
المللبینو امور  ریزیبرنامهمعاونت پژوهش، 

دفتر آموزش

 شماره داوطلبی : نام و نام خانوادگی :

57 :سؤاالت تعداد دقیقه 011 مدت پاسخگویی :

 سؤاالتمواد امتحانی، تعداد و شماره 

تا شمارهاز شمارهتعداد سؤاالتمواد امتحانی عمومی و اختصاصیردیف

01001قوانین و مقررات عمومی مالیاتی0

70007سایر قوانین مرتبط مالیاتی0

070271قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع اشخاص حقوقی(3

077057قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع مشاغل و حقوق(4

0752011اتفاقی(قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارث،حق تمبر و درآمد 7

07010007قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع امالک(2

07007071قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارزش افزوده(5

عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی  سؤاالتمجموعه 

 (رئیس گروه حسابرسی مالیاتی) 3برای سطح 

5031سال   
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9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

1صفحه 

3سطح  - ... و اجراییات مالیاتی، دادرسی ،مالیاتی جرائم و تشویقات عمومی، مقررات

 کدام است؟ ،باشندمیاحتساب جریمه دیرکرد در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه  ءمبدا - 1

 یخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامهاز تار الف(

            از تاریخ مطالبه ب(

 نسبت به مبلغ مندرج در اظهار نامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه و نسبت به مابه االختالف از تاریخ مطالبه  ج(

 تاریخ سررسید پرداخت  د(

ق.م.م  و تبصره  212شکایت مودی نسبت به کدام یک از موارد ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  - 2

؟نیستهای آن قابل طرح و رسیدگی 

مات اجرایی راجع به مطالبات دولتاقدا الف(

 یت، به موقع اجرا گذارده شده استمالیات مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعدر مورد  ب(

هرگاه شکایت از این جهت  ،شودمیدر مورد مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص حل و فصل  ج(

 شد که مطالبه مالیات قانونی نیستبا

سیدگی در مرجع یاد شده خواهد بودرد فوق قابل رامومیتما د(

جایز است که:میتوقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال مودی هنگا - 3

 .مودی در آن تصرف مالکانه داشته باشد الف(

.به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد ب(

.مربوط مالکیت مودی را تایید کنداداره امو مالیاتی  ج(

موارد الف و ب د(

...... ی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شودودهرگاه م - 4

.شودشدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف میعملیات اجرایی تا زمان معین الف(

جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی تواند در صورتی که می ب(

.صالح، موجودی نقدی را توقیف نمایدشدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذیقبل از تعیین

باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته  ج(

.گرددمتوقف می

 .همه موارد د(

در  ،ایصال مالیات مودی دیگر است هر شخص حقیقی و حقوقی که بموجب مقررات ق.م.م مکلف به کسر و - 5

 ،صورت تخلف از انجام وظایف مقرره عالوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت

 ای ...مشمول جریمه

       .معادل دو درصد مبلغ معامله و دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده در هر ماه به نسبت مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود  الف(

به نسبت مدت تاخیر از سررسید  معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده در مهلت مقرر  و دو ونیم درصد مالیات پرداخت نشده در هر ماه  ب(

 .پرداخت خواهد بود

معادل پنج درصد مبلغ معامله و دو درصد مالیات پرداخت نشده در هر ماه به نسبت مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.          ج(

معادل ده درصد مبلغ معامله و دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده در هر ماه به نسبت مدت تاخیر از سررسید پرداخت خواهد بود.  د(

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir



9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

 2صفحه 

؟ از کشورکدامیک از موارد زیر است میزان بدهی قطعی اشخاص حقیقی برای  ممنوعیت خروج - 2 

       حقیقی دو میلیارد ریال؛اشخاص حقیقی تولیدی  پنج میلیارد ریال و سایر اشخاص   الف(

لیون  ریال؛اشخاص حقیقی تولیدی دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی دویست می  ب(

خاص حقیقی یکصد میلیون ریال؛اشخاص حقیقی تولیدی دو میلیارد ریال و سایر اش  ج(

ر اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال؛درصد سرمایه ثبت شده و سای 02اشخاص حقیقی تولید ی   د(

باشد ؟          میاز اموال زیر ممنوع ن توقیف کدامیک - 7

 و وظیفه یک سوم حقوق حقوق بگیران و یک چهارم حقوق بازنشستگان  الف(

        محل سکونت به قدر متعارف  ب(

ابزار  و آالت کشاورزی  وصنعتی   ج(

 وسایل کسب که برای تامین معیشت مودی الزم است  د(

شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثرر از  در چه مواردی   - 8

شود؟میباعث توقف عملیات اجرایی اقدامات اجرایی 

.مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام نماید -1

.لکی بسپاردمعادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه م -2

 .ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید-3

.مبنی برتوقف عملیات اجرایی ق.م.م 212ت حل اختالف مالیاتی مروضوع مراده ای هیار -4

.عدالت اداریمه صادره توسط دیوان ت حل اختالف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادناانقض رای هی -5

4-0-1  الف(

5-4-0-1 ب(

4-3-0-1 ج(

5-4-3-0-1 د(

 31/11/1392خود را در تراری    1395ریال بابت مالیات عملکرد سال  1011101110111مالیات مبلغ  یانشرکت ایران - 9

نماید. مطلوبست محاسبه جایزه خوش حسابی متعلقه.الحساب پرداخت میبه صورت علی

ریال 0502220222 الف(

گیرد.میجایزه خوش حسابی تعلق ن ب(

ریال 0202220222  ج(

ریال 32022220222 د(

اشخاص حقوقی که  درآمدکدام گزینه درخصوص مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی نسبت به پرداخت مالیات بر  - 11

باشد؟میصحیح  ،در دوران آنها قطعی شده باشد

.باشدمیبرای مدیران دارای صاحب امضا مجاز  صرفاًمسئولیت  الف(

.باشدمیبرای اعضا هیات مدیره موظف  مسئولیت صرفاً ب(

.باشدمیشامل مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی  ج(

 .کلیه مدیران اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی مسولیت تضامنی دارند د(
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9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

3صفحه 

حل اختالف مالیاتی تجدید نظر قبال به عنوان عضو هیات حل اختالف مالیاتی بدوی درصورتیکه یکی از اعضا هیات  - 11

نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشد، رای صادره توسط هیات حل اختالف مالیاتی تجدید نظر...............

