
المللبینو امور  ریزیبرنامهمعاونت پژوهش، 

دفتر آموزش

 شماره داوطلبی : نام و نام خانوادگی :

75 :سؤاالت تعداد دقیقه 100 مدت پاسخگویی :

 سؤاالتمواد امتحانی، تعداد و شماره 

تا شمارهاز شمارهتعداد سؤاالتمواد امتحانی عمومی و اختصاصیردیف

20120قوانین و مقررات عمومی مالیاتی1

52125سایر قوانین مرتبط مالیاتی2

252650قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع اشخاص حقوقی(3

255175قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع مشاغل و حقوق(4

2576100اتفاقی(قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارث،حق تمبر و درآمد 5

25101125قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع امالک(6

25125150قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارزش افزوده(7

عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی  سؤاالتمجموعه 

 (مالیاتی ارشدحسابرس ) 2برای سطح 

7139سال   
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2سطح  – 1397آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

1صفحه 

2 سطح - ... و اجراییات مالیاتی، دادرسی ،مالیاتی جرائم و تشویقات عمومی، مقررات

ه بهک های مستقیمقانون مالیات "2" اقتصادی اشخاص مشمول ماده هایفعالیتمدهای حاصل از آدر -1

:شودمینحوی غیر از شرکت تحصیل 

باشد.مشمول مالیات نمی الف(

باشد .مشمول مالیات با نرخ صفر می ب(

باشد .ها میقانون مالیات 105مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده   ج(

.باشدها میقانون مالیات 107مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده   د(

ق.م.م: 172وجوه پرداختی مودی در چارچوب مقررات ماده  -2

.عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل احتساب خواهد بودصرفاً به  الف(

.از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت همان منبع قابل کسر است ب(

 .باشداز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می ج(

لیکن در صورتی  ،باشدپرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر میاز درآمد مشمول مالیات عملکرد سال  د(

.های بعد قابل اعمال استکه درآمد مشمول مالیات سال مربوط وجوه پرداختی را پوشش ندهد مازاد آن در سال یا سال

النئوکشوور مسو   در روزناموه رسومی  عودالت اداری  ت عموومی دیووان   اهرگاه پس از انتشار رأی هی -3

 :ربط از اجرای آن استنكاف نمایندذی

.شودسال محکوم میماه تا یك سوم حقوق و مزایا به مدت سه مستنکف، به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یك سال یا کسر یك الف(

.شودسال و جبران خسارت وارده محکوم میماه تا یك  موقت از خدمات دولتی به مدت سه مستنکف به انفصال ب(

 .شودبه انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میمستنکف  ج(

.گرددمی مراتب حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعالم د(

ق.م.م موورد اقودام 97( مواده  3) موران مالیاتی پرونده مودی را بدون ارجاع به هیات بندچنانچه مأ -4

 قرارداده و موضوع در هیات حل اختالف مالیاتی مطرح باشد:

یادشده و بر اساس آن به ( مذکور ارسال و پس از اخذ نظر مرجع 3هیات حل اختالف مالیاتی، بدواً پرونده را به هیات بند ) الف(

.کندسایر موارد اعتراض مودی رسیدگی می

.خذ به میزانی بیش از درآمد مشمول مالیات ابرازی فاقد وجاهت قانونی استارنامه مودی قطعی بوده و تعیین مأمندرجات اظه ب(

 .پذیرش دفاتر و دیگر موارد اعتراض رسیدگی خواهد کردهیات حل اختالف مالیاتی راساً و یا با صدور قرار به اعتراض مودی در خصوص عدم  ج(

قبولی دفاتر باشد با صدور قرار رسیدگی بهه  ( ارجاع و چنانچه نظر آن هیات دایر بر3بودن مهلت، پرونده به هیات بند )در صورت باقی د(

.اظهارنامه مودی قطعی است نماید و در غیر این صورت مندرجاتی مینای گزارش قرار اقدام به صدور رأدفاتر و بر مب

ق.م.م در مورد درآمدهای کتمان شده مودیانی که مكلف بوه تسولیم 190مبداء احتساب جریمه ماده  -5

:(مبلغ مندرج در اظهارنامه االختالفاظهارنامه مالیاتی هستند )نسبت به مابه

 .از تاریخ تسلیم اظهار نامه مالیاتی خواهد بود الف(

.انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی خواهد بوداز تاریخ  ب(

.از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات متمم خواهد بود ج(

 .از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات متمم خواهد بود د(
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2سطح  – 1397آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

2صفحه 

در صورتی که مودی نسبت به ارزیابی اموال توقیف شده معترض باشد: -6

 ق.م.م مطرح خواهد شد. 216موضوع ماده پرونده در هیات حل اختالف مالیاتی  الف(

تواند ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ کتبًا از اداره امور مالیهاتی تقاضها نمایهد ارزیهابی بهه وسهیله کارشهناس رسهمیمی ب(

 .دادگستری یا خبره محل به عمل آید

مالیاتی شهاغل در پسهت کارشهناس ارشهد و     موران از مأ توسط دو تن توقیفحسب ارجاع رییس امور مالیاتی اموال مورد  ج(

 .رییس گروه مالیاتی بجز افراد دخیل در ارزیابی اولیه مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت

.مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفته و ارزیابی مذکور مناط اعتبار استنماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی اموال مورد نظر توسط  د(

هوایهوا و رویوه  هوا، دسوتورالعمل  ق.م.م بخشونامه  219آیین نامه اجرایی مواده   54مقررات ماده بر اساس  -7

االتباع است؟الزم شود برای ...اجرایی که توسط سازمان امور  مالیاتی کشور جهت اجرای قانون مقرر می

 موران مالیاتیأم الف(

کلیه واحدهای تابعه سازمان ب(

 مودیان ج(

موردهر سه   د(

، ... .موران مالیاتی مربوط مورد اعتراض کتبی قرار گیردأی هیات حل اختالف مالیاتی بدوی از طرف مأدر صورتی که ر -8

ربط جهت معرفی و حضور نماینده آن اداره ابالغ خواهد شد.به اداره امور مالیاتی ذی وقت رسیدگی هیات صرفاً الف(

 .ی بدوی مودی یا اداره امور مالیاتی باشد باید به هر دو آنها ابالغ شودأمعترض ر وقت رسیدگی هیات فارغ از اینکه ب(

به وضعیت خاص پرونهده  های حل اختالف مالیاتی حضور مودی در جلسه هیات را  بناکه دبیرخانه هیاتدر صورتی صرفاً ج(

 .آیدضروری بداند از وی دعوت به عمل می

مراتب اعتراض خود و زمان برگزاری جلسه هیات را به مودی اطالع داده تها در صهورت تمایهل در    اداره امور مالیاتی باید  د(

.جلسه هیات حضور یابد

ق.م.م و زمان اعوالم آن از سووی موودی 244( ماده 3) در ارتباط با حق انتخاب نماینده موضوع بند -9

کدام گزینه صحیح است؟

همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی  –انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی الف(

 همزمان با اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی   –انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور ب(

بدوی در مهلت قانونی)حسب مورد(ی صادره هیاتأهمزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا ر–نظر مودیانتخاب شخص خاص مورد ج(

مورد( مقرر)حسبصادره هیات بدوی در مهلتیأمالیات یا رتشخیصبرگض بههمزمان با اعترا –مذکورمقرر در بندیکی از مراجعانتخاب د(

 9/95/ 30خوود را در تواری      1394های مالیاتی اعتراض به برگ تشوخی  سوال   واحدمودی یكی از  -10

برگ قطعوی مالیوات عملكورد سوال     قطعی و  25/10/96مالیات در تاری  اگر  حوزه نموده است. تسلیم

... 30/9/96ابالغ شده باشد جریمه دیرکرد از تاری   96/ 30/11مودی در تاری   1394

 .شودبه نرخ دو ونیم درصد در ماه محاسبه و از مودی مطالبه می  الف(

شود.دو درصد در ماه محاسبه و از مودی مطالبه می به نرخ   ب(

البه نخواهد بود.از مودی قابل مط ،به بعد  ج(

.تا تاریخ ابالغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود  د(
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2سطح  – 1397آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

3صفحه 

های حل اختالف مالیاتی بودوی عملكوردی هیاتأروز از تاری  ابالغ ر 20که مودی ظرف درصورتی -11

؟ ....... د آنگاهرا پرداخت ننمای را تسلیم، ولی مالیات مورد قبول خود اعتراض کتبی خود 1396سال 

.ماندتا زمان پرداخت مالیات پرونده مفتوح باقی می الف(

 .گرددی هیات حل اختالف مالیاتی بدوی قطعی میأر ب(

.باشددرصورت پرداخت مالیات تا تاریخ روز جلسه هیات، قابل طرح در هیات می ج(

.باشداز طرح پرونده در هیات نمی مانععدم پرداخت مالیات  د(

یدگی به مالیات بر درآمدق.م.م در خصوص رس 219نامه اجرایی ماده آیین 30بر اساس مقررات موضوع ماده   -12

 ؟اند کدام گزینه صحیح استتسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمودهکه از مودیانی 

.دام نمایداداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به رسیدگی به مالیات بر درآمد مودیان مذکور ظرف یك سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اق  الف(

.ق.م.م از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید 157به مودیان مذکور ظرف مهلت مقرر در ماده  اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت  ب(

.اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیان مذکور ظرف یك سال از تاریخ انقضای سال مالی اقدام نماید   ج(

هیچکدام  د(

:أی گرددق.م.م تشكیل و منجر به صدور ر 244بدون حضور نماینده موضوع بند سه ماده  در صورتی که هیات حل اختالف مالیاتی  -13

.باشدی صادره فاقد ایراد میبه امضاء پیشنویس رأی نماید رأعضو مذکور اقدام  چنانچه بعداً  الف(

  .باشدی صادره را بپذیرد ایرادی به آن مترتب نمیکه مودی رأدر صورتی  ب(

.گرددی محسوب نمیأر ،ق.م.م 244امعان نظر به مقررات تبصره یك ماده با   ج(

تمامی موارد   د(

چنانچه مودی نسبت به مطالبه غیر قانونی مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معترض باشد:   -14

.ق.م.م قابل طرح است 247و  244های حل اختالف مالیاتی موضوع مواد که ظرف مهلت مقرر اعتراض کرده باشد اعتراض وی در هیاتدر صورتی  الف(

 .های حل اختالف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایدی قطعی هیاتأتواند ظرف یك ماه از تاریخ ابالغ رمی  ب(

 .باشدمی اختالف مالیاتی مذکورق.م.م شکایت مودی قابل طرح در هیات حل  216وفق مقررات موضوع تبصره دو ماده   ج(

ج ب و  د(

؟مكرر ق.م.م کدام است 251ره ماده محدوده صالحیت هیأت سه نف -15

از طرف مودی رسیدگی به ادعای ناعادالنه بودن مالیات الف(

رسیدگی به ادعای نقض قوانین و مقررات مالیاتی ب(

رسیدگی به ادعای نقض در تشریفات رسیدگی ج(

 رسیدگی به ادعای وصول مالیات پیش از قطعیت د(

به اداره امور مالیاتی واصل گوردد   13/04/1395در تاری   1393سال  مالیات تشخی  برگ به نسبت دیوم اعتراض چنانچه -16

 27/10/1396صادر و در تواری    17/09/1396ت حل اختالف مالیاتی در تاری  او پس از طی مراحل دادرسی، نهایتاً رأی هی

جریمه  باشد،دی ابالغ شده به مو 25/12/1396صادر و در تاری   18/11/1396برگ قطعی مالیات نیز در تاری   ؛ابالغ گردد

دیرکرد بابت چه فاصله زمانی قابل مطالبه نخواهد بود؟

25/12/1396تا تاریخ  13/04/1396از تاریخ  الف(

27/10/1396تا تاریخ  13/04/1396از تاریخ ب(

18/11/1396تا تاریخ  13/04/1396از تاریخ ج(

17/09/1396تا تاریخ  13/04/1396از تاریخ د(
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2سطح  – 1397آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

4صفحه 

-مواردی که آرای قطعی هیات حل اختالف مالیاتی در شعب دیوان عدالت اداری نقض و ابطال موی  -17

تكلیف در اجرای دادنامه دیوان را دارد؟ ،شود، کدام مرجع

ی آن ابطال شده است.رأهمان هیات حل اختالف مالیاتی که  الف(

هیات تجدید نظر حل اختالف مالیاتی ب(

م .م.مکرر ق 251نفره موضوع ماده   3هیات  ج(

ق.م.م  257هیات حل اختالف مالیاتی دیگر موضوع ماده  د(

مالیات از غیر مودی مطالبه شده است، تكلیف چیست؟ ، مشخ  شود کهیات اجرایی وصول مالیات قطعی شدهچنانچه در مرحله عمل -18

یابد.به دلیل قطعیت مالیات و صدور برگ عملیات اجرایی، عملیات اجرایی وصول مالیات ادامه می الف(

شود.مطالبه مالیات از غیر مودی پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختالف مالیاتی کان لم یکن تلقی می ب(

.علق را از مودی واقعی مطالبه کندی هیات حل اختالف، مالیات متأامورمالیاتی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ صدور راداره  ج(

های ب وج گزینه د(

باشند؟را مناطق آزاد تجاری یكی از مهمترین بسترهای پولشویی میچ -19

ها در مناطق آزادشرایط آسان در زمینه ثبت شرکت الف(

باشد.و مقررات موجود در سرزمین اصلی در آنجا حاکم نمی قوانین ب(

 های اقتصادیوجود حجم زیاد فعالیت ج(

قوانین و مقررات موجود در سرزمین اصلی در آنجا حاکم نیست و ثبت شرکت ها شرایط آسانتری دارد د(

پولشویی در ایران کدام است؟عامل مهم در شناسایی جرم پولشویی براساس ماده دوم قانون مبارزه با  -20

تحصیل درآمد از طریق فعالیت مجرمانه و غیر قانونی الف(

تبدیل یا انتقال آگاهانه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی ب(

 باشد اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشا عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده ج(

تبدیل یا انتقال آگاهانه عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی و یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشا عوایدی  د(

 که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد

2سطح  –های توسعه، قوانین بودجه و ...( مرتبط )قوانین برنامه مالیاتی قوانین سایر

دولت موظف است ........ درصد از سود خوال  از واردات خوودرو 1397بر اساس قانون بودجه سال  -21

سال گذشته را به عنوان ......... مازاد برحقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نماید.           در دو

بیست، عوارض الف(

شصت، عوارض گمرکی ب(

نه، مالیات بر ارزش افزوده  ج(

شصت، مالیات د(

ق.م.م در 95محترم وزیوران و در اجورای آیوین ناموه اصوالحی مواده       مصوب هیات  1397با توجه به نصاب معامالت سال   -22

که صاحبان مشاغل گروه سوم مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معوامالت خوود توا سوقف     صورتی

.صورتحساب نخواهند داشت ...... ریال الزامی به صدور
بیست و پنج میلیون  الف(

دویست وپنجاه میلیون  ب(

دوازده میلیون و پانصد هزار  ج(

بیست میلیون  د(
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های مسوتقیم در قوانونقانون مالیات (101( و )57)میزان معافیت مالیاتی ساالنه اشخاص موضوع مواد   -23

چند ریال تعیین شده است؟ 1397بودجه سال 
پنجاه  میلیون دویست و  الف(

هفتاد وشش میلیون   دویست و  ب(

دویست  و شانزده میلیون             ج(

پنجاه ونه میلیون و دویست هزار دویست و  د(

درخصوص حق تمبر رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورکدام گزینه مطابق قانون رفع موانع تولید  -24

 باشد؟( ق.م.م صحیح می48موضوع ماده )

.باشدهای پذیرفته شده در بورس از حق تمبر معاف میهرگونه افزایش سرمایه شرکت الف(

.باشندبازار خارج از بورس از حق تمبر معاف میهای پذیرفته شده در بورس یا افزایش سرمایه شرکت ب(

 .باشندهای تولیدی پذیرفته شده در بورس از حق تمبر معاف میافزایش سرمایه کلیه شرکت ج(

موضوع قهانون بهازار اوراق بههادار     خارج از بورسبازار یا اوراق بهادار های پذیرفته شده در بورس افزایش سرمایه شرکت د(

.دباشناز محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران از حق تمبر معاف می 

توسوط اشوخاصهای قابل قبول مالیواتی کوه   درخصوص هزینه کدام گزینه ،مطابق برنامه ششم توسعه -25

 باشد؟گردد صحیح میحقیقی یا حقوقی پرداخت می

 های ورزشی کمك به باشگاه الف(

 ریزی استانتوسعه ورزش همگانی با تایید کمیته برنامهاحداث اماکن و  ب(

و جوانان  رزشی همگانی با تایید وزارت ورزشاحداث، تکمیل و تجهیز فضاها و توسعه و ج(

 ای با تایید وزارت ورزش و جوانانهای ورزشی حرفهکمك به فدراسیون د(

2سطح  - سواالت تخصصی منبع اشخاص حقوقی

؟ق.م.م می باشند 132درآمدهای ذیل مشمول مالیات با نرخ صفر موضوع ماده کدامیک از   -26

برداری مد حاصل از فروش ضایعات محصوالت موضوع پروانه بهرهآدر  الف(

  سود تسعیر ارزدرآمد حاصل از   ب(

برداری آالت تولید محصوالت موضوع پروانه بهرهدرآمد حاصل از فروش ماشین ج(

ب و ج  د(

؟باشدبرداری صحیح مییات با نرخ صفر درآمد حاصل از تولیدات مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهرهلکدام گزینه در خصوص ما -27

 .برداری و حداکثر تا سقف ظرفیت مندرج در آن قابل اعمال استبه محصوالت مندرج در پروانه بهره مالیات با نرخ صفر مالیاتی صرفاً الف(

در طهی   ت محصوالت موضوع پروانه بها رعایهت مقهررات و صهرفاً    مندرج در پروانه بهره برداری باب تولید مازاد بر ظرفیت ب(

  .باشددوره برخورداری مشمول مالیات با  نرخ صفر می

 .گرددافزایش ظرفیت تولید محصوالت منجر به افزایش دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی می ج(

الف و ج  د(

خریود و فوروشریوال سوود    200،000،000مبلغ  1395یک شرکت تعاونی سهامی عام طی اظهارنامه تسلیمی عملكرد سال  -28

ریال سود سپرده بانكی ابراز نموده  100،000،000ماشینی و مبلغ  فرشریال سود تولید  500،000،000فرش دستباف و مبلغ 

هوای مربووط بوه خریود فورش دسوتباف و مبلوغریوال هزینوه   100،000،000مبلوغ  که مأموران مالیواتی  در صورتی .است

مطلوبسوت   ،قبوول نپذیرفتوه باشوند   قابل های های مربوط به تولید فرش ماشینی را جزء هزینهریال از هزینه 200،000،000

 شرکت؟ 1395محاسبه مالیات سال 
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ریال 206،250،000 الف(

ریال 250،000،000 ب(

 ریال 175،000،000 ج(

باشد.ق.م.م از پرداخت مالیات معاف می 133در اجرای ماده  د(

باشد:شرکت تولیدی الف )سهامی خاص( به شرح زیر می 1396خالصه صورتحساب سود و زیان سال   -29

ریال 100،000،000،000........................................................................................ فروش 

 ریال 300،000،000ق.م.م ............ 132هزینه های پژوهشی واجد شرایط بند س ماده 

 ریال 10،000،000،000................ سود خال  ابرازی  ...................................................

   باشد؟کدام گزینه می 1396مالیات عملكرد سال 

ریال 2،500،000،000 الف(

ریال 2،575،000،000 ب(

ریال 2،312،500،000 ج(

 2،275،000،000 د(

ریوال سوود،    1،000،000،000مبلوغ   را در موعد مقرر با ابراز 10/10/1394شرکت آلفا اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به  -30

در  .ریال درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم نمووده اسوت   800،000،000ریال معافیت و  200،000،000مبلغ 

ق.م.م ارجاع و پس از پذیرش دفاتر شرکت توسط  97ماده  3ت موضوع بند ره امور مالیاتی پرونده را به هیاکه اداصورتی

های شرکت را غیرقابول قبوول اعوالم و از پوذیرش معافیوت شورکت نیوزریال از هزینه 800،000،000ر، مبلغ ت مذکواهی

 ،ابوالغ شوده باشود    15/6/1396صوادر و در تواری     31/03/1396خودداری نموده باشد و برگ تشخی  مالیوات در تواری    

 مطلوبست مبلغ مالیات قابل مطالبه از شرکت:

ریال 000،000،450 الف(

ریال 200،000،000 ب(

ریال 1،800،000،000 ج(

 ریال 400،000،000  د(

 هوای شوهر  » در واقوع  ق.م.م 132مواده   موضوع اقتصادی واحدهای برای صفر نرخ با مالیات محاسبه برخورداری دوره -31

باشد؟ترتیب چند سال میبه « یافتهکمترتوسعه مناطق صنعتی واقع در هایشهر » و «اقتصادی ویژه مناطق» ،«صنعتی

 پنج سال، بیست سال، ده سال الف(

، سیزده سال، بیست سالهفت سال ب(

 ، هفت سال، سیزده سالهفت سال ج(

هفت سال، هفت سال، دوازده سال د(

؟باشدهای بیش از پنجاه میلیون ریال در چه صورتی قابل قبول نمیهزینه -32

 های بانکی پرداخت نشده باشد.سامانهاز طریق که در صورتی الف(

 .که به روش تهاتری انجام شده باشددر صورتی ب(

 .که بهای آن تعهد شده باشددر صورتی  ج(

همه موارد   د(
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باشد؟های قابل قبول نمیکدامیک از موارد زیر جزء هزینه -33

مؤسسهات   نیهمچنه  هها، صهندوق تعهاون و   دریهافتی از بانهك  هزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابهت تسههیالت    الف(

مجاز از محل وجوه اداره شده یربانکیاعتباری غ

 .نمایندها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به اشخاص پرداخت میو کارمزدی که شرکت دسو ب(

ههای کلهی اصهل    اجرای قانون سیاستها در سازی بابت خرید اقساطی داراییسود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی ج(

چهل و چهارم قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط

موظف ت مدیرهاپرداخت پاداش هی د(

و مسكن مورد نیواز افوراد معلوول در آموزیهزینه مربوط به احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه -34

 ؟شودچه صورتی هزینه قابل قبول تلقی می

  .در صورتی که از طریق سازمان بهزیستی انجام شده باشد الف(

  .که سازمان بهزیستی بر انجام آن نظارت داشته باشددر صورتی  ب(

 .که گواهی انجام هزینه به تایید سازمان بهزیستی رسیده باشددر صورتی  ج(

در صورت احراز شرایط مقرر در بند های الف، ب و ج   د(

؟شودهای قابل قبول تلقی میهای برنامه ششم جزء هزینههای ذیل طی سالهزینه کدام یک از -35

، اماکن و توسعه ورزش همگانی با تایید وزارت ورزش و جوانان ، تکمیل و تجهیز فضاهاهای احداثوجوه هزینه الف(

 کمك به وزارت ورزش و جوانان  ب(

ریهزی اسهتان و تاییهد    آموزشی و پرورشی در چارچوب مصهوب شهورای برنامهه   احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای  ج(

نوسازی مدارس  نسازما

تمامی موارد  د(

یكصد میلیون 1395گذاری در  شرکت تهران در سال سود سهام دریافتی شرکت ایران از بابت سرمایه -36

مالیات عملكرد شرکت ایران بابت سود سهام فوق چند ریال است؟ .باشدریال می

میلیون 25 الف(

 میلیون   20 ب(

.درصد خواهد بود 25شرکت جمع و مشمول مالیات به نرخ  1395مد مشمول مالیات سال آبا در  ج(

.باشدسود سهام مشمول مالیات دیگری نمی  د(

ریال درآمد در خارج از کشوور کسوب و مبلوغ 10،000،000،000یک شخ  حقوقی مقیم ایران مبلغ  -37

چنانچوه مالیوات    .ریال مالیات به دولت محل تحصیل درآمد پرداخوت نمووده اسوت    2،000،000،000

ریال باشد چه مبلغی از درآمد مشمول مالیوات یوا    2،500،000،000متعلق به این درآمد در ایران مبلغ 

 ؟استمالیات این شرکت قابل کسر 

ریال از درآمد مشمول مالیات 2،000،000،000مبلغ  الف(

 ریال از مالیات 000،000،000،2مبلغ  ب(

درآمد مشمول مالیات ریال از 2،500،000،000مبلغ  ج(

ریال از مالیات 2،500،000،000مبلغ  د(
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کیلومتری تهران در صورت داشوتن شورایط مقورر در 120های غیر دولتی مستقر در شعاع های تولیدی فناوری اطالعات شرکتفعالیت  -38

؟چند سال مشمول نرخ صفر مالیاتی استبرداری به مدت از تاری  شروع بهره 31/4/94های مستقیم اصالحی قانون مالیات

های مذکور. سال نسبت به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت 5 الف(

 .های مذکورسال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت 5 ب(

  .های مذکورسال نسبت به درآمد ابرازی ناشی از فعالیت 4 ج(

باشد. کیلومتری تهران قرار دارد مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی 120به دلیل اینکه در شعاع  د(

مهلت ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه تا چه زمانی است؟ -39

 شود.تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب  الف(

دیهان مکلفنهد حهداکثر تها پهانزدهم مهاه بعهد، خالصههوافزار( جهت ثبت رویدادهای مهالی، م صورت استفاده از سیستم الکترونیکی )نرمدر  ب(

 های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت کنند. عملیات داده شده به ماشین

رویدادهای مالی، به ترتیب تاریخ وقوع و روزانه و در صورت استفاده افزار( جهت ثبت در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیکی )نرم  ج(

 های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت کنند.افزار(، حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات داده شده به ماشیناز سیستم الکترونیکی )نرم

رویدادهای مالی، به ترتیب تاریخ وقوع و روزانه و در صورت استفاده افزار( جهت ثبت در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیکی )نرم  د(

های الکترونیکی را در دفتهر روزنامهه ثبهت    افزار(، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، خالصه عملیات داده شده به ماشیناز سیستم الکترونیکی )نرم

 کنند.

 است؟یک از موارد زیر صحیووووح کدام 10/11/95 های توسعه کشور مصوببراساس قانون احكام دائمی برنامه -40

ها و بدهی مالی ارزی بانك توسهعه صهادرات ایهران، صهندوق ضهمانت صهادرات ایهران و شهرکتسود و زیان ناشی از تسعیر دارایی الف(

 گذاری خارجی ایران مشمول مالیات به نرخ صفر است. سرمایه

بدهی مالی ارزی بانك توسهعه صهادرات ایهران، صهندوق ضهمانت صهادرات ایهران و شهرکتها و سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ب(

 گذاری خارجی ایران از هرگونه مالیات معاف است. سرمایه

است.  از هر گونه مالیات معافسود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات  ج(

الف و ج   د(

های مستقیم )جایگزین طی قانون رفع موانعتاقانون مالی 132ماده  "ث"شرکتی قصد استفاده از تسهیالت جزء  -41

گذاری مجدد در مناطق کمتر توسعه یافتوه را  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(  در خصوص سرمایهتولید رقابت

گذاری خوارجی( و سورمایه   هیدرصد سرما 5میلیون ریال )شامل  60گذاری انجام شده اگر میزان سرمایه .دارد

میلیون ریال باشد حداکثر مبلغ تسهیالت مورد استفاده در صورت رعایت شرایط مقورر   40بت و پرداخت شدهث

 چند میلیون ریال خواهد بود؟

میلیون ریال 60 الف(

میلیون ریال 40 ب(

میلیون ریال 80 ج(

میلیون ریال 88 د(

... ، عبارتست ازمسافر و حمل کاال و امثال آنها از ایران بابت کرایهمالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی  -42

.درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد دو طور مقطوعبه الف(

.پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد طور مقطوعبه ب(

 شود.دفاتر محاسبه میق.م.م از طریق رسیدگی به  106بر اساس مقررات ماده  ج(

 مهدت  ظهرف  کهه  باشهد مهی  مجموع وجوهی( %40) درصد چهل تا( %10) درصد ده مأخذ به سوددهی میزان و فعالیت نوع به توجه با د(

شود.می آنها عاید مالیاتی سال یك
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لكن به موجب اسناد ،دالر صادرات انجام داده 2،000به موجب پروانه سبز گمرکی  1394شرکت الف در سال  -43

ارزش دالر در زموان   کوه  در صوورتی  اسوت.  دالر بوده 2،200و مدار  مثبته اثبات نموده که میزان صادرات 

بوده و شورکت در   32،000و 24،500ای و نرخ توافقی )آزاد( مبلغ انجام صادرات به ترتیب براساس نرخ مبادله

ا فرض رعایت کلیه شرایط میزان معافیت صوادراتی قابول   خرید و فروش ارز مربوطه محدودیتی نداشته باشد، ب

؟اعمال چه میزان است

49،000،000 (الف

64،000،000 (ب

53،900،000 (ج

70،400،000 (د

)آنالیون( بانوک مرکوزی جمهووری مالیاتی کشور موظف است امكان دسترسوی بورخط   سازمان امور -44

اسناد و امال  کشور را به  ..............  فراهم آورد.اسالمی، گمر  جمهوری اسالمی و سازمان ثبت 

 فهرست پرونده های مالیاتی الف(

دیان ثبت نام شده در نظام مالیاتیوفهرست م ب(

 فهرست بدهکاران مالیاتی ج(

دیان فاقد فعالیتوفهرست م  د(

های( قانون مالیات169ماده )( 2کدام یک از اشخاص ذیل از شمول اجرای آئین نامه موضوع تبصره ) -45

؟باشندمبنی بر نصب و بهره برداری از صندوق فروش مستثنی می 1394مستقیم اصالحی سال 

اشخاص حقوقی  الف(

 قانون مالیات های مستقیم 100اشخاص مشمول تبصره   ب(

نفر جمعیت فعالیت دارند. تر از یکصد هزاراشخاصی که در شهرها و مناطق کم  ج(

هر سه مورد د(

به سازمان امور مالیواتی 1394ق.م.م اصالحی سال  مكرر 169عدم ارسال اطالعات مالی موضوع ماده  -46

شود..........  می ،کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

اطالعات ارسال نشده  %1ای معادل موجب تعلق جریمه  الف(

اطالعات ارسال نشده  %2ای معادل موجب تعلق جریمه ب(

 جرم مالیاتی محسوب  ج(

مسئول جبران خسارات وارده به دولت خواهد بود.عالوه بر جرم مالیاتی  د(

در کدام یک از موارد ذیل، در صورت انجام تخلفات در هر معاملوه، جریموه قابول محاسوبه و مطالبوه -47

؟مبلغ همان معامله خواهد بود %2حداکثر معادل 
استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران، استفاده از شماره اقتصادی دیگران بهرای معهامالت خهود، عهدم درج شهماره        الف(

اقتصادی خود

 های تعیین شدهعدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت، عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان طبق روش ب(

صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت، اسهتفاده از شهماره اقتصهادی خهود بهرای معهامالت دیگهران، اسهتفاده از شهمارهعدم صدور  ج(

 اقتصادی دیگران برای معامالت خود

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله د(
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؟حسابهای بانكی مودیان مالیاتی وفق کدام یک از مواد قانونی مورد استعالم و دریافت قرار میگیردگردش  -48

قانون مالیات بر ارزش افزوده  30ماده  الف(

 ق.م.م  231تبصره ماده  ب(

1394مکرر ق.م.م اصالحی مصوب تیر ماه  169ماده  ج(

تمام موارد  د(

بانكی اشخاص حقیقی واصله به نام سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مووردهای در چه صورتی تراکنش -49

 ؟گیردالبه مالیات قرار میطرسیدگی و م

  .شخص حقیقی صاحب حساب عضو هیات مدیره، مدیر عامل یا کارمند شخص دیگری باشد الف(

 .فعالیت شخص دیگری استهای بانکی واصله مربوط به اظهارات مکتوب صاحب حساب مبنی بر اینکه تراکنش ب(

 .العات حساب بانکی مربوط به فعالیت وی بوده استطتایید کتبی و رسمی شخصی که ا ج(

در صورت احراز تمامی شرایط مندرج در بندهای الف، ب و ج د(

اقودام حسابرسوی ،ق.م.م اشوتغال داشوته باشود    81های موضوع ماده چنانچه مودی به یكی از فعالیت -50

های بانكی مودی از این بابت:نسبت به وجوه واریزی به حساب

 .گیردهای کشاورزی مورد اقدام  حسابرسی قرار نمیمد حاصل از فعالیتبا توجه به معافیت درآ الف(

  .باشدچنانچه صاحب حساب بانکی، شخص حقیقی شاغل در امور مذکور باشد نیازی به اقدام حسابرسی نمی ب(

 .گیردمدهای ناشی از فعالیت مذکور از سایر وجوه واریزی تفکیك و مطابق مقررات موضوعه مورد اقدام قرار میآوجوه واریزی مرتبط با در ج(

ب و ج  د(

2سطح  - و حقوق مشاغل تخصصی منبع سواالت

مالیاتی مكلفند:های بانكی مشكو  ادارات کل امور در راستای رسیدگی به تراکنش -51

متناسب با حجم اطالعات دریافتی یك یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی حسابرسی تشکیل دهند.  الف(

متناسب با حجم اطالعات دریافتی یك یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی خدمات مالیاتی تشکیل دهند. ب(

.با توجه به محل سکونت مودی اطالعات واصله توسط ادارات امور مالیاتی محل سکونت مودی و توسط مأمورین ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرد  ج(

الف ، ب و ج د(

های بانكی واصله متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای یک پرونده مالیاتی باشد:چنانچه تراکنش  -52
-ظرف مدت  پنج روز کاری پس از دریافت اطالعات مذکور، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی قرار میحداکثر   الف(

گیرد.

حداکثر ظرف مدت ده روز کاری  پس از دریافت اطالعات مذکور، حسب دستور رییس امور مالیاتی محل سکونت مودی در اختیار گروه    ب(

 گیرد.رسیدگی قرار می

حداقل ظرف مدت هفت روز کاری و حداکثر ظرف مهلت پانزده روز کاری پس از دریافت اطالعات مذکور، حسب تصمیم کمیته موضوع بند   ج(

گیرد.  های بانکی، در اختیار گروه رسیدگی قرار میدستورالعمل تکمیلی رسیدگی به تراکنش 2

کاری پس از دریافت اطالعات مذکور، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  پنج روز    د(

گیرد. قرار می

باشد:های بانكی واصله با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت مودی به عهده کدام یک از مراجع ذیل میوظیفه تطبیق حجم ریالی تراکنش  -53

مدیر کل امور مالیاتی گروه رسیدگی ویژه منتخب  الف(

های بانکیرییس حسابرسی ویژه موضوع دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش  ب(

 مسئول حراست اداره کل امور مالیاتی با همکاری دادیار دادستانی مقیم استان  ج(

بانکیهای کمیته موضوع جزء دو بند الف دستورالعمل تکمیلی  نحوه رسیدگی به تراکنش  د(
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-ریوال رقوم حوق    50،000،000غ لو وی مب .را در محاکم اختصاصی به عهوده دارد  مرزبانوکالت مالی آقای  گلدستهآقای  -54

مطلووب   .نامه قید نموده است و در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در دادگاه حاضر گردیده استالوکاله خود را در وکالت

نامه تمبر الصاق و ابطال نماید.بایست روی وکالتکه می گلدستهالحساب آقای است مالیات علی

2،500،000 الف(

5،000،000 ب(

 10،000،000 ج(

گردد.مشمول نمی د(

باشد و اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی به شرح ذیلآقای صفائی مدیر یک مدرسه راهنمایی غیر انتفاعی می -55

را تعیوین   1395با توجه به اطالعات ذیل درآمد مشمول مالیات نامبرده به نرخ صفر برای عملكورد سوال    .تسلیم نموده است

 نمایید.

    ریال 200،000،000از تعلیم و تربیت طبق مجوز صادره  یدرآمد ناش

 ریال 50،000،000های جبرانی درآمد ناشی از برگزاری کالس

 ریال 10،000،000درآمد ناشی از فروش کتاب 

 ریال 20،000،000 ءدرآمد ناشی از برگزاری سمینارهای آموزشی اولیا

10،000،000 الف(

80،000،000 ب(

280،000،000 ج(

270،000،000 د(

باشد؟کدام گزینه میصاحبان مشاغل گروه سوم جریمه عدم تسلیم اظهارنامه  -56
 قابل بخشودگی - %10 الف(

غیرقابل بخشودگی - %30 ب(

بخشودگی قابلغیر - %10 ج(

قابل بخشودگی - %30 د(

نسوبت بوه تسولیم1395گوان در سوال   دنامبر .شریک هسوتند  1و 2و  3آقایان الف و ب و خانم ج در یک رستوران به نسبت  -57

الف با خانم ج رابطوه زوجیوت   که آقای اند. درصورتیاظهارنامه مالیاتی خود بدون انجام سایر تكالیف قانونی اقدام نموده

داشته باشند و اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی به اظهارنامه مالیاتی، درآمد مشمول مالیات قبول از کسور معافیوت واحود     

مطلوب است محاسبه  ،الراس تعیین نموده باشدریال به صورت علی 600،000،000به مبلغ  1395برای سال  را کسبی مذکور

 ترتیب هریک از آنان.هیادشده ب مالیات مودیان

15،000،000     -    30،000،000    -     45،000،000 الف(

 15،000،000  -        6،600،000  -    21،600،000 ب(

صفر           -      6،600،000     -    21،600،000 ج(

صفر    -     30،000،000     -    35،000،000 د(

که وی در این سوال در اظهارناموهدر صورتی .بوده استصاحب بازرگانی پوشا  آرین  1396ی در عملكرد سال بالآقای  -58

مطلوب است محاسبه درآمد مشمول مالیات نامبرده: ،مالیاتی خود مبالغ زیر را ابراز نموده باشد

9،000،000،000 فروش رفته بهای تمام شده کاالی15،000،000،000فروش کاال 

20،000،000 هزینه ترخی  کاال                500،000،000هزینه حقوق و دستمزد 

 1،256،000،000 الف(

1،295،000،000 ب(

5،480،000،000 ج(

1،500،000،000 د(
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 .ریوال اسوت   20،000،000مبلوغ   1394زیان مورد تایید اداره امور مالیاتی در خصوص مودی بند الف برای عملكرد سوال   -59

ریال و اداره امور مالیاتی پس از بررسی دفاتر و اسناد و مدار  موودی   50،000،000مبلغ  1395چنانچه سود ابرازی سال 

درآمد مشمول مالیات مودی با توجه به  ،قدام به تهیه گزارش نموده باشدهای مودی، اریال از هزینه 5،000،000با برگشت 

قانون فوق: 101های مستقیم قبل از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده قانون مالیات 148و 147مقررات ماده 

ریال   35،000،000 الف(

ریال   30،000،000 ب(

ریال   25،000،000 ج(

ریال 35،500،000 د(

اغل گروه اول در حكم:شارائه دفاتر سفید و نانویس برای صاحبان م -60
است. 95 ماده 3باشد و امور مالیاتی مکلف به ارجاع آن به بند قانونی می ارائه دفاتر الف(

.عدم ارائه دفاتر محسوب می شود ب(

.دارای وجاهت قانونی می باشد ج(

هیچکدام د(

ندارند: یک از مشاغل ذیل در گروه اول قرار کدام -61
ستاره و باالتر سههای صاحبان هتل الف(

 صاحبان مشاغل صرافی ب(

ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیربط  های زنجیرهفروشگاه ج(

ها و تاالرهای پذیرائیرستوران د(

های مستقیم قرار ندارد:قانون مالیات  81های موضوع ماده های زیر در شمول فعالیتکدام یک از فعالیت -62
تولید جوجه یك روزه            الف(

تولید ماهی آکواریومی و تزئینی   ب(

تولید نهال درختان غیر مثمر  ج(

کمپوست قارچ خوراکی د(

 .مجوز فعالیت آن صادر شده اسوت  1394برداری از مراجع قانونی که در سال آقای الف مالک هتل سه ستاره با پروانه بهره -63

 خود را به شرح ذیل تسلیم نموده است: 1396ایشان اظهارنامه عملكرد سال 

 درآمد خدمات سه میلیارد ریال      درآمد رستوران پانصد میلیون ریال         هزینه ها دو میلیارد ریال

هوای  ریوال از هزینوه   200،000،000حسابرسی به اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدار  مودی مبلغ  زاداره امور مالیاتی پس ا

 مطلوب است محاسبه مالیات نامبرده: ،مودی را برگشت داده است
152،500،000 الف(

127،500،000 ب(

255،000،000 ج(

177،500،000 د(

بووده 1392آقای جمشیدی دارای شغل فروش طال و جواهر و مشمول نصب و استفاده ازصندوق مكانیزه از ابتودای سوال    -64

از سامانه فروشگاهی خود استفاده ننموده است و اظهارنامه خود را با توجوه بوه اینكوه در گوروه      1395ایشان در سال  .است

 م قرار دارد به شرح ذیل تسلیم نموده است:.م.ق 95دوم آیین نامه اجرایی ماده 

 میلیارد ریال  2ها نهمیلیارد ریال      هزی 15میلیارد ریال           بهای تمام شده  25فروش 

هوا اقودام نمووده    اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی اظهارنامه و مدار  مودی نسبت به برگشت یک میلیارد ریال هزینوه 

 نامبرده: 1395مطلوب است محاسبه مالیات سال  است.
2،136،000،000 الف(

2،674،500،000 ب(

2،175،000،000 ج(

3،260،500،000 د(
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هوای  قوانون مالیوات   31/4/1394اصالحی مصوب  100مودی در اجرای تبصره ماده  1395مالیات عملكرد سال  -65

موودی   .ریال قطعی گردیود  6،000،000مبلغ  1394مستقیم پس از افزایش هشت درصد به مالیات عملكرد سال 

ی به مبلوغ یوک میلیوارد و    های لبنوردهآاطالعیه خرید فر 1395دارای شغل خواربار فروشی بوده و برای سال 

مطلوب است اقدام امور مالیاتی:. پانصد میلیون ریال برای اداره امور مالیاتی واصل شده است

لذا اقدامی ندارد. ،مودی قطعی شده است 1395با توجه به اینکه مالیات سال  الف(

باشد.مکلف به حسابرسی به اطالعیه واصله می یاداره امور مالیات ب(

.به آن وفق مقررات اقدام نمایدلباشد و در صورتی که مشمول مالیات متمم گردد نسبت به مطامکلف به حسابرسی اطالعیه واصله می یاداره امور مالیات ج(

لهذا بهرگ قطعهی     ،های مستقیم بیشتر بودهقانون مالیات  84با توجه به اینکه اطالعیه واصله از ده برابر معافیت موضوع ماده  د(

 گردد.حسابرسی می مودی ابطال و مالیات سال مذکور مجدداً

مقرر تسلیم نموده لویكن از تسولیم لیسوت حقووق و      خود را در موعد 1395اظهارنامه سال « الف»شرکت  -66

در صورتی که حقوق فوروردین   .خودداری نموده است 1395 سال پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه

:مطلوبست مهلت مطالبه مالیات حقوق فروردین ماه ،پرداخت شده باشد 26/01/1395ماه در تاری  

31/04/1397 الف(

31/04/1401 ب(

26/02/1400 ج(

31/02/1400 د(

از شوورایها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجووز  های دانشگاهپرداخت -67

 تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آمووزش پزشوكی   های علوم،گسترش آموزش عالی وزارتخانه

:به اشخاص حقیقی 1397در سال 

باشد.می( %10) التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصداعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق الف(

باشد.می( %10) درصد دهپژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ التحقیق، حقحق ب(

 باشد.می( %10) مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصدق.م.م و غیرکارکنان  85به کارکنان خود مشمول نرخ ماده التدریس در قالب حق ج(

 ق.م.م و غیرکارکنهان  85به کارکنان خود مشمول نهرخ مهاده    تحقیقاتی پژوهش و قراردادهای پژوهشی والتحقیق، حقحق د(

باشد.می( %5) درصد پنجمشمول مالیات مقطوع به نرخ 

باشد؟های مالیات حقوق نمیکدامیک از موارد زیر جزء معافیت -68

 حق محرومیت از تسهیالت زندگی  الف(

صنعتی  -مناطق آزاد تجاری قانون چگونگی اداره 13عایت ماده با ر حقوق و مزایای نقدی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ب(

خسارت اخراج و بازخرید خدمت ج(

حقوق ایام مرخصی استفاده نشده د(

ریوال 100،000،000ریال مزایای مستمر نقودی و مبلوغ    200،000،000ریال حقوق ، مبلغ  600،000،000مبلغ  1395در سال  مقدمآقای  -69

 5،000،000که وی از مسكن با اثاثه استفاده نموده و از این بابوت ماهیانوه مبلوغ    درصورتی .نقدی دریافت نموده است رمستمریغ مزایای

باشد؟میزان مزایای غیرنقدی نامبرده در محاسبه مالیات حقوق چقدر می ،ریال از وی کسر شده باشد

ریال 180،000،000 الف(

ریال 000،000،168 ب(

ریال 179،000،000 ج(

ریال 137،400،000 د(
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...، ق.م.م 181یات اجرایی موضوع ماده در زمان انجام عمل  -70

توانند از حضور و دسترسی مستخدمین به اسناد و مدارک خودداری نمایند.ت به هیچ وجه نمیااعضای هی الف(

 ها داشته باشند.داشته و دسترسی به اسناد و مدارک و رایانههیچکدام از مستخدمین مودی نباید در محل انجام عملیات حضور  ب(

توانهد تنهها مهودی، نماینهده یها نماینهدگان وی را در محهلبا توجه به شرایط ویژه محل مأموریت، هیات حسب مورد مهی   ج(

 ها منع نماید.پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه

گردد.ها ممانعت میدی در محل حضور داشته لیکن از دسترسی آنها به اسناد و مدارک و رایانهومستخدمین م  د(

؟است "حدآستانه"کدام یک از موارد ذیل تعریف  -71

نیاز سازمان امور مالیاتی حداکثر زمان مهلت ارسال اطالعات مورد  الف(

سازمان امور مالیاتیحداقل رقم )مبلغ( اطالعات مورد نیاز  ب(

های اطالعاتینیاز در بسته حداقل اقالم اطالعاتی مورد  ج(

همه موارد صحیح است  د(

گردد:موارد ذیل شماره اقتصادی باطل میکدام یک از در  -72

 اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی  الف(

عملیات تصفیه و اعالم ختم تصهفیه و سهایر اشهخاص حقهوقی پهس از ل هو       انحالل اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام  ب(

 مجوز فعالیت

صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی  ج(

همه موارد  د(

در کدام یک از موارد ذیل، در صورت انجام تخلفات در هر معاملوه، جریموه قابول محاسوبه و مطالبوه -73

همان معامله خواهد بود.مبلغ  %2 حداکثر معادل

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران، استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود، عدم درج   الف(

 شماره اقتصادی خود

ههای  عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت، عدم ارائه فهرست معامالت انجام شهده بهه سهازمان طبهق روش     ب(

 تعیین شده

عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت ، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگهران، اسهتفاده از    ج(

 شماره اقتصادی دیگران برای معامالت خود

طرف معامله عدم صدور صورتحساب فروش کاال یا ارائه خدمت، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی د(

 1397بووده و از ابتودای سوال     25/12/1396ق.م.م  187چنانچه تاری  صدور گواهی موضووع مواده   -74

یوک از مووارد زیور    رسومی در کودام   تنظیم سند در دفترخانه اسناد ،ارزش معامالتی تغییر نموده باشد

:بالمانع می باشد

 .باشداعتبار میدارای 1396گواهی مذکور فقط تا پایان سال   الف(

.باشدمی 1396بایست ذیل گواهی عنوان نماید که اعتبار گواهی تاپایان سال اداره امور مالیاتی می  ب(

باشد.دارای اعتبار می 25/3/1397گواهی صادره تا تاریخ ج(

.امور مالیاتی استعالم نماید قبل از اتمام اعتبار گواهی مجدداً از اداره خانه بایدبدلیل ت ییر ارزش معامالتی دفتر د(
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توانودکه کاربر برون سازمانی سال تولید خودرو را اشتباه درج نماید، از کودام بخوش موی   درصورتی -75

اقدام به اصالح نماید؟

باشد.سال تولید خودرو قابل اصالح نمی الف(

تواند اقدام نماید.)اطالعات خودرو(، می از طریق گام دوم ب(

تواند اقدام نماید.از طریق ارسال درخواست تایید اطالعات پرونده می صرفاً ج(

.مالیاتی اطالعات خودرو را تایید ننموده باشد، از طریق گام دوم قادر است اصالح نماید که کارشناس ارشددر صورتی د(

2سطح  - ، حق تمبر و درآمد اتفاقیسواالت تخصصی منبع ارث

باشد؟ی مییهاچه نوع اظهارنامهبه دار مكلف به رسیدگی مالیاتی صالحیتاداره امور  -76

 .گرددهایی که توسط وراث ارائه میکلیه اظهار نامه الف(

هایی که در موعد مقرر )حداکثر یکسال از تاریخ فهوت متهوفی( تسهلیم شهده باشهد، رسهیدگی و نسهبت بههکلیه اظهارنامه ب(

 .کندها اقدام میو بررسی بدهیها ارزیابی اموال و دارائی

.هایی که فقط در آخرین محل اقامتگاه متوفی ارائه شده باشداظهارنامه ج(

.های متوفی باشدییهایی که حاوی کلیه اقالم و دارااظهارنامه د(

؟باشدقبول مید مقرر قانونی قابل های متوفی در موعچند اظهارنامه ارائه شده توسط وراث به منظور کسر بدهی -77

 .گیردهای متوفی باشد مورد رسیدگی قرار میها و بدهیق.م.م. که حاوی کلیه اقالم دارایی 26فقط یك اظهارنامه طبق ماده   الف(

باید  باشد قابل قبول وهای متوفی میو بدهی هاییهای ارائه شده در موعد مقرر که حاوی هر نوع اقالم داراکلیه اظهارنامه  ب(

 .توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد

.گیردهای متوفی باشد مورد رسیدگی قرار میها و بدهیفقط اولین اظهارنامه که حاوی کلیه اقالم دارایی ج(

.هایی که بر اساس شرایط پذیرش اظهارنامه ارائه گردد و توسط تمام وراث مورد تایید باشداظهارنامه  د(

باشد؟اظهارنامه وراث جهت دریافت حقوق و خسارات فوت و دیه چه مدت میمهلت ارائه  -78

ق.م.م. 26مهلت ارائه اظهارنامه یك سال از تاریخ فوت طبق ماده  الف(

 ق.م.م. 26مهلت ارائه اظهارنامه شش ماه از تاریخ فوت طبق ماده   ب(

 24 جههت دریافهت خسهارات فهوت و دیهه طبهق مهاده        فهوت و مهلت ارائه اظهارنامه برای دریافت حقوق سه ماه از تاریخ   ج(

 .باشدق.م.م. نیازی به ارائه اظهارنامه نمی

نیست.نیازی به ارائه اظهارنامه ارث  برای هیچ کدام از موارد مذکور  د(

ق.م.م تواثیری در میوزان 26در اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع مواده   ارائه وصیت نامه به نفع وراث -79

دارد؟ 1/1/95مالیات وراث بعد از تاری  فوت 

.هیچ تاثیری در محاسبه و میزان مالیات ندارد ،خیر الف(

.در کاهش میزان مالیات بر ارث تاثیردارد ،بلی ب(

 .میزان مالیات بر ارث تاثیردارد افزایشدر  بله، ج(

.مگر اینکه وصی ورثه نباشد ،خیر د(
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شود، به چه میزان؟بدهی متوفی در نظر گرفته می ءایام نفقه جزآیا مهریه همسر و  -80

یأی دادگاه به میزان رأدر صورت صدور ر ،بلی الف(

مهریه بلی و نفقه خیر ب(

 مهریه و نفقه با توجه به تاریخ زمان فوت و بر اساس عرف و عادات ،بلی ج(

مهریه بر اساس سند ازدواج و به قیمت روز فوت و نفقه بر اساس قیمت روز زمان فوت ،بلی د(

آیا اضافه بدهی مورد پذیرش در اظهارنامه بر اساس اسناد و مدار  ارائه شده به واحد مالیاتی بورای -81

های بعدی قابل انتقال است؟اظهارنامه

.باشدای قابل انتقال نمیبرای هیچ اظهارنامه الف(

 .باشدهای خارج از موعد مقرر قابل انتقال نمیبرای اظهارنامه ب(

های خارج از موعد مقرر های اعالم شده قابل انتقال ولی برای اظهارنامههای در موعد مقرر، تا سقف داراییبرای اظهارنامه ج(

 .باشدقابل انتقال نمی

.باشدخارج از موعد مقرر قابل انتقال نمی هایشده قابل انتقال ولی برای اظهارنامهاعالم  هایی که در موعد مقرربرای اظهارنامه د(

)تواری  فووت ؟برای وراث طبقه اول مشمول چه نرخی استماتر  متوفی  درموتورسیكلت موجود  -82

به بعد( 1/1/95

 %2به نرخ  الف(

% 5/7به نرخ  ب(

%10به نرخ  ج(

 %3به نرخ  د(

ماتر  متوفی باشد و طبق قوانین یا احكام خاص مالكیت آنها سلب شود و بابت سلب ءجز اموالی که -83

شود؟ارزش آن چگونه محاسبه می ،مالكیت عوضی داده شود

.شودمالیات دریافت می ،شودارزش ملکی که بصورت عوض مالکیت سلب شده داده میاز   الف(

 .شودمالیات دریافت می ،شودمالکیت سلب شده داده میبراساس ارزش معامالتی ملکی که بصورت عوض  ب(

امهوال مشهمول مالیهات بهر ارث موضهوع       ءجز ،بر اساس ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد ج(

 .ق.م.م. محسوب و مشمول مالیات خواهد بود 17ردیف مربوط در ماده 

امهوال مشهمول مالیهات بهر ارث موضهوع       ءجز ،مالکیت شده هر کدام بیشتر باشدبر اساس ارزش آن عوض یا اموال سلب  د(

.ق.م.م. محسوب و مشمول مالیات خواهد بود 17ردیف مربوط در ماده 

باشد؟مال مورد وصیت چه موقع مشمول مالیات می -84

.وقتی که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد الف(

 ننموده باشد.وقتی که وصی اظهارنامه تسلیم  ب(

وقتی که وصیت مورد تائید مراجع  قرار گیرد ج(

الف و ب د(
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عبارت است از: 31/4/94سال در قانون مصوب  25معافیت فرزندان صغیر، محجور، از کار افتاده یا کمتر از  -85

یك باب خانه محل سکونت متوفی الف(

تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای هر فرزند ب(

تا مبلغ سی میلیون ریال برای هر ورثه ج(

 معافیت ندارد اصالً د(

هوای مسوتقیم بورقانون مالیات 31/4/94بعد از اصالحی  ،دریایی برای متوفیانل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و یگذاری انواع وساارزش -86

باشد؟اساس چیست و به چه نرخی برای وراث طبقه اول می

%2روز در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و به نرخ به بهای  الف(

%2به بهای اعالمی توسط سازمان امور مالیاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و به نرخ  ب(

%3به  بهای اعالمی توسط سازمان امور مالیاتی در تاریخ فوت و به نرخ  ج(

%3به بهای روز تاریخ فوت و به نرخ   د(

؟ق.م.م. بر اساس چیست 26ضوع ماده های موهای غیر بورسی برای اظهارنامهمرجع اعالم ارزش سهام متوفی در شرکت  -87

دارواحد امور مالیاتی صالحیت الف(

 بورس اوراق بهادار ب(

شرکت مربوط که متوفی در آن سهام دارد ج(

کارشناس رسمی دادگستری د(

گذاری ملک و یا اموال نفیس،کارشناس یا کارشناسان متخص  برای ارزشدر صورت استفاده از نظر  -88

پرداخت هزینه کارشناسی به عهده چه کسی است؟

به عهده سازمان امور مالیاتی الف(

به عهده وراث متوفی ب(

 به عهده در خواست کننده ج(

نسبت به بخشی از آن بر عهده سازمان و بخشی دیگر به عهده وراث  د(

های ارزی کدام گزینه صحیح است؟در خصوص شمول مالیات حق تمبر نسبت به حواله -89

ها یا موسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص بدون انجام تعههد  در صورتی که به مفهوم دستور پرداخت به بانك صرفاً الف(

نیست.مشمول پرداخت حق تمبر  ،گیردخاصی از طرف مقابل انجام 

 .استدر مواردی که به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد مشمول مالیات حق تمبر  ب(

مشهمول مالیهات    ،شهود های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادالت تجاری با خارج از کشور محسوب میحواله ج(

 .نمی باشدحق تمبر 

.باشدنمی محسوب نگردیده و مشمول حق تمبر اوراق بهاداردر زمره ارزی  هایحواله د(

االجوراء شودن قوانون)در مورد متوفیان بعد از الزم شودموجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل میبه که عین مال در صورتی -90

1/1/1395:)

ق.م.م مشمول مالیات خواهد بود.( 17ه نرخ مذکور در ماده )ب الف(

.خواهد بود نیزعالوه بر مالیات بر ارث، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط  ب(

 .مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بودفصل  مقررات مشمول ج(

مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود. ه نرخجا بارزش مال طبق مقررات فصل مالیات بر ارث تعیین و یك د(
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با نحوه احتساب هزینه کفن و دفن در محاسبه مالیات بر ارث کدام گزینه صحیح است؟در ارتباط  -91

شود از آن ها که به ماترک مشمول مربوط میهای مزبور به اقالم معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینههزینه الف(

.ماترک قابل کسر خواهد بود

.ق.م.م است 17عادات قابل کسر از ماترک موضوع ماده های کفن و دفن در حدود عرف و هزینه ب(

 .های مذکور از ماترک مشمول قابل کسر استصرفاً در خصوص وراث طبقه اول سهم هزینه ج(

.های مذکور از ماترک مشمول قابل کسر استصرفاً در خصوص وراث طبقه اول و دوم سهم هزینه د(

اموال و دارایی متوفی به نام خود قصد انتقال آن به اشخاص ثالثکه مودی بدون انتقال در مواردی -92

، ...یا وراث دیگر را داشته باشد

.ق.م.م انتقال مزبور بالمانع است 34با پرداخت مالیات فصل ارث و ارائه گواهی موضوع ماده  الف(

 .باشدها نیز میاموال و داراییارث مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن بر عالوه بر شمول مالیات  ب(

.های مذکور به وراث را داشته باشد به وصول مالیات نقل و انتقال مربوط اکتفاء خواهد شددر صورتی که قصد انتقال اموال و دارایی ج(

خواهد شد.های مذکور به وراث را داشته باشد به وصول مالیات ارث اکتفاء در صورتی که قصد انتقال اموال و دارایی د(

............ در صورتی که مستند به مدار  و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید ...............  -93

 قرار گیرد قابل کسر از ماتر  خواهد بود.

داراداره امور مالیاتی صالحیت -بدهی متوفی به وراث  الف(

هیات حل اختالف مالیاتی –بدهی متوفی به وراث  ب(

داراداره امور مالیاتی صالحیت -بدهی متوفی  ج(

هیات حل اختالف مالیاتی – بدهی متوفی  د(

از مبلغ یكصد میلیارد ریال به مبلغ ده میلیوارد 1396شرکت یاس )سهامی عام( سرمایه خود را در سال  -94

سورمایه خوود را از محول آورده نقودی      مجودداً  1396کاهش داده است. این شرکت در سوال   ریال

تمبور افوزایش   سهامداران از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال افزایش داده است. حوق 

سرمایه را محاسبه نمایید؟ 

ریال  40،000،000 الف(

ریال 80،000،000 ب(

   ریال     400،000،000 ج(

سرمایه نخواهد شد. تمبر افزایششرکت مشمول حق د(

باشد؟می ها صحیحتمبر ثبت سرمایه شرکتحق مهیخصوص جرهای زیر در کدام یک از گزینه -95

تمبر جریمه دارد.ها ظرف یك ماه پرداخت نشود دو برابر حقتمبر از تاریخ ثبت شرکتحق کهیدرصورت الف(

تمبر جریمه دارد.ماه پرداخت نشود معادل دو برابر حقها ظرف دو تمبر از تاریخ ثبت شرکتحق کهیدرصورت ب(

 ها ظرف دو ماه پرداخت نشود دو برابر مالیات شرکت جریمه دارد.تمبر از تاریخ ثبت شرکتحق کهیدرصورت ج(

معهادل دو   ،شرکت، در روزنامه رسمی ظهرف دومهاه پرداخهت نشهود     سیتأستمبر از تاریخ انتشار آگهی حق کهیدرصورت د(

تمبر جریمه دارد.درصد حق
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میلیون ریال از محول 1،000شده در بورس اوراق بهادار مبلغ افزایش سرمایه شرکت سهامی عام )الف( پذیرفته -96

میلیون  2،000میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران و مبلغ  1،500مطالبات حال شده سهامداران، مبلغ 

شورکت   15/7/1395های ثابت شورکت در مجموع عموومی موورخ     ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی

ها به ثبت رسیده و افزایش سرمایه در در اداره ثبت شرکت 20/09/1395تصویب و صورتجلسه مذکور در تاری  

افزایش سرمایه و مهلوت واریوز    برتمحقدر دفاتر شرکت ثبت و اعمال گردیده است. مبلغ  10/10/1395تاری  

 است از:  آن به ترتیب عبارت

15/7/1395تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  1،000،000 الف(

20/9/1395تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  2،250،000 ب(

20/9/1395تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  1،000،000 ج(

باشد.می تمبرحقمعاف از پرداخت مالیات  د(

باشد؟تمبر میکدامیک از اشخاص حقوقی زیر نسبت به ثبت یا افزایش سرمایه مشمول حق -97

تجاری غیرانتفاعیمؤسسه غیر الف(

تجاری انتفاعیمؤسسه غیر ب(

شرکت تضامنی ج(

 شرکت تعاونی د(

درآمد اتفاقی نیست؟ بر مشمول مالیاتاز موارد زیر  کیکدام -98

در حدود قانون وراث ریغوصیت مال به نفع اشخاص معین  الف(

 جوایز دولتی برای تشویق تولید ب(

موقت و بالعوض طوربهانتقال منافع مال  ج(

صلح با شرط خیار فسخ د(

تمبر صحیح است؟از موارد زیر در خصوص حق کیکدام -99

شود.متخلف عالوه بر مبلغ ارزش تمبر یك برابر آن جریمه می ،در صورت تخلف از ابطال تمبر الف(

شود.ریال تمبر باطل می 10،000ی ضمن خدمت معادل هادر هر گواهی تحصیل دوره ب(

شود.تمبر باطل میاز هر برگ سفته معادل نیم در هزار مبلغ مندرج در آن حق ج(

شود.اخذ میتمبر ریال حق 10از هر برگ چك در هنگام چاپ  د(

کنود و منوافع آن را بورای خوود نگوهآقای سبحانی عین مال خود را به آقای سلیمی صلح بالعوض عمری می -100

 200،000،000بعد از دو سال و قبل از فوت آقای سبحانی، آقای سلیمی مال را به آقای روغنی به مبلغ  .داردمی

ریوال   800،000،000آقای سبحانی قیمت عین و منافع موال که در تاری  فوت کند، درصورتیریال واگذار می

صحیح  کدام گزینه ،که باید مالیات متعلقه را در تاری  تعلق منافع بپردازد باشد، مأخذ محاسبه مالیات و شخصی

 ؟است

آقای سبحانی                 - 800،000،000 الف(

آقای سلیمی - 600،000،000 ب(

سبحانیآقای  -600،000،000 ج(

آقای روغنی - 000،000،600 د(
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2سطح  - سواالت تخصصی منبع امال 

یک باب آپارتمان مسكونی را به منظور استفاده دفتور اجواره 1395شرکت سهامی خاص گلها در سال  -101

 2،000،000،000ریال، مبلغ رهن  480،000،000االجاره ساالنه نامه عادی مبلغ مالنموده و طبق اجاره

االجواره را بصوورت سواالنه    که مالک شوخ  حقیقوی باشود و شورکت موال     در صورتی .باشدریال می

ق.م.م؟ 53ماده  9مطلوب است مالیات تكلیفی موضوع تبصره  ،پرداخت نماید

 ریال 72،000،000 الف(

.گرددعیین میات مأخذ ارزش اجاری امالک مشابه تمالی ب(

 ریال  54،000،000 ج(

ریال  390،000،000 د(

-یک باب انباری از آقای عباس عبوادتی بوه مبلوغ موال     1396شرکت تضامنی برادران فالحی در سال  -102

که ارزش اجاره سالیانه امال  مشوابه  در صورتی .ریال اجاره نموده است 360،000،000االجاره ساالنه 

مطلوب است درآمد مشمول مالیات اجواره ملوک مزبوور بورای      ،ریال باشد 500،000،000انباری مبلغ 

مالک؟

 ریال 36،000،000 الف(

ریال 270،000،000 ب(

ریال 500،000،000 ج(

ریال 375،000،000 د(

کمتر از درآمد تعیوین شوده بور مبنوای ارزش1396در مواردی که درآمد اجاره واقعی مودی درسال -103

دراین صورت:اجاره امال  مشابه باشد، 

 .باشدمالیات قطعی بوده و قابل اعتراض نمی الف(

است.ق. م.م قابل رسیدگی  216ماده  1ت موضوع تبصره اصرفاً در هی ب(

است.پرونده قابل رسیدگی در کلیه مراجع حل اختالف مالیاتی  ج(

است.مکرر ق.م.م  251صرفاً قابل طرح در هیأت ماده  د(

؟استکدام گزینه در خصوص فس  معامالت قطعی امال  و مالیات نقل و انتقال صحیح  -104

 .اگر بر اساس حکم مراجع قضایی باشد تا یکسال بعد از انجام معامله مشمول مالیات نخواهد شد الف(

.گرددوصول شده مسترد میات یاز انجام معامله، مال پس در صورت فسخ معامله با توافق طرفین معامله حداکثر ظرف شش ماه ب(

 .در صورت فسخ معامله بطور کلی بعد از یکسال از انجام معامله، مشمول مالیات خواهد بود ج(

.ظرف شش ماه بعد از انجام معامله، به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود بدون حکم مراجع قضایی در صورت فسخ معامله د(

واحودی را از شوهرداری 80مجوز سواخت مجتموع مسوكونی     1393نوکار در سال شرکت ساختمانی  -105

تعدادی از واحدهای مسكونی را انتقال قطعی داده اسوت،   1396در سال  .تهران دریافت نموده است

؟استیافته صحیح کدام گزینه در خصوص مالیات متعلقه به واحدهای انتقال

است.ق.م.م  59طعی امالک موضوع ماده صرفاً مشمول مالیات نقل و انتقال ق الف(

است.مالیات قطعی ساخت و ساز  %10مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک و  ب(

 است.مالیات نقل و انتقال قطعی  مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و ج(

 است.مالیات علی الحساب ساخت و ساز  %10مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی امالک و  د(
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که پرداختویدر صورتی .گرددیک باب مغازه در مسیر احداث جاده واقع شده و توسط وزارت راه و شهرسازی تملیک می -106

 500،000،000ریال و حق واگذاری محل بوا مبلوغ    100،000،000به مالک بر مبنای ارزش کارشناسی عرصه و اعیان با مبلغ 

مطلوب است مالیات نقل و انتقال ملک مزبور؟ ،ریال باشد 50،000،000ریال انجام گیرد و ارزش معامالتی ملک مزبور مبلغ 

ریال 10،000،000صرفاً مشمول مالیات حق واگذاری محل به مبلغ  الف(

ریال 12،500،000 ب(

استمعاف  ج(

 ریال 15،000،000 د(

( نسوبت بوه سواخت و فوروش     31/04/1394ق.م.م )اصالحی  77مقررات ماده کدام گزینه در خصوص  -107

؟باشدنمیها صحیح ساختمان
 .درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت وساز است الف(

.نخواهد بودق.م.م  59در صورت تعلق مالیات ساخت و ساز به حق واگذاری محل، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده  ب(

هستند.مشمول مالیات ساخت و ساز  هبه بعد صادر گردید 31/04/1394ها از تاریخ هایی که پروانه ساختمانی آنساختمانج(

.باشندمشمول این مالیات می نفری با جمعیت باالی یکصد هزار شهرها د(

کدام گزینه در خصوص تعیین ارزش عرصه برای محاسبه درآمود مشومول مالیوات سواخت و فوروش -108

؟است( صحیح 31/04/1394ق.م.م اصالحی ) 77امال  موضوع ماده 

ارزش دفتری الف(

ارزش روز عرصه در زمان اخذ جواز ساخت ب(

ارزش معامالتی ج(

 .ق.م.م تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد 64مقررات ماده ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك بر مبنای  د(

 12،000،000باب مغازه خود را بوه آقوای امیودی بوه مبلوغ      طی قرارداد اجاره رسمی یک 1/1/1396آقای بهرامی از تاری   -109

تسولیم اداره اموور مالیواتی     10/4/1397نامبرده اظهارنامه مالیات بر اجاره خود را در تواری    .ریال ماهیانه اجاره داده است

بهوای اجواره ماهیانوه بور اسواس جودول اموال  مشوابه بوه مطلوب است مالیات بر درآمود اجواره نوامبرده:    ،نموده است

 باشد.ریال می 13،500،000مبلغ

ریال              16،200،000 الف(

ریال 18،225،000 ب(

ریال 13،500،000 ج(

ریال 31،600،000 د(

 .به اجواره واگوذار نمووده اسوت     1396دستگاه آپارتمان اداری خود را به شرکت تولیدی از ابتدای سال  خانم عباسی یک -110

ریال مالیات مطالبه نموده که به علت عدم اعتوراض   35،000،000اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مودی مبلغ 

بنوابراین در   ه غیر از درآمد اجاره فوق نداشته،قطعی گردید. خانم عباسی هیچ گونه درآمدی ب 10/6/1397مودی در تارخ 

نه صوحیح  م اقدام نمود. با توجه به مطالب فوق کدام گزی.م.ق 57نسبت به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  20/6/1397تاری  

 است:  

با توجه به اینکه اظهارنامه مذکور پس از مهلت مقرر قانونی تسلیم شده است لذا اقدامی ندارد.  الف(

مور مالیاتی ذیهربط نسهبت بهه محاسهبه     أم صادر نماید و م.م.ق 57رییس امور مالیاتی می تواند دستور الزم جهت کسر معافیت و اعمال مقررات ماده  ب(

مالیات جدید و صدور برگ قطعی اصالحی اقدام نماید.  

م مطرح نماید..م.ق 216تواند موضوع را در هیات ماده با توجه به قطعی شدن مالیات بر اجاره هیچ اقدامی در اداره امور مالیاتی ندارد و لیکن مودی می ج(

گردد و اقدامی ندارد.توجه به قطعی شدن مالیات بر اجاره، مالیات مختومه تلقی می با د(
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اداره ،نشوود  انجوام  معامله دیمو طرف مالیات حق واگذاری محل از پرداخت از پس که مواردی در -111

 عدم بر مبنی مربوط رسمی اسناد دفتر تأیید و دیمو درخواست به بنا است مكلف مربوط مالیاتی امور

. دارد مسترد را نشده انجام معامله به متعلق شده وصول ........... مالیات ظرف ،معامله ثبت

 باشد.قابل استرداد نمی الف(

رسمی اسناد دفتر اعالم تاریخ از روز پانزده ب(

 دیودرخواست م تاریخ از روز پانزده ج(

رسمی اسناد دفتر اعالم تاریخ از روز ده د(

باب ساختمان مسكونی نوساز که یک سوال از تواری  پس از تملک یک 1397در سال  )ره( کمیته امداد خمینی -112

مطلوب اسوت   .نمایداقدام به فروش آن به مبلغ ده میلیارد ریال می ،ن گذشته استآصدور گواهی پایان کار 

.ریال عرصه یک میلیارد ریال، محاسبه مالیات نقل و انتقال: ارزش معامالتی ساختمان اعیانی چهار میلیارد

نقل و انتقال            %5ریال بابت  250،000،000 الف(

    77 موضوع مالیات ماده %10ریال بابت  400،000،000نقل و انتقال و  %5ریال بابت  250،000،000 ب(

          77 موضوع مالیات ماده %10ریال بابت  400،000،000 ج(

گردد.مشمول پرداخت مالیات نمی  د(

187حوق واگوذاری محول موضووع مواده      کدام گزینه در خصوص صدور گواهی انجام معامله بابت  -113

 ؟باشدنمیم صحیح .مق.

در این مرحله که طرفین معاملهه متقاضهی صهدور گهواهی انجهام معاملهه و در        حق واگذاری صدور برگ تشخیص مالیات الف(

حقیقت مش ول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقهد وجاههت قهانونی    

 .است

رآمد اجاره و یا مشهاغل سهنوات   د های معوقه مانند مالیات برصدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیات  ب(

 .گذشته بالمانع خواهد بود

 مورد مطالبه را درخصوص مأخذ و میزان مالیات اداره امور مالیاتینظر  ،حق واگذاری مالیاتبه درصورت اعتراض مودی   ج(

ت حهل اخهتالف مالیهاتی    اپرونده )بدون صدور برگ تشخیص( خارج از نوبهت بهه هیه    ،کندطی نامه رسمی به او ابالغ می

 .گرددمیاحاله 

مالیات و ابالغ  برگ تشخیص نسبت به صدور  سریعاً مأخذ و میزان مالیاتبه  اعتراض مودیاداره امور مالیاتی در صورت   د(

د.م اقدام نمای.م.ق 244و  238آن به مودی جهت طی مراحل قانونی از جمله مواد 

اظهارنامه امال  اجاری صحیح است؟دام عبارت در مورد تسلیم ک -114

دیانی که چندین واحد ملکی را در نقاط مختلف کشور به اجاره واگذار کرده باشند، الزم است اطالعات مربهوط را از  وم  الف(

طریق یك اظههارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود اعالم نمایند. 

 باشند.اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه برای درآمد امالک اجاری خود می  ب(

های مستقیم نیازی بهه  ( قانون مالیات57نامه الکترونیکی امالک، برای استفاده از معافیت موضوع ماده )در چارچوب اظهار  ج(

نامه جداگانه نیست.تکمیل اظهار

الف و ب  د(
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متر مربع )در سوایر شوهرها( صورفاً بوه آن دسوته از 200متر مربع )در تهران( یا  150معافیت مربوط به  -115

 گیرد که ................واحدهای مسكونی تعلق می

کاربری ملك مسکونی باشد.  الف(

 باشد. ملك در عمل برای سکونت مورد استفاده قرار گرفته  ب(

بهرداری تجهاری و اداری از ملهك بهرای اداره امهور مالیهاتی       فارغ از نوع کاربری ملك )تجاری، اداری، مسکونی...( بهره  ج(

احراز نشده باشد.

الف و ب  د(

:نیستکدام گزینه صحیح  -116

کار ساختمانی از ابتدای سال اولین نقل و انتقال امالک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان  الف(

خواهند بود. 59مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده  آنها گذشته باشد صرفاً 1395

 قانون هستند. 59مشمول مقررات ماده  صادر شده است در زمان انتقال صرفاً 1394هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ساختمان ب(

-صادر می  31/4/1394های مستقیم مصوب جرا شدن قانون مالیاتساختمانی آنها پس از الزم اال هایی که پروانهساختمان ج(

 های آن هستند.قانون و تبصره  77شود مشمول مقررات موضوع ماده 

 59مشمول مقررات مهاده   صادر شده است در زمان انتقال صرفاً 1394هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ساختمان د(

باشند.های مستقیم میقانون مالیات 77اعیانی ارزش معامالتی ملك مورد نظر موضوع ماده  %10قانون و بعالوه 

در اجرای ماده و ها و اشخاص حقوقی دولت بودهدرخصوص نقل و انتقال امالکی که در وثیقه بانک -117

( 187در زمان صدور گواهی نقل و انتقال )مواده   ،شودقانون ثبت اسناد و امال  کشور تملیک می 34

؟وصول شود بایدهای قطعی زیر قبل از صدور گواهی یک از مالیاتکدام

فقط مالیات متعلقه به انتقال ملك مورد وثیقه الف(

ای مستقیم هقانون مالیات 187های مقرر در ماده کلیه مالیات ب(

های قطعی مربوط به مودی های مستقیم و سایر بدهیقانون مالیات 187کلیه مالیات مقرر در ماده  ج(

 فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه و مالیات حق واگذاری حسب مورد  د(

یک از واحدهای زیر بوا  های مستقیم، برای کدامقانون مالیات 31/04/1394با توجه به اصالحیه مصوب  -118

بینی شده است؟مالیات ناشی از ساخت و فروش )بر اساس روش سود و زیانی( پیشلحاظ سایر شرایط، 

واحدهای مسکونی   الف(

 واحدهای اداری ب(

واحدهای تجاری ج(

ها همه گزینه د(

چنانچه مبلغ دریوافتی .ریال فروخته است 30،000،000،000یک  باب واحد تجاری را به مبلغ  97ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در سال  -119

-قانون مالیات 59جمع مالیات موضوع ماده  ،باشد ریال 150،000،000ریال و ارزش معامالتی آن  20،000،000،000بابت حق واگذاری 

 چند ریال خواهد بود؟ های مستقیم )نقل و انتقال و حق واگذاری(

ریال 407،500،000 الف(

ریال 400،000،000 ب(

صفر ریال  ج(

ریال 450،000،000 د(
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به  1/1/95مترمربع واقع در تهران را از تاری   200یک واحد آپارتمان اداری به مساحت « الف»آقای  -120

به اجاره واگوذار نمووده و خوود    « ب»ریال به آقای  20،000،000مدت یكسال در قبال اجاره ماهیانه 

-ریال اجاره نموده است. در صورتی 10،000،000محل دیگری را جهت سكونت خود با اجاره ماهیانه 

مطلوبست محاسبه مالیوات   ،ریال باشد 200،000که ارزش اجاری  ماهیانه هرمتر مربع آپارتمان اداری 

:«الف»آقای  1395اجاره سال 

ریال 40،500،000 الف(

ریال 13،500،000 ب(

ریال 27،000،000 ج(

ریال 000،000،54 د(

متر مربع واقع در تهوران را بوا    200یک واحد آپارتمان اداری به مساحت  1396در سال  «الف»آقای  -121

گذار نموده و خوود یوک واحود آپارتموان     ابه اجاره و «ب»ریال به آقای  50،000،000اجاره ماهیانه 

 15،000،000متر مربع واقع در تهران را جهت سكونت خود با اجواره ماهیانوه    100مسكونی به مساحت 

 300،000که ارزش اجاری ماهیانه هر متر مربوع آپارتموان اداری   ال اجاره نموده است. در صورتیری

مطلوبسوت محاسوبه    ،ریال باشود  200،000ریال و ارزش اجاری ماهیانه هر متر مربع آپارتمان مسكونی 

.«الف»آقای  1396مالیات اجاره سال 

ریال 64،800،000  الف(

 ریال 67،500،000 ب(

ریال 47،250،000  ج(

ریال 60،750،000 د(

ساخت پروانه که را تجاری واحد یک واگذاری حق و مالكیت 96 سال ماه خرداد در بابل شهرداری -122

دولتی شرکت به ،است گردیده صادر 28/12/95 تاری  در آن کارن ِپایا و صادر 1/3/94در تاری   آن

:مذکور ملک انتقال و نقل در بابل شهرداریدارد.  را مالكیت سند انتقال قصد و فروخته «الف»

.گرددمی 57 ماده مالیات مشمول صرفاً الف(

 .گرددمی 77 ماده مالیات مشمول اصرفً ب(

د.گردمی 77 ماده مالیات مشمول هم و 59 ماده مالیات مشمول هم ج(

.گرددنمی مالیات مشمول کلیر بطو د(

)اصوالحی  مرحلوه: ....................  هوای نیموه تموام، مبلوغ فوروش هور      ساختمانمورد نقل وانتقال  در -123

31/4/1394)

 شود.فروش امالک مذکور کسر می از درآمد ناشی از ساخت و به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله قبلی محسوب و الف(

شود.میفروش امالک مذکور اضافه  ناشی از ساخت وبه  درآمد  به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله قبلی محسوب و ب(

.شودفروش امالک مذکور اضافه می به درآمد ناشی از ساخت و به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و ج(

شود.فروش امالک مذکور کسر می از درآمد ناشی از ساخت و به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و د(
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ق.م.م صحیح است؟ 77الحساب پرداختی موضوع ماده کدام گزینه در خصوص مالیات علی -124

 گردد.قطعی تلقی می ،الحساب پرداختی در زمان انتقالمالیات علی الف(

الحسهاب کمتهر   از مالیهات علهی   ،که مالیات تعیین شده بر اساس مقررات فصول چهارم و پنجم باب سوم ق.م.مدر صورتی ب(

باشد.التفاوت قابل استرداد نمیباشد مابه

-الحساب پرداختی ساخت و فروش امالک پس از قطعی شدن مالیات به حساب پرداختی مودی منظور و مابهه مالیات علی ج(

 شود.التفاوت با رعایت مقررات حسب مورد مطالبه و یا استرداد می

-مالیات علی شودو زیان بر اساس دفاتر قانونی محرز  هدیدر مواردی که عملیات ساخت و فروش منجر به زیان گرد صرفاً د(

الحساب قابل استرداد است.

به آقای مسولمی واگوذار و 94در اردیبهشت ماه  ایطی معاملهباب مغازه را آقای شریفی سرقفلی یک -125

. مطلوبست محاسبه مالیات قابل مطالبه ه استفس  نمود 95مالیات آن را نیز پرداخت و در شهریور ماه 

 35،000،000ریال و  30،000،000معادل  95و  94در صورتی که ارزش معامالتی آن به ترتیب در سال 

 ریال باشد.

شود.جدید نمیمشمول مالیات  الف(

ریال 105،000،000 ب(

 ریال 75،000،000 ج(

 ریال 60،000،000 د(

2سطح  - سواالت تخصصی منبع ارزش افزوده

( قانون مالیات برارزش افزوده:34به موجب ماده )  -126

( را بهه مهدت ده سهال    34)ارزش افزوده مکلفند مدارک مهذکور در مهاده    مودیان مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر  الف(

 بعداز دوره مالیاتی مربوط نگهداری نمایند.

( را بهه مهدت ده سهال    34ارزش افزوده مکلفند مدارک مهذکور در مهاده )   مودیان مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر  ب(

 بعداز سال مالیاتی مربوط نگهداری نمایند.

( را بهه مهدت ده سهال    34ارزش افزوده مکلفند مدارک مهذکور در مهاده )   برمودیان مشمول مالیات موضوع قانون مالیات   ج(

 بعداز سال مالی مربوط نگهداری نمایند.

 ( را به مدت ده سال بعد34ارزش افزوده مکلفند مدارک مذکور در ماده ) مودیان مشمول مالیات موضوع قانون مالیات بر  د(

از تاریخ مشمولیت مربوط نگهداری نمایند.

کل کشور، ضریب ارزش افوزوده بورای فعالیوت 1397( قانون بودجه سال 6تبصره ) "و"اساس بند بر  -127

دوره  مالیات و عوارض ارزش افزوده هر .تعیین گردیده است %7بنكداران و عمده فروشان رو تختی  

عبارتست از: مالیاتی 

کل فروش   % 7   الف(

کل فروش  % 7نرخ مالیات و عوارض   ب(

 سود خالص % 7نرخ مالیات و عوارض   ج(

سود ناخالص % 7نرخ مالیات و عوارض   د(
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که مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلیمی بیش از مالیات و عوارض تعیویندر مواردی  -128

کل کشور باشد: 1397( قانون بودجه سال 6تبصره ) "و"شده براساس بند 
 گردد مالک عمل خواهد بود.عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب میمالیات و   الف(

بود. کشور مالک عمل خواهدکل 1397سال  ( قانون بودجه6تبصره ) "و"شده براساس بند مالیات و عوارض ابرازی تعیین  ب(

اقدام شود. صادره اساس رأی بایست در مراجع حل اختالف مالیاتی مطرح و برمراتب می  ج(

هیچکدام  د(

ظورف مودت یوک مواه پوس از ارائوه بورگ ،کشور پذیر و ارتقای نظام مالی( قانون رفع موانع تولید رقابت34چنانچه در اجرای ماده ) -129

صورت:در این ، مسترد نشودصادرکنندگان  به خذ شدها خروجی صادره توسط گمر  جمهوری اسالمی ایران، مالیات بر ارزش افزوده

 الحساب استرداد نماید.علی صورتهای ارائه شده را به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب %80بایست با رعایت مقررات، اداره امور مالیاتی می الف(

استرداد نماید. الحسابعلی های ارائه شده را به صورتمندرج در صورتحسابمالیات و عوارض  %100بایست با رعایت مقررات، اداره امور مالیاتی می ب(

استرداد نماید. الحسابهای ارائه شده را به صورت علیمندرج در صورتحسابمالیات و عوارض  %50بایست با رعایت مقررات، اداره امور مالیاتی می ج(

 پذیر است.استرداد صرفاً پس از رسیدگی و قطعیت امکان د(

مفروض اسوت. مطلوبسوت 1396در دوره مالیاتی تابستان  "ستاره"اطالعات ذیل در مورد عملیات مالی شرکت تولیدی  -130

 محاسبه میزان مبلغ بدهی قابل استرداد دوره مذکور:  

 ریال  4،000،000،000خرید مواد اولیه مشمول: 

 ریال  1،500،000،000خرید خدمات مشمول: 

 ریال  2،000،000،000سرزمین اصلی:  فروش کاالی تولیدی مشمول در

ریال  1،000،000،000صادرات کاالی تولیدی مشمول به مناطق آزاد تجاری صنعتی: 

 ریال  2،000،000،000صادرات کاالی تولیدی معاف به مناطق ویژه اقتصادی: 

 ریال  1،500،000،000صادرات کاالی تولیدی معاف به خارج از کشور: 

  ریال 1،500،000،000مشمول به خارج از کشور:  صادرات کاالی تولیدی

بدهکار 67،500،000 الف(

ریال بستانکار 101،250،000 ب(

ریال بدهکار 22،500،000 ج(

ریال بستانکار 191،258،000 د(

است؟صحیح  «ارزش افزوده» کدام گزینه در خصوص تعریف -131

یکسان است.  )فروش پس از کسر بهای تمام شده(، افزوده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تعریف سود ناویژه شتعریف ارز الف(

 های هر دوره از درآمد و یا فروش همان دوره، یکسان است.تعریف ارزش افزوده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصل وضع هزینه ب(

تعریف ارزش افزوده در قانون مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از تفاوت بهین ارزش کاالهها و خهدمات عرضهه شهده بها ارزش کاالهها و خهدمات          ج(

خریداری شده در یك دوره معین.  

همه موارد صحیح است. د(

های پاالیش نفتی آالینده محویط زیسوت،یكی از شرکت 1396در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده عملكرد سال  -132

ریال )ده هزار ریال( باشد )عالوه بر مالیات و عوارض ارزش افوزوده   10،000چنانچه قیمت مصوب فروش فرآورده بنزین، 

عووارض ارزش افوزوده چوه مقودار     و میزان مجموع مالیوات   ،ست(عوارض توسعه نیز در قیمت فروش لحاظ گردیده ا 5%

خواهد بود؟
ریال  23/2338الف(

ریال  70/2307ب(

ریال  88/2205ج(

ریال  18/2316د(
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کدام است؟ موارد عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مسافران تبعه کشورهای خارجی  -133

ماه گذشته باشد. تاریخ صدور آنها تا تاریخ خروج مسافران تبعه کشورهای خارجی بیش از دو هایی که ازصورتحساب  الف(

مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت دریافت انواع خدمات باشد.  ب(

مطابقت نداشته باشد. مشخصات مندرج درصورتحساب ارائه شده با مشخصات اشخاص )مسافران تبعه کشورهای خارجی(  ج(

 همه موارد.  د(

های مشمول نماید بابت خرید نهادهکه کاالهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده تولید می «A»شرکت  -134

ریوال مالیوات و عووارض ارزش     15،000،000مالیات و عوارض از مودیان نظام مالیات بورارزش افوزوده مبلوغ    

صوادرات باشود،    %40از کل فروش شرکت مذکور فوروش داخلوی و    %60با فرض اینكه  .افزوده پرداخته است

 باشد؟اعتبار مالیاتی قابل قبول چه میزان می

 ریال  6،000،000 الف(

به دلیل تولید کاالی معاف از مالیات( )صفر  ب(

 ریال 9،000،000 ج(

ریال 15،000،000 د(

( قوانون مالیوات بور ارزش افوزوده توسوط اداره38( مواده ) 2تبصوره ) های موضوع مهلت اعالم هزینه -135

دار:مالیاتی صالحیت اجتماعی به اداره امور دار وزارت تعاون، کار و امورصالحیت

است. ها حداکثر تا پایان ماه بعداز تاریخ دریافت فهرست هزینه الف(

 است. دوره مالیاتی بعدها حداکثر تا پایان از تاریخ دریافت فهرست هزینه ب(

است. ها حداکثر تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعداز تاریخ دریافت فهرست هزینه ج(

است.ها حداکثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ دریافت فهرست هزینه  د(

عودم مشومولفروش پارچه قبل از صودور بخشونامه   که مراحل قطعیت پرونده اشخاص حقیقی طاقهدر صورتی -136

فروشان طی گردیده باشد، نحوه اعمال مقررات بخشونامه  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رسته طاقه

هایی که قطعی نشده است چگونه خواهد بود؟مذکور برای دوره

 پرونده امر در مرجع دادرسی مقرر در قانون در چارچوب مقررات، قابل طرح خواهد بود.  الف(

ههایی کهه   فروشهان، صهرفاً بهرای کلیهه دوره    بخشنامه عدم شمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رسته طاقه مفاد ب(

 ها قطعی نشده است مالک عمل خواهد بود. مالیات و عوارض آن

بهل  ت مودیهان قا ض آن قطعهی گردیهده اسهت، حسهب درخواسه     هایی که مالیات و عهوار مالیات و عوارض پرداختی دوره ج(

 استرداد خواهد بود. 

وف خواهد بود. صعدم شمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رسته طاقه فروشان پارچه صرفاً از تاریخ صدور بخشنامه مو د(

نماینود،در مواردی که مودیان اقدام به صدور فاکتور و یا پیش فاکتور برای عرضه کاال و یا ارائه خدمات موی   -137

 باشود، در  نشوده چنانچه به دالیلی معامله محقق نگردیده و در سامانه اطالعاتی سازمان امورمالیاتی کشوور درج  

 صورت:این
درصورت احراز عدم تحقق معامله، مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده موضوعیت ندارد.  الف(

مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار موضوعیت ندارد. درصورت احراز عدم تحقق معامله، مطالبه  ب(

باشد.درصورت احراز عدم تحقق معامله، اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نمی  ج(

همه موارد صحیح است.   د(
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دوره مالیاتی گزینه درخواسوت اسوترداد   در مواردی که مودیان متقاضی استرداد به هنگام تسلیم اظهارنامه هر -138

 اضافه پرداختی را انتخاب نمایند، دراینصورت:
فرم درخواست استرداد را نیز تکمیل و به اداره امورمالیاتی ذیربط ارائه نمایند. ،ف مدت یکماه از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامهظربایست می الف(

نیز تکمیل و به اداره امورمالیاتی ذیربط ارائه نمایند.رف مدت ده روز پس از ابالغ برگ قطعی، فرم درخواست استرداد را ظبایست می ب(

 باشد.نیازی به تکمیل و ارائه فرم درخواست استرداد به اداره امورمالیاتی ذیربط نمی  ج(

کننده نمایند.مور مالیاتی رسیدگیأفرم درخواست استرداد را به هنگام ارائه دفاتر اسناد و مدارک، تسلیم م  د(

( بند2( یا )1های )مواردی که مودیان متقاضی استرداد به هنگام تسلیم اظهارنامه، هیچ یک از روشدر  -139

، استرداد اضافه پرداختی مشروط به این است که: نكننداظهارنامه را انتخاب  "ج"

اداره امورمالیاتی ذیربط نمایند.ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد را تسلیم  الف(

ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی، فرم درخواست استرداد را تسلیم اداره امورمالیاتی ذیربط نمایند. ب(

های الف و ب صحیح است.گزینه ج(

هیچکدام د(

به ...  مأموران مالیاتی مكلفای صادره، هدر صورت عدم شناسایی خریداران کاالها و خدمات در صورتحساب -140

.باشندمی« عدم صدور صورتحساب» اعمال جریمه الف(

 .باشندمی« عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب» اعمال جریمه ب(

.باشندنمی «عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب»و « عدم صدور صورتحساب»اعمال جرائم  ج(

های الف و ب صحیح استگزینه د(

کدام گزینه درخصوص چگونگی اجرای مالیات بورارزش افوزوده در رابطوه بوا منواطق آزاد تجواری -141

 باشد؟صنعتی و ویژه اقتصادی صحیح نمی

عرضه کاال و ارائه خدمت توسط اشخاص مقیم خارج از منطقه در داخل منطقه به اشخاص مقیم در منطقه مشمول مالیات است. الف(

ارائه خدمت توسط اشخاص مقیم منطقه در داخل منطقه به اشخاص مقیم خارج از منطقه مشمول مالیات است.عرضه کاال و  ب(

صادرات کاال و ارائه خدمات از قلمرو گمرکی کشور به مناطق مزبور مشمول مالیات است. ج(

است.واردات کاال و ارائه خدمات از مناطق یادشده به قلمرو گمرکی کشور مشمول مالیات  د(

باشد؟نمیکدام گزینه صحیح  -142

صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت ورود به قلمرو گمرکهی کشهور    -کاالهای تولید و پردازش شده درمناطق آزاد تجاری الف(

 باشد.ارزش افزوده می مشمول مالیات بر

از  ،مالیهات و عهوارض آن بخهش   باشهد،   )سهوخت شهده(   چه بخشی از مطالبات بهای فروش کاال و خدمات الوصهول نچنا ب(

 مالیات و عوارض دوره مالیاتی تحقق معامله فروش، قابل کسر خواهد بود.

نماینهد از  دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی مسافری که مبادرت به فهروش بلیهت بهرای مسهافران مهی      )کمیسیون( کارمزد ج(

 باشد.ارزش افزوده می داران خود مالك، معاف از مالیات براتوبوس

ریزی ومدیریت حمل و نقل در قالهب قراردادههای پیمانکهاری حمهل ونقهل مسهافر، مشهمول پرداخهتارائه خدمات برنامه د(

ارزش افزوده نخواهد بود.بر  مالیات
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موضوع قوانین بودجه سنواتی کدام گزینه صحیح است؟ یهادرخصوص تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت -143

ها صرفاً برای تعیین مأخهذ مشهمول مالیهات و عهوارض ارزش افهزوده اشهخاص حقیقهی و حقهوقی         تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت الف(

باشد.حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می

. کل فروش دوره× ضریب × رخ مالیات مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده عبارتست از : نب(

 .ارنامه دوره مربوطه موضوعیت داردنام و تسلیم اظهعمال ضریب ارزش افزوده صرفاً در صورت ثبتا ج(

عهوارض ارزش افهزوده    هایی که برای آنان ضریب ارزش افزوده تعیین گردیده است مجاز بهه مطالبهه و وصهول مالیهات و    اشخاص شاغل در فعالیت د(

مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

های تسلیمی بابوت مالیوات و عووارض ارزش افوزوده تورخی شرایط استرداد چک ءگزینه جز کدام -144

باشد؟الت و تجهیزات خطوط تولید وارداتی )بدون پرداخت مالیات و عوارض( نمیآماشین 

وده متعلق دوره کسر گردیده باشد.آالت مزبور در اظهارنامه لحاظ گردیده و از مالیات و عوارض ارزش افزمالیات و عوارض متعلق به ماشین الف(

دی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی فاقد بدهی مالیات و عوارض باشد. وهای معمول، محسب رسیدگی ب(

 برداری قرار گرفته باشد.آالت موصوف نصب ومورد بهرهماشین ج(

کاالی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد.آالت و تجهیزات خطوط تولید یاد شده صرفاً تولیدات مربوط به ماشین د(

قوانون 23مبدأ احتساب جریمه تأخیر مالیات و عوارض پرداخت نشده )موضوع مواده   مأخذ محاسبه و -145

 :به ترتیب عبارتست از مالیات برارزش افزوده(

تهاریخ انقضهای مهلهت تسهلیم      مبلغ مندرج در اظهارنامه،ه نسبت به  مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاالها یا ارائه خدمات طی دوره الف(

 االختالف، تاریخ مطالبه.ه مابهاظهارنامه و نسبت ب

تهاریخ   مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسهر ه نسهبت بهه مبلهغ منهدرج در اظهارنامهه،         ب(

 االختالف، تاریخ مطالبه.مابهبه انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و نسبت 

مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسره از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه  ج(

ئه خدمات طی دوره ه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه.امالیات و عوارض متعلق به عرضه کاالها یا ار د(

مواه در %2( قانون مالیات بر ارزش افزوده )خسارت بوه میوزان   17) ( ماده6) ، مشمول تبصرهیک از مبالغ قابل استردادامکد -146

باشد؟دی( نمیومدت تأخیر از تاری  درخواست استرداد م نسبت به مبلغ مورد استرداد و

واحدهای تولیدی.های ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان عوارض قابل استرداد بابت هزینه الف

مالیات نقل و انتقال قابل استرداد به دلیل عدم انجام معامله پس از پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو. ب(

استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادر کنندگان کاال. ج(

همه موارد. د(

ارزش افوزوده از ( قوانون مالیوات بور   20) ( مواده 1در مواردی که حسب اعوالم گمور  در اجورای تبصوره )      -147

صورت:واردکنندگان کاال وجوهی اضافه دریافت شده باشد در این
 باشد.چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی به حساب خزانه واریز نشده باشد، گمرک  مکلف به استرداد وجوه مزبور می  الف(

دریافتی به حساب خزانه واریز شده باشد، در مواردی که وارد کننده مودی نظام مالیهات بهر ارزش   چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده   ب(

 افزوده باشد استرداد موکول به رسیدگی و درخواست مودی است.

لیهات بهر ارزش   چنانچه مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی به حساب خزانه واریز شده باشد، در مواردی که وارد کننده مودی نظام ما  ج(

بایست صورت پذیرد.روز می 15افزوده نباشد استرداد ظرف مدت 

همه موارد  د(
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دهندگان خدمات پیمانكاری تامین نیروی انسانی در کدام گزینه بوهمول مالیات بر ارزش افزوده ارائهشخذ مأم -148

درستی ذکر گردیده است؟

مربوط به طرف قراردادحقوق  هایپس از کسر هزینه کل مبلغ ناخالص مندرج در صورت وضعیت الف(

ارائه خدمات نیروی انسانی )صورت وضعیت( کل مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب ب(

 معادل هزینه حقوق نیروی انسانی ج(

ول مالیات بر در آمد حقوق )موضهوع قهانون مالیهات ههای مسهتقیم( بهوده و از پرداخهتمخدمات تامین نیروی انسانی مش د(

باشد. مالیات ارزش افزوده معاف می

باشد؟کدام گزینه جزو شرایط استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال نمی -149

دیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده وثبت نام م الف(

های قبلعدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی شده دوره یا دوره ب(

ارائه اسناد ومدارک ج(

هیچکدام د(

اقدام به صادرات یک میلیارد ریال کاالی مشمول مالیوات 1394یک شرکت ایرانی در دوره بهار سال  -150

هوای  میلیارد ریال کاالی معاف نموده است. شرکت در دوره یواد شوده بابوت نهواده    و عوارض و یک 

های کاالی مشمول صادر شوده  کاالی معاف صادر شده دو میلیون ریال مالیات و عوارض و بابت نهاده

شرکت اظهارناموه دوره مالیواتی بهوار را در تواری       ضمناً مبلغ نود میلیون ریال پرداخت نموده است.

تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. مطلوبست محاسبه میوزان مالیوات و عووارض قابول      15/05/1394

:دم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرراسترداد به مودی پس از کسر جرائم ع

ریال  90،000،000 الف(

 ریال 92،000،000 ب(

ریال  88،000،000 ج(

 ریال 90،160،000 د(

«پایان سواالت دفترچه»

جدول میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

1394139513961397سال

ریال 276،000،000 ریال 240،000،000 ریال 156،000،000 ریال 138،000،000 مبلغ معافیت
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