  %81با رعايت مقررات ،  بايستمیاداره امور مالیاتی  (الف

استرداد نمايد.

مالیات و عوارض درخواستی را استرداد نمايد. %611با رعايت مقررات ،  بايستمیاداره امور مالیاتی  (ب

مالیات و عوارض را به صادرکنندگان استرداد نمايد. %611با رعايت مقررات ،  بايستمیاداره امور مالیاتی  (ج

است. پذيرامكاناسترداد صرفاً پس از رسیدگی و قطعیت  (د

هیئت هماهنگی: -87

.باشدمی افزودهارزشاز جمله مراجع حل اختالف مالیاتی مؤديان با ادارات امور مالیاتی در نظام مالیات بر  (الف

.گرددمیتشكیل  افزودهارزش( قانون مالیات بر 27( ماده )2از جمله مراجع حل اختالف مالیاتی که در اجرای تبصره ) (ب

.گرددمیتشكیل  افزودهارزش( قانون مالیات بر 27( ماده )2( و )6) هایتبصرهاز جمله مراجع حل اختالف مالیاتی که در اجرای  (ج

( قانون مالیات بر 27( ماده )6حسابرسی موضوع تبصره ) هایگزارشوسط ادارات امور مالیاتی در رابطه با صرفاً ابهامات مطروحه ت (د

.گرددمی، در اين هیئت مطرح باشدمیکه پاسخ حسابرس مالیاتی به نظر اداره امور مالیاتی کافی به مقصود ن افزودهارزش

بازرگانی بابت خرید کاالهای فاسد شده هایشرکتپرداختی  افزودهارزش برمالیات  خصوص درکدام گزینه  -88

؟باشدمیصحیح 

.باشدمین استردادقابلمزبور  کاالهایبابت خريد  شدهپرداخت هایمالیات، باشدمیفاسد شده مشمول مالیات ن کاالهایبه دلیل اينكه  (الف

. شودمیمستقیم محسوب  هایمالیاتموضوع قانون  قبولقابل هایهزينهبابت کاالهای فاسد شده جزء  شدهپرداخت افزودهارزشمالیات  (ب

.باشدمی پذيرشقابلاعتبار مالیاتی  عنوانبه شده فاسد کاالهای بابت شدهپرداخت افزودهارزش مالیات (ج
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دو گزينه الف وب صحیح است. (د

وصنعتی  –در محدوده مناطق آزاد تجاری  افزودهارزش برچگونگی اجرای قانون مالیات  خصوص درکدام گزینه  -83

؟باشدمیاقتصادی صحیح ن ویژه

استردادقابلنیز  هاآنبابت  شدهپرداخت مالیات ومشمول مالیات نبوده  کشور ازمزبور به خارج  مناطق از خدمات و کاالهاصادرات  (الف

.باشدمین 

.باشدمیبه قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات  يادشدهاز مناطق  خدمات وواردات کاال  (ب

 درمقیم مناطق،تكلیفی  غیر خريدارمحدوده مناطق به  داخل درعرضه کاال يا ارائه خدمت  درواقعفعاالن اقتصادی مقیم مناطق مزبور،  (ج

وصول مالیات نخواهد داشت . مطالبه و خصوص

به قلمرو گمرکی کشور مكلف است مالیات و عوارض  الذکرفوقواردات کاال از مناطق  با رابطه درگمرک جمهوری اسالمی ايران،  (د

متعلقه را وصول نمايد .

 هایبخشنامه و«  افزودهارزش برمؤدیان نظام مالیات  عوارض واسترداد مالیات  رسیدگی و»دستورالعمل  اساس بر -31

 از سوی مؤدی، نحوه تعیین مأخذ مشمول مالیات و مثبتِمدارک  مربوطه، در صورت عدم ارائه هرگونه اسناد و

 عوارض چگونه است ؟

( و احكام 62موضوع ماده ) هایمعافیتمستقیم با لحاظ نمودن  هایمالیاتعملكرد  معاف غیريا فروش قطعی شده  درآمد و اساس بر (الف

. افزودهارزش( قانون مالیات بر 12) مربوط به ماده

مستقیم با رعايت  هایمالیاتفروش قطعی شده غیر معاف عملكرد  يا ودرآمد  دادن قرارعنداللزوم ملحوظ نظر  واقعیت امر و اساس بر (ب

. افزودهارزش بر( قانون مالیات 12مربوط به ماده ) احكام و( 62موضوع ماده ) هایمعافیت

مستقیم با  هایمالیاتعملكرد  غیرمعافمعاف  يا فروش قطعی شده اعم از درآمد و دادن قرار عنداللزوم ملحوظ نظر واقعیت امر و اساس بر (ج

.افزودهارزش بر(قانون مالیات 12احكام مربوط به ماده ) ( و62موضوع ماده ) هایمعافیترعايت 

( 62موضوع ماده ) هایمعافیتمستقیم با لحاظ نمودن  هایمالیاتعملكرد  غیرمعاف و معاف ازفروش قطعی شده اعم  يا درآمد و اساس بر (د

.افزودهارزش بر(قانون مالیات 12مربوط به ماده ) احكام و

اطالعات ذیل «ایران»شرکت 1191دوره زمستان سال  افزودهارزش بررسیدگی به عملکرد مالیات  جریان در -36

(%5 افزودهارزش عوارض واست:)نرخ مالیات  آمدهدستبه

 ریال    6ر222ر222ر222فروش داخلی کاالی مشمول مالیات 

ریال1ر222ر222ر222 مالیات ازفروش صادراتی کاالی معاف  

 ریال  1ر222ر222ر222 مالیات ازفروش داخلی کاالی معاف 

 ریال  52ر222ر222پرداختی برای تحصیل کاالی صادراتی  افزودهارزش عوارض ومالیات 

ریال  02ر222ر222پرداختی برای تحصیل کاالی فروش داخلی مشمول مالیات  افزودهارزش عوارض ومالیات 

ریال  42ر222ر222 مالیات ازپرداختی برای تحصیل کاالی فروش داخلی معاف  افزودهارزش عوارض ومالیات 

 ریال  15ر222ر222مشترک برای درآمدهای فوق  و تفکیکغیرقابلپرداختی  افزودهارزش عوارض ومالیات 

 از: است عبارتعوارض دوره مزبور  مانده بدهی مالیات و

 ريال 268ر711ر111 (الف

ريال  227ر111ر111 (ب

ريال  291ر111ر111 (ج

ريال 277ر111ر111 (د
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( 14موضوع ماده ) به صادرکنندگان کاال، افزودهارزشعوارض  دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و اساس بر -32

اصالحات آن (،کدام گزینه صحیح آخرین باارتقای نظام مالی کشور ) و پذیررقابتقانون رفع موانع تولید 

؟باشدمین 

مبادی خروجی  از صادرکنندگان را از کاالهايی که از اخذشده افزودهارزش عوارض وسازمان امور مالیاتی کشور مكلف است مالیات  (الف

مدارک مثبته حداکثر تا مدت يک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک، به  با ارائه اسناد و صادرشدهرسمی 

مسترد نمايد صادرکنندگان

 مدارک ومشروط به ارائه کلیه اسناد  افزودهارزش عوارض ومالیات  مدارک و اسناد وارائه دفاتر  مجلسصورتتاريخ تنظیم فرم  (ب

مبنای محاسبه مهلت مقرر برای استرداد خواهد بود . ،تحرير شده  دفاتر ودرخواستی 

موکول  عوارض ومأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات  اختیار کامل در طوربهدرخواستی  مدارک و اسناد وچنانچه کلیه دفاتر  (ج

يا قطعی  مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و و آن ازمالیاتی رسیدگی نشده قبل  هایدوره و موردنظربه رسیدگی جامع دوره مالیاتی 

قبل خواهد بود . هایدورهشده دوره يا 

قبل خواهد بود . هایدورهقطعی شده دوره يا  يا ومنوط به عدم وجود بدهی ابرازی  صادرکنندگان عوارض وهرگونه استرداد مالیات  (د

قرارداد پیمانکاری احداث سد در مدت سه سال با یک شرکت کارفرمای دولتی به مبلغ « پیمان»شرکت پیمانکاری  -39

 مؤدیمدارک  اطالعات ذیل بر اساس دفاتر و اسناد و کهدرصورتی. نمایدمیمیلیارد ریال منعقد  پنجاه و صدیک

؟سوم ومأخذ مشمول مالیات به ترتیب سال اول ،دوم  است مطلوبدر دست باشد، 

 تأییدشده وضعیتصورت

 هرسالبه تفکیک 

بر  شدهشناساییدرآمد 

اساس درصد پیشرفت کار

جمع مبالغ پرداختی توسط 

 کارفرمای دولتی

11ر111ر111ر11111ر111ر111ر11111ر111ر111ر111سال اول

41ر111ر111ر41111ر111ر111ر11111ر111ر111ر111سال دوم

11ر111ر111ر11111ر111ر111ر41111ر111ر111ر111سال سوم

91ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111 (الف

41ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111 (ب

41ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111 (ج

11ر111ر111ر111، 41ر111ر111ر111، 11ر111ر111ر111 (د

سالیانه متعلق به انواع عوارض و وانتقالنقلمالیات  مورد دردفاتر اسناد رسمی  هایاختالفمرجع رسیدگی به  -34

خودرو به ترتیب کدام است؟

هاشهرداریقانون اداره  (77کمیسیون موضوع ماده ) –مستقیم  هایمالیاتقانون  (261حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ) هیأت (الف

مستقیم. هایمالیاتقانون  (261حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ) هیأت (ب

هاشهرداریقانون اداره  (77کمیسیون موضوع ماده ) -مستقیم هایمالیاتقانون   (244حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ) هیأت (ج

مستقیم. هایمالیاتقانون   (244حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ) هیأت (د

در رسیدگی  کهدرصورتی. باشدمی افزودهارزش برنام شده در نظام مالیات  ثبتمؤدی مشمول « سیروس»شرکت  -31

متعلق دوره مزبور لغایت  جرائمباشد، جمع  آمدهدستبهاطالعات زیر  1195به اظهارنامه دوره پاییز سال 

(%9عوارض واز:)نرخ مالیات  است عبارت 12/12/1195
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 552ر222ر222فروش مشمول ابرازی 

  422ر222ر222خرید مشمول ابرازی 

 952ر222ر222فروش مشمول تشخیصی 

 مؤدی  ابرازی اعتبار %52تشخیصی  قبولقابل اعتبار خرید

 زمانهممزبور را نیز  عوارض ومانده بدهی مالیات  تسلیم و 12/12/1195 تاریخ در مؤدی اظهارنامه دوره مزبور را

 هایحسابصورتدرج قیمت صحیح در  عدم ازتشخیصی، ناشی  اختالف فروش ابرازی و پرداخت نموده است و

 داده است. انجام را افزودهارزش برمؤدی سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات  ضمناً صادره بوده و
  49ر616ر111 (الف

  16ر717ر111 (ب

  12ر919ر111 (ج

11ر711ر111 (د

125- 96 سؤال( از امور حسابرسی مالیاتی رئیس –)ممیز کل  4طرح جامع مالیاتی سطح  سؤاالتمجموعه 

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

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

انتقال يادداشت 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 ارزيابی (ب

دیؤبدوی توسط م هیأتاعتراض به رأی  (ج

9و  6گزينه  (د

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

هاتراکنشمبلغ کل  (الف
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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 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  044ماده  1و  0نمایندگان 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  -تعرضرفع  (ب

ثبت اظهارنامه در سیستم -تعديل  (ج

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 ؤتكمیل کردن به مفرم اعتراض را جهت  (الف

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

.کندمی

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  ینظرسنجفرم 

همكار گرامی:

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

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

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

منعكس نمايید. پاسخ برگمربوطه در  سؤاالترا با پاسخ به  سؤاالتلطفاً 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
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