.باشدمیصحیح  الف(

.گرددمحسوب میمیتخلف انتظا صرفاً ب(

بایست در هیات حل اختالف دیگری مطرح گردد.میرای صادره فاقد اعتبار بوده و  ج(

.هیات قابل طرح باشددر  ی شعبه شورای عالی مالیاتی مجدداًبا رأ د(

؟ق.م.م کدام گزینه صحیح است 222و  152بر اساس مقررات موضوع مواد   - 12

 ،داری نموده اندددر موعد مقرر خو درآمداداره امور مالیاتی مکلف است در مورد مودیان گروه اول که از تسلیم اظهارنامه مالیات بر  الف(

حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای  ،خود را در مهلت مقرر تسلیم نمودهلیکن ترازنامه و حساب سود و زیان 

 .ترازنامه و حساب سود و زیان آنها رسیدگی نمایدتسلیم اظهارنامه به 

حداکثر  ،هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است درآمدرا برای  درآمداداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر  ب(

 .ظرف یکسال از تاریخ انقضای سال مالی مودی رسیدگی نماید

حداکثر  ،که در موعد مقرر تسلیم شده استهر منبع درآمدرا برای  درآمداداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر  ج(

.ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید

  گزینه الف و ج د(

 2احتساب جریمه دیرکرد موضوع تبصره  ءمبدا ،شورای عالی مالیاتی 1/9/1392بر اساس صورت جلسه مورخه - 13

 ؟ق.م.م کدام گزینه است 191ماده 

 تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات  الف(

تاریخ ابالغ رای قطعی هیات حل اختالف مالیاتی   ب(

مکرر یا رای دیوان عدالت اداری حسب مورد  051و  050، 040، 044یات قطعی که وفق مقررات مواد تاریخ ابالغ آخرین برگ مالج(

 صادر گردیده است

 ب و ج   د(

برای  244چنانچه اداره امور مالیاتی به جای نماینده منتخب مودی از سایر نمایندگان موضوع بند سه ماده   - 14

شرکت در هیات حل اختالف مالیاتی دعوت نماید: 

.گرددبار قانونی بوده و رای محسوب نمیتصمیم اتخاذ شده در هیات فاقد اعتبه لحاظ عدم صالحیت عضو مذکور   الف(

.باشد میدر صورت قبول تصمیم اتخاذ شده در هیات توسط مودی ایرادی به رای هیات مترتب ن ب(

.ر مطرح گرددظق.م.م به رای صادره اعتراض و پرونده در هیات تجدیدن 040مودی مکلف است حسب ماده   ج(

  .م اتخاذ شده قانونی است یبه دلیل تشکیل هیات حل اختالف با حضور سه نفر جلسه رسمیت داشته و تصم  د(

شکایت مودی نسبت به عملیات  ق.م.م مبنی بر ردّ 212ی هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده چنانچه رأ  - 15

تواند:اجرایی باشد مودی می

شورای عالی مالیاتی شکایت نماید. ق.م.م به 051ظرف مهلت مقرر در ماده  الف(

 ه دیوان عدالت اداری شکایت نماید.ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ رای قطعی ب  ب(

ق.م.م قطعی و الزم االجراست. 010 ی هیات حل اختالف مالیاتی موضوع مادهرأ ج(

الف و ب  د(
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9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

4صفحه 

آمد ابرازی مشمول مشمول مالیات اشخاص حقیقی نسبت به درآمد ابرازی به ازای هر ده در صد افزایش در - 12

شود. شرط می، یک واحد در صد و حداکثر تا پنج واحد در صد از نرخهای مذکور کاسته مالیات سال گذشته آنها

برخورداری از این تخفیف کدام گزینه است؟

تسویه بدهی مالیاتی سال قبل الف(

به سال جاری در مهلت اعالم شده طارائه اظهارنامه مالیاتی مربو ب(

در مهلت اعالم شده و قبولی دفاترارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری   ج(

الف و ب  د(

ق.م.م به هر دلیلی فاقد صالحیت بوده ، تصمیم اتخاذ شده  244هیأت ماده  3چنانچه مشخص شود که عضو بند  - 17

کند؟میهیأت چه وضعیتی پیدا 

.آیدمیه شمار نب، فاقد اعتبار است و رأی تصمیم اتخاذ شده الف(

.باشد اما دارای اعتبار حقوقی نیستمی، رأی تصمیم اتخاذ شده ب(

.کندای بر اعتبار رأی صادره وارد نمی، عدم صالحیت یک عضو خدشه چون رأی اکثریت مالک اعتبار است ج(

 .قطعی و الزم االجرا استرأی صادره قانونی، دارای اعتبار و  د(

کدامیک از گزینه های زیر ضمانت اجرای عدم خروج اموال موضوع قرار تامین مالیات از تصرف مودی و یا اشخاص ثالث به شمار  - 18

 آید؟مین

.پرداخت مالیات مورد مطالبه الف(

.0کیفر حبس تعزیری درجه ب(

.ممنوع المعامله کردن مودی ج(

.تامین معادل مبلغ مالیات مورد مطالبهسپردن  د(

ها و مبادالت غیرمعمول است؟های پولشویی مربوط به تراکنشکدام گزینه از شاخص - 19

؛بدون بازرگانی مشهود، قانونی یا مزایای مالیاتی المللیتشکیالت بین الف(

؛دریافت پول نقد از کشورهای با آمار فساد باال ب(
 
؛استفاده از پول نقد در مبادالت ج(

؛مالکیت بوسیله نزدیکان یا شرکای مجرمان د(

 باشد؟میکدام گزینه جزء مهمترین ابزار برای شناسایی فعالیت های مشکوک  - 21

ارزیابی اظهارنامه و بررسی تراکنش های مشکوک الف(

استنتاج بر اساس شناخت روش های مورد استفاده توسط پولشویان و مجرمان مالیاتی ب(

 ارزیابی اظهارنامه و بررسی کلیه تراکنش ها ج(

استفاده توسط پولشویان و مجرمان مالیاتیارزیابی اظهارنامه، بررسی تراکنش های مشکوک و استنتاج بر اساس شناخت روش های مورد  د(

3سطح  - مرتبط )قوانین برنامه های توسعه، قوانین بودجه و ...( مالیاتی قوانین سایر

دولت موظف است ........ درصد از سود خالص از واردات خودرو در دوسال گذشته را به عنوان .........  1397بر اساس قانون بودجه سال  - 21

مازاد  بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نماید.  

بیست، عوارض  الف(

شصت، عوارض گمرکی    ب(

، مالیات بر ارزش افزوده نه  ج(

شصت، مالیات د(
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9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

5صفحه 

ق.م.م  95ماده مصوب هیات محترم وزیران و در اجرای آیین نامه اصالحی  1397با توجه به نصاب معامالت سال  - 22

، برای معامالت ون مالیات بر ارزش افزوده نباشنددر صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم  مشمول اجرای قان

.نخواهند داشتبه صدور صورتحساب  میخود تا  سقف  ........ ریال الزا

بیست و پنج میلیون   الف(

پنجاه میلیون  دویست و  ب(

 دوازده میلیون و پانصد هزار  ج(

 بیست میلیون  د(

برابر معافیت مقرر در  ششحقوق ساالنه نسبت به مازاد  درآمدبرای مالیات بر   1397قانون بودجه سال  2تبصره  - 23

قانون چه نرخی را تعیین نموده است؟

 درصد 35  الف(

درصد  05  ب(

درصد  15  ج(

 درصد 12  د(
( قانون مدیریت خدمات کشوری وصول و 5که توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده )میکدامیک از منابع موضوع منابع بودجه عمو - 24

باشد؟ میمشمول پرداخت مالیاتهای موضوع ق.م.م  ،شودمیبه حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز 

 های عمومیدرآمد الف(

 های حاصل از فعالیت های پیمانکاریدرآمد ب(

 دارایی های سرمایه گذاریواگذاری  ج(

 های اختصاصیدرآمد د(

باشد؟میصحیح ن 15/11/1388کدام گزینه درخصوص مقررات مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب  - 25

.باشدمیمعاف  درآمدکمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی از مالیات بر  الف(

 .باشدمیمعاف  درآمدکمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقوقی از مالیات بر  ب(

.باشدمیمعاف  درآمدکمک ها از محل منابع هدفمند سازی بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کاال یا خدمات عرضه شده از مالیات بر  ج(

.باشندمی درآمدکمک های دریافتی از منابع مذکور مشمول مالیات بر  د(

3سطح  - اشخاص حقوقیمنبع تخصصی  سواالت

 .باشدمیهای مودی مربوط به دریافت وام و تسهیالت صحیح کدام گزینه در خصوص مبلغ واریزی به حساب  - 22

.مشمول مالیات منظور گردد درآمدمد تلقی شده و باید در محاسبه آمبالغ مذکور به طور کلی به عنوان در الف(

.بایست شناسایی و مورد اقدام قرار گیردمیتلقی شده لیکن با توجه به نوع فعالیت مودی  درآمدمبالغ مذکور به عنوان  ب(

 .بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آن مورد رسیدگی  قرار گیردمیتلقی نشده  و  درآمدبه عنوان  مبالغ مذکور ماهیتاً  ج(

 .صرفا باید مراتب به رییس امور مالیاتی حسابرسی ویژه اعالم گرددودر خصوص مبالغ مذکور نیازی به رسیدگی و اقدام نبوده  د(

ارد ن رسیدگی در خصوص مواحسب مقررات دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی اقدام مامور  - 27

 ؟است امالک و سهام( چگونهمشمول مالیات با نرخ مقطوع )

.گرددرر مالیات متعلقه مطالبه مینرخ مقبه  کل وجوه واریزی از این بابت ماخذ مالیات با نرخ مقطوع تلقی و حسب مورد با توجه الف(

.گرددمیهای مستقیم نوجوه واریزی از این بابت مشمول مالیات موضوع قانون مالیات  ب(

 .گرددقانون مالیاتهای مستقبم وصول می زمان انتقال وفق مقرراتمالیات متعلق به این وجوه حسب مورد در   ج(

مکرر ق.م.م حسب  143و  143امالک یا مقررات موضوع ماده  درآمددر خصوص وجوه مذکور وفق مقررات موضوع فصل مالیات بر   د(

.گرددمیمورد اقدام حسابرسی اعمال 
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-های بانکی کدام گزینه بابت تلقی وجوه واریزی به حسابتراکنشحسب مقررات دستورالعمل نحوه رسیدگی به   - 28

  ؟باشدمیاتفاقی صحیح  درآمدهای بانکی مودی به عنوان  
 .چنانچه منشاء تحصیل  وجوه به هیچ عنوان مشخص نباشد الف(

  .چنانچه وجوه واریزی ناشی از فعالیت های اقتصادی نبوده باشد  ب(

 .های بانکی خود ننموده باشدخصوص تراکنشچگونه اظهارنظرمکتوب یا شفاهی درمدارک درخواستی خودداری و هیارائه اسنادوچنانچه مودی از  ج(

 .ارائه نشود  آیندهر چنانچه بر اساس اظهارنظر صریح و مکتوب مودی در قبال وجوه واریزی مابه ازای اعم از کاال یا خدمات توسط مودی ارائه نشده باشد و یا د  د(

العاده مسافرت مدیران و بازرسان به خارج از ایران صحیح کدام گزینه در خصوص نصاب هزینه های سفر و فوق - 29

؟باشدمین

باشد. ریال 0،222،222ی زدر هر سال چهار ماه و بقرار رو هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکت های تولیدی جمعاً الف(

باشد. ریال 0،222،222قرار روزی هماه ب 0در هر سال حداکثر  اقامت مدیران و بازرسان سایر شرکتها جمعاً هزینه ب(

های الف و ب قابل قبول است.هزینه پذیرایی در خارج از ایران عالوه بر هزینه های گزینه ج(

باشد.میهزینه ایاب و ذهاب اضافه بر هزینه اقامت نیز قابل پذیرش  د(

... گیردمیهای ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی - 31

در سال انجام مخارج، قابل استهالک است. الف(

شود.میدر پنج سال مستهلک  ب(

شود.میطبق جدول استهالک به هزینه منظور  ج(

 شود.میدرصد مستهلک  12با نرخ  د(

های پروژه به چه نحوی قابل استهالک هزینه ،(B.O.T) قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاریدر  - 31

باشد؟می

هرسال بعد از بهره برداری درآمدنسبت به  الف(

نسبت به سنوات دوره بهره برداری ب(

باشد.میهزینه های پروژه قابل استهالک ن ج(

 گزینه های الف و ب د(

میلیون  11نماید و از این بابت مبلغ میبه اجاره واگذار  95شرکتی یک واحد تجاری متعلق به خود را در سال  - 32

 ،میلیون ریال بابت مورد اجاره هزینه نموده است 4بر اساس دفاتر قانونی مبلغ  .ریال اجاره دریافت نموده است

 ؟قدر استچمبلغ هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی 

 میلیون ریال  4 الف(

 میلیون ریال 5/0 ب(

ملیون ریال  5/0ج(

میلیون ریال  3  د(

وضع هرگونه مالیات یا عوارض برای  11/11/95برنامه های توسعه کشور مصوب میبراساس قانون احکام دائ- 33

 ؟باشدمیصادرات کدامیک از موارد زیر ممنوع 

 کاالهای مجاز و یارانه ای الف(

ایکاالهای غیر مجاز و غیر یارانه ب(

کاالهای مجاز و غیر یارانه ای ج(

کاالهای غیر مجاز و یارانه ای د(
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مالیات این شرکت چند  ،استخراج شده است 1394اطالعات زیر از دفاتر قانونی یک شرکت تولیدی جهت سال  - 34

باشد؟میریال 

 ریال؛ 11،111،111ی عملیاتی مبلغ  سود ابرازی ناشی از فعالیتها -

 ریال؛ 5،111،111مبلغ سود ابرازی ناشی از سود سپرده بانکی  -

ناشی از خسارت دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل تاخیر در استرداد مالیات های اضافه  درآمد -

 ریال؛ 3،111،111ی مستقیم به مبلغ قانون مالیاتها 242پرداختی موضوع تبصره ماده 

ریال؛ 1،111،111ی مستقیم به مبلغ قانون مالیاتها 189ناشی از جایزه خوش حسابی دریافتی موضوع ماده  درآمد -

باشد.میکال معاف از مالیات  الف(

ریال 3،052،222 ب(

ریال 0،522،222 ج(

ریال 3،522،222 د(

 ؟باشدمینهای قابل قبول یک از موارد زیر جزء هزینهکدام - 35

مجاز  یربانکیمؤسسات اعتباری غ نیهزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیالت دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچن الف(

؛از محل وجوه اداره شده

نظارت  مرابحه و.....( که تحتهزینه مالی مربوط به استهالک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک )اوراق اجاره،  ب(

 ؛شوندبهادار با کسر منتشر می سازمان بورس و اوراق

ها در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم سازی بابت خرید اقساطی داراییسود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی ج(

 ؛قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط

های کلی اصل چهل و چهارم در اجرای قانون سیاسته الشرکسازی بابت خرید سهام و سهمپرداختی به سازمان خصوصیسود و کارمزد  د(

 .قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مرتبط

از یک بانک خارجی دریافت  %2دالر وام ارزی با سود  1،111،111مبلغ  1/7/1392یک شرکت ایرانی در تاری   - 32

مطلوبست محاسبه میزان  ،باشد %2 )الیبور( یبانکنیبریال و نرخ بهره  51،111نموده است. اگر ارزش هر دالر 

 هزینه قابل قبول شرکت از این بابت.

باشد. ق.م.م می 120درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده  5و مشمول کسر  قبولقابلخارجی کالً  یهاپرداختی به بانکسود و کارمزد  الف(

ریال 0،052،222،222 ب(

ریال 1،522،222،222 ج(

ریال 1،105،222،222 د(

یید مأموران ازیان سنوات قبل شرکت آلفا مبلغ سه میلیارد ریال بوده است که مبلغ دو میلیارد ریال آن مورد ت - 37

مشمول مالیات ابراز نموده  درآمدمبلغ یک میلیارد ریال  1392مالیاتی قرار گرفته است. چنانچه شرکت بابت سال 

باشد و اداره امور مالیاتی نیز ضمن رسیدگی مبلغ دو میلیارد ریال از هزینه های شرکت را غیرقابل قبول تلقی 

شرکت. 1392البه سال مطلوبست محاسبه مالیات قابل مط ،نموده باشد

ریال 052،222،222 الف(

ریال 522،222،222 ب(

ریال 052،222،222 ج(

صفر ریال د(
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 132کدام گزینه در خصوص ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز در دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده  - 38

؟صحیح است 

  .یابدمیمحاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی از تاریخ ابطال تا اتمام دوره برخورداری ادامه  الف(

 .امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی از تاریخ ابطال وجود ندارد ب(

 .برخورداری از مالیات با نرخ صفر  نداردابطال پروانه بهره برداری تاثیری در افزایش یا کاهش مدت دوره  ج(

.الف و ج  د(

؟گرددمیهای ذیل با نرخ صفر مالیاتی محاسبه یک از فعالیتحاصل از کدام درآمد - 39

 ؛حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی درآمد الف(

 ؛صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی درآمد ب(

 ؛ایرانمیدریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هالل احمر جمهوری اسالکمکها و هدایای  ج(

 الف و ب  د(

باشد:میخاص( به شرح زیر میشرکت تولیدی الف )سها 1392خالصه صورتحساب سود و زیان سال   - 41

ریال 211،111،111،111........................................................................................ فروش 

 ریال 1،111،111،111..........ق.م.م .... 132هزینه های پژوهشی واجد شرایط بند س ماده 

ریال 31،111،111،111.................... سود خالص ابرازی  ...............................................

باشد؟میکدام گزینه  1392مالیات عملکرد سال 

ریال 0،522،222،222 الف(

ریال 222،522،730،0 ب(

ریال 0،052،222،222 ج(

 ریال 0،522،222،222 د(

ریرال سرود، مبلرغ     1،111،111،111برا ابرراز مبلرغ     را در موعرد مقررر   11/11/1394شرکت آلفا اظهارنامه مالیاتی سرال مرالی منتهری بره      - 41

در صورتیکه اداره امرور   .مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده است درآمدریال  811،111،111ریال معافیت و  211،111،111

 811،111،111ت مرذکور، مبلرغ   اهیر ق.م.م ارجاع و پس از پذیرش دفاتر شرکت توسط  97ماده  3ت موضوع بند امالیاتی پرونده را به هی

های شرکت را غیرقابل قبول اعالم و از پذیرش معافیت شرکت نیز خودداری نموده باشد و برگ تشخیص مالیات در تراری  ریال از هزینه

 مطلوبست مبلغ مالیات قابل مطالبه از شرکت: ،صادر و در همان روز ابالغ شده باشد 31/14/1392

ریال 452،222،222الف(

ریال 222،222،022ب(

ریال 1،022،222،222ج(

ریال 422،222،222د(

...  شرکا یجار تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب - 42

 مالیات است. ، مشمولق.م.م 140ماده  (10) و بند 125، 100با رعایت مفاد مواد  ،توجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام با الف(

عنوان سود و زیان به کهیدرصورت ،شودتلقی می درآمدعنوان ها( بهاز محل آورده جزاینکه افزایش حقوق صاحبان سهام )بهبا توجه به  ب(

مشمول مالیات است. شناسایی گردد درآمد

 های الف و ب گزینه ج(

باشد.میمالیات نکند و مشمول میهیچگونه منافعی برای شرکت ایجاد ن د(
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ریال  41،111یورو )هر یورو معادل  111،111مبلغ  1395باشد و در سال میشرکت بازرگانی آلفا دارای یک شعبه در پاریس  - 43

یورو مالیات به دولت فرانسه پرداخت نموده اسرت. در صرورتی کره     31،111باشد( سود خالص داشته و از این بابت مبلغ می

مطلوبسرت   ،ریال سود خالص ناشی از فروش کاال در برورس کراال در ایرران باشرد     2،111،111،111مبلغ شرکت آلفا دارای 

.مالیات قابل مطالبه از شرکت آلفامحاسبه 

ریال 1،452،222،222 الف(

ریال 222،222،452 ب(

ریال 522،222،222 ج(

 ریال 1،522،222،222 د(

ریرالی شررکت بترا )پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار( را در تراری  1،111سهم  11،111شرکت آلفا تعداد  - 44

 بازارهرای خرارج از برورس   در 11/17/1397ل خریرداری و در تراری    ریا 15،111به قیمت هر سهم  11/13/1397

رساند. مطلوبست محاسبه مالیات قابل مطالبره از ایرن بابرت از    میریال به فروش  21،111به ارزش هرسهم  خارجی

 شرکت آلفا.

ریال 422،222 الف(

ریال 1،222،222 ب(

شود.میمشمول مالیات ن ج(

 ریال 10،522،222 د(

مشمول مالیات ابراز نموده و بدهی سال  درآمدریال  111،111،111ریال فروش و مبلغ  1،111،111،111مبلغ  1395شرکت آلفا بابت سال  - 45

ریرال فرروش و مبلرغ     1،311،111،111خود را برا ابرراز مبلرغ     1392را پرداخت نموده است. در صورتی که اظهارنامه مالیاتی سال  1395

ریرال از   51،111،111لرغ  اداره امرور مالیراتی نیرز مب     ،مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشرد  درآمدریال  121،111،111

 :شرکت 1392مطلوبست محاسبه میزان مالیات سال  ،های شرکت را غیرقابل قبول اعالم نموده باشدهزینه

ریال 222،222،40 الف(

ریال 40،022،222 ب(

ریال 44،522،222 ج(

ریال 40،022،222 د(

باشد.معامالت میمشمول ارسال فهرست   1392کدام یک از موارد زیر در سال  - 42

؛خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار  الف(

ها، جوائز و هدایای بالعوض؛کمک ب(

؛های پرداختیوجوه پرداختی بابت حق نگهداری )شارژ( ساختمان محل فعالیت و آبونمان ج(

؛نقانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملی 57ماده معامالت نقل و انتقال امالک موضوع  د(

( قانون برگزاری مناقصات 3( ماده )1...... حد نصاب معامالت کوچک موضوع تبصره ) درخصوص ............ تا میزان- 47

نمایند.توانند فهرست معامالت مذکور را به صورت مجموع ارسال باشند، مشمولین ارسال فهرست معامالت میمی

   %5  -معامالت خرید کاال یا خدمت که  الف(

  %12  -معامالت خرید کاال یا خدمت که  ب(

  %5  -معامالتی که )اعم از خرید یا فروش کاال یا خدمت( ج(

  %12  -معامالتی که )اعم از خرید یا فروش کاال یا خدمت( د(
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فعالیت داشته است. در صورتی که  1392به عنوان یک شرکت ارائه خدمات مشاوره ای در سال   "بیتا"شرکت  - 48

به شرح ذیل باشد و شرکت مذکور هیچگونه فهرستی از معامالت خود را به  1392وضعیت معامالتی نامبرده در سال 

دم ارسال فهرست معامالت در سال فوق سازمان امور مالیاتی ارسال ننموده باشد، وضعیت جریمه شرکت بابت ع

 ؟باشدمیچگونه 

 ؛ریال 3،111،111،111میزان فروش خدمات در کل سال مبلغ 

 ؛ریال 2،111،111،111میزان خرید کاال و خدمات در کل سال مبلغ 

 ؛ریال 121،111،111میزان اجاره ملک پرداختی در کل سال 

؛ریال 12،111،111در کل سال  میزان پرداخت هزینه حق نگهداری )شارژ( ساختمان

میلیون ریال جریمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 32مشمول مبلغ  الف(

میلیون ریال جریمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 52مشمول مبلغ  ب(

بود. میلیون و دویست هزار ریال جریمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد 51مشمول مبلغ  ج(

وبیست هزار ریال جریمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. میلیون و سیصد 51مشمول مبلغ  د(

به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد  1394ق.م.م اصالحی سال  مکرر 129عدم ارسال اطالعات مالی موضوع ماده  - 49

شود.میکردن زیان به دولت با این اقدام .........  

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

؛اطالعات ارسال نشده %0موجب تعلق جریمه ای معادل  ب(

 ؛جرم مالیاتی محسوب  ج(

؛اطالعات ارسال نشده %1عالوه بر جرم مالیاتی موجب تعلق جریمه ای معادل  د(

صندوق فروش و تجهیزات  سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانهمعادل ......... از .......... مودیانی که توسط  - 51

شود.نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میاند مشروط به رعایت آیینمشابه شده

 ؛مالیات ابرازی عملکرد -( %0دو درصد ) الف(

؛مالیات قطعی شده عملکرد –( %12درصد) ده ب(

؛مالیات قطعی شده عملکرد -( %0دو درصد )  ج(

؛مالیات ابرازی عملکرد -( %12درصد) ده د(

3سطح  -و حقوق مشاغل سواالت تخصصی منبع 

یرک از  مشمول مالیات بر اسراس کردام   رزشیوهای مختلف ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم درآمد - 51

 باشد؟میهای مستقیم فصول قانون مالیات

ای، مربیهان، سرپرسهتان و همچنهین    ورزشکاران غیرحرفهه حقوق و  درآمدمشمول مالیات بر  ایورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه درآمد الف(

 .باشدمی مشاغل درآمدمهشمول فهصل مالیات بر  مختلف ورزشی یهامیکادر فنی و ت

ای، مربیهان، سرپرسهتان و همچنهین    ورزشکاران غیرحرفهو  مشاغل درآمدمشمول مالیات بر  ایورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه درآمد ب(

.باشدحقوق می درآمدمهشمول فهصل مالیات بر  مختلف ورزشی یهامیکادر فنی و ت

 باشند.میمشاغل  درآمدمشمول مالیات بر  ج(

 مختلهف ورزشهی   یهها میسرپرسهتان و همچنهین کهادر فنهی و ته     مشهاغل و   درآمدورزشکاران و مربیان ورزشی مشمول مالیات بر  درآمد د(

.باشدمی حقوق درآمدمهشمول فهصل مالیات بر 
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باشند؟میکدامیک از موارد زیر جزء مشاغل گروه اول ن - 52

؛ربطبرداری از وزارتخانه ذیپروانه بهره و سیتأسدارای جواز برداران معادن و بهره تولیدیو واحدهای  هاکارخانهصاحبان  الف(

؛های سه ستاره و باالترصاحبان هتل ب(

؛هاصاحبان آزمایشگاه  ج(

؛ربطای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذیی زنجیرههافروشگاه د(

مشمول مالیات ... درآمدق.م.م از  137کسر هزینه های موضوع ماده به منظور  - 53

.مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد باید دریافت کننده الف(

 باشد.میقابل کسر ن های عمر و زندگیانواع بیمهبیمه پرداختی بابت حق ب(

درج توسهط مهؤدی   مشهمول مالیهات    درآمهد عنوان یکی از اقالم کاهنهده   در فرم اظهارنامه مالیاتی به مندرجهای پزشکی جدول هزینهچنانچه در  ج(

باشد.میمشمول مالیات وی  درآمدقابل کسر از  شده است

 .باشدمیقابل کسر  هزینه مراقبت و توانبخشی معلوالن د(

مشرمول مالیرات    درآمرد ریال  211،111،111ریال فروش و مبلغ  1،111،111،111مبلغ  1395آقای الف بابت سال  - 54

خرود را برا    1392را پرداخت نموده است. در صورتی که اظهارنامه مالیراتی سرال    1395ابراز نموده و بدهی سال 

مشمول مالیرات بره اداره امرور مالیراتی      درآمدریال  221،111،111ریال فروش و مبلغ  1،211،111،111ابراز مبلغ 

ریال از هزینه های وی را غیرقابل قبول اعالم نمروده   51،111،111لغ اداره امور مالیاتی نیز مب  ،تسلیم نموده باشد

 آقای الف. 1392مطلوبست محاسبه میزان مالیات سال  .باشد(ریال می میلیون 181)معافیت سالیانه باشد 

ریال 222،022،15 الف(

ریال 10،122،222 ب(

ریال 17،522،222 ج(

ریال 13،22،222 د(

«ج»و  خانم « الف»آقای  .باشندمی %21و  %31،  %51صاحبان یک واحد شغلی با نسبت مالکیت « ج»و  خانم « ب»، « الف»آقایان  - 55

و یک پسر )آقای «( د»فوت نموده و وراث وی شامل یک دختر )خانم  1395در سال « ب»با هم رابطه زوجیت داشته و آقای 

«د»و خانم  «هر»، آقای «ج»، خانم «الف»سهم معافیت آقای  1392یاتی عملکرد سال باشند در صورت تسلیم اظهارنامه مالمی«( هر»

.(باشدمیریال  181،111،111سالیانه ،ق.م.م  111معافیت موضوع ماده به ترتیب عبارتست از )

ریال؛ 72،222،222ریال ،  72،222،222ریال ،  72،222،222ریال ،  72،222،222 الف(

؛ریال 102،222،222ریال ،  102،222،222ریال ، صفر ریال ،  102،222،222 ب(

ریال؛ 02،222،222ریال ،  102،222،222ریال ، صفر ریال ،  102،222،222 ج(

 ریال؛ 222،222،72ریال ،  222،222،72ریال ، صفر ریال ،  222،222،102 د(

در سود  % 31و  % 71صاحب سرمایه به ترتیب به نسبت به عنوان « ب»به عنوان عامل )مضارب( و آقای  «الف» آقای - 52

ریال تسلیم و  2،111،111،111با ابراز مبلغ سود مضاربه مبلغ  1392در صورتیکه اظهارنامه سال  .مضاربه شریک هستند

«.ب»و « الف»باشد مطلوبست محاسبه مالیات آقایان ریال  181،111،111ق.م.م سالیانه  111معافیت موضوع ماده 

ریال 222،222،75 –ریال  222،222،032 الف(

ریال 03،222،222 –ریال  032،222،222 ب(

ریال 75،222،222 –ریال  005،222،222 ج(

ریال 03،222،222 –ریال  005،222،222 د(
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افزارهای قبلی ...استفاده از نرم - 57

مجاز خواهد بود. سوی سازمان ها، معیارها و ضوابط ازویژگیتا مدت سه سال پس از اعالم  الف(

مجاز خواهد بود. 1370تا پایان سال  ب(

از سوی سازمان است.میها، معیارها و ضوابط اعالمنوط به مطابقت آن به ویژگی ج(

 مجاز نخواهد بود. د(

ریال  12،111،111،111وی مبلغ  1395سال  درآمدآقای الف به فعالیت مهندسی مشاور اشتغال داشته و میزان  - 58

گیرد؟های مشاغل قرار میدر کدام یک از گروه 1392نامبرده در سال  .باشد

گروه اول الف(

گروه دوم ب(

گروه سوم ج(

ق.م.م 70ماده « ب»بند  د(

های اول و دوم مجموعاً به ترتیب در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و دفاتر قانونی مشمول صاحبان مشاغل گروه - 59

شوند؟میچه میزان جریمه 

% 52، گروه دوم  %02گروه اول  الف(

% 32، گروه دوم  %02گروه اول  ب(

% 52، گروه دوم  %52گروه اول  ج(

% 32گروه دوم ،  %52گروه اول  د(

سهم صاحب سرمایه چه تکلیفی دارد؟ درآمددر عقود مضاربه، عامل )مضارب( درخصوص  - 21

سهم صاحب سرمایه ندارد. درآمدتکلیفی در خصوص   الف(

پرداخت نمایند.الحساب صاحب سرمایه عنوان مالیات علی ق.م.م کسر و به 121سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت ماده  درآمدبه مالیات  ب(

محاسبه و پرداخت نمایند. 121اظهارنامه تسلیم نموده و مالیات متعلق را با رعایت معافیت ماده  ج(

محاسبه و پرداخت نمایند. 121اظهارنامه تسلیم نموده و مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت ماده  د(

 ،شود دریافت حقوق ندارند نمایندگی یا شعبه ایران در که خارج مقیم اشخاص از که مواردی در - 21

 خود سکونت محل مالیاتی امور اداره به فصل این مقررات طبق را متعلق مالیات حقوق دریافت تاریخ از مکلف اند تا پایان ماه بعد حقوق کنندگاندریافت الف(

پرداخت نمایند.

تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. خود سکونت محل مالیاتی امور اداره به را خود دریافتی حقوق به مربوط مالیاتی اظهارنامه بعد سال ماه تیر آخر تا ب(

 نماید.تعهد باشد باید پرداخت مالیات حقوق را میطرف قرارداد کارفرمای خارجی که در ایران  ج(

 خود سکونت محل مالیاتی امور اداره به فصل این مقررات طبق را متعلق مالیات ،حقوق دریافت تاریخ از مکلف اند تا پایان ماه بعد حقوق کنندگاندریافت د(

نمایند. تسلیم مزبور مالیاتی امور اداره به را خود دریافتی حقوق به مربوط مالیاتی اظهارنامه بعد سال ماه تیر آخر تا و پرداخت

پرداخرت نمروده و در تراری      24/17/1395ریرال را در تراری     2،511،111،111پرسرنل خرود بره مبلرغ      1395شرکت الرف حقروق مهرمراه     - 22

ریال مالیات حقوق را پرداخت نموده است. مطلوبست محاسبه مجموع جررائم قابرل    151،111،111لیست حقوق را تسلیم و مبلغ  31/11/1392

مطالبه از این بابت.

ریال 110،522،222 الف(

ریال 113،052،222 ب(

ریال 02،222،222 ج(

ریال 70،522،222 د(
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طور نمایند و مجدداً بههای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت میوجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان - 23

.نمایندعنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری میتمام وقت یا نیمه وقت به

باشد.میمعاف از پرداخت مالیات  الف(

باشد.میبدون کسر معافیت مشمول مالیات  ب(

 درآمدمهشمول مهالیات بهر .م.م، ق 04همهانند سایر حهقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی پس از کسر معافیت مقرر در ماده  ج(

باشند.میحقوق 

 باشند.میدر صورت اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته معاف از پرداخت مالیات حقوق  د(

ار کر که دارای تحصیالت تکمیلی در زمینه پرورش آبزیان است و در دانشگاه تهرران مشرغول بره   آقای دکتر عباسی - 24

ی با دفتر آموزش اداره شیالت استان مازندران مقرر گردیرد آمروزش کارکنران    دطی قراردا 1397در سال  است.

ریال عالوه بر حرق الزحمره برگرزاری     111،111،111آن دفتر را ظرف مدت شش ماه بر عهده بگیرد و ماهانه مبلغ 

ن با توجه به فروض فوق کدام گزینه در خصوص وجروه دریرافتی ایشرا    کارگاه آموزشی تخصصی دریافت نماید.

باشد؟میصحیح 

 و انجام سایر قوانین مربوط خواهد بود. 122نامبرده مشمول مالیات مشاغل بوده و ملزم به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  الف(

نامبرده مشمول مالیات حقوق بوده و کارفرما مکلف است همانند سایر حقوق بگیران خهود مالیهات وی را محاسهبه و بهه حسهاب سهازمان        ب(

نماید. واریز

 .است 00/4/74اصالحی  00ماده  0ده به عنوان حق التدریس مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره روجوه دریافتی نامب ج(

 12با توجه به اشتغال ایشان در دانشگاه تهران، پرداخت وجوه به عنوان پرداخت کننده غیر اصلی حقوقی تلقی و دریهافتی ایشهان بهه نهرخ      د(

 خواهد بود. 00/4/74اصالحی مصوب ، 00درصد مشمول تبصره یک ماده 

. با توجه بره  به شدت معلول است  یباشد. نامبرده دارای فرزندآقای احمدی کارمند اداری شرکت خصوصی زمرد می - 25

باشد؟  میکدام گزینه  1397اطالعات ذیل مالیات حقوق و مزایای نامبرده در تیرماه 

ریال 1،811،111العاده شغل ریال، فوق19،111،111حقوق اصلی -

ریال  711،111کشیک ریال، حق 2،711،111حق جذب -

 ریال  811،111العاده محرومیت از تسهیالت فوق -

باشد.میریال  272،111،111ق.م.م سالیانه  84معافیت ماده 

ریال 122،222 الف(

ریال 022،222 ب(

ریال 322،222 ج(

ریال 422،222 د(

نسربت بره تاسریس یرک      با اخذ مجوز از سازمان ایرانگردی و جهانگردی، شخصاً 1394آقای رضوانی در بهمن ماه  - 22

اقامتی از معافیرت   مرکزمرکز اقامتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس اقدام کرده است.  وضعیت برخورداری این 

مالیاتی به چه صورت خواهد بود؟

 سال مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود. 13در صورت رعایت شرایط قانونی مقرر، به مدت  الف(

سال مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود. 12در صورت رعایت شرایط قانونی مقرر، به مدت   ب(

نخواهد بود. معافیت مالیاتیبه علت تاسیس مرکز به نام شخص حقیقی، مشمول   ج(

ابرازی معاف خواهد بود. درآمدمالیات بر  %52تا مدت شش  سال، از پرداخت  1375/ 1/1از تاریخ  د(
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اسرت و  یرک    میخاص( دارای مجوز فعالیت از وزارت ورزش و جوانان برای ورزش های رزمیباشگاه نوین )سها - 27

 511از: آمروزش ورزشرهای رزمری:    نرد باشرگاه عبارت  1392عملکررد  ، )سود(درآمدکند. میتیم والیبال را نیز اداره 

برا نشران   مری فروش لبراس و تجهیرزات ورزشری رز   میلیون ریال،  111میلیون ریال، نقل و انتقال بازیکنان والیبال: 

میلیون ریال. چره میرزان از سرود باشرگاه      311میلیون ریال، اجاره دریافتی از مجموعه استخر باشگاه:  111باشگاه: 

شود؟میبرای عملکرد مذکور مشمول مالیات به نرخ صفر 

میلیون ریال   522  الف(

میلیون ریال   022  ب(

میلیون ریال   022  ج(

یک میلیارد ریال  د(

باشد؟میصحیح  1397و  1392در سالهای  111و  84،  57کدام گزینه در مورد میزان معافیت مواد - 28

. مبلغ هر سه آنها برابر است الف(

از آنها بیشتر است. 04ماده برابر ولی معافیت  50و  121مبلغ معافیت مواد   ب(

از آنها بیشتر است. 50برابر ولی معافیت ماده  04و  121مبلغ معافیت مواد  ج(

 از آنها بیشتر است. 121برابر ولی معافیت ماده  50و  04مبلغ معافیت مواد   د(

با توجه به دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک کدام گزینه در خصوص وجوه واریز شده با  - 29

؟ماهیت حقوق و دستمزد صحیح است 

.باشد میحقوق بگیر تکلیفی به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات حقوق نداشته و اقدام حسابرسی در این خصوص نیاز ن  الف(

نیازی به حسابرسی تراکنشهای مذکور  ،صورتیکه صاحب حساب بانکی اطالعات مربوط به پرداخت کننده حقوق را اعالم نمایددر  ب(

.باشد مین

 .حقوق رسیدگی گردد درآمدبایست حسب مقررات فصل مالیات بر میدر خصوص وجوه واریزی به حساب از بابت حقوق و دستمزد   ج(

.موارد میتما  د(

در راستای رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: - 71

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

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

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

.قرار گیرد

الف ، ب و ج د(

 حقوقی یا حقیقی دارای یک پرونده مالیاتی باشد: های بانکی واصله متعلق به اشخاصچنانچه تراکنش  - 71

-حداکثر ظرف مدت  پنج روز کاری پس از دریافت اطالعات مذکور، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی قرار می  الف(

 گیرد.

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

 گیرد.  قرار میهای بانکی، در اختیار گروه رسیدگی دستورالعمل تکمیلی رسیدگی به تراکنش 0بند 

  گیرد.می بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  پنج روز کاری پس از دریافت اطالعات مذکور، حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی قرار   د(
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نحوه ارسال اطالعات واردات و صادرات در فهرست معامالت مودیان مشمول چگونه است؟ 1392از سال  - 72

 به ارسال اطالعات واردات و صادرات در فهرست معامالت نیست.الزامی  الف(

باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد و درج شماره به ارسال اطالعات صادرات در فهرست معامالت نیست ولی اطالعات واردات الزامی  ب(

 باشد.نمی ی واردات الزامیکوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده برا

رد ارسال اطالعات واردات و صادرات باید با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کدگمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مو  ج(

 صورت پذیرد.

باید درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کهد گمهرک تهرخیص کننهده و     باشد ولی اطالعات واردات به ارسال اطالعات صادرات در فهرست معامالت نمیالزامی  د(

شماره اختصاصی اشخاص خارجی صورت پذیرد.

صرندوق   ( از ............... مودیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم بره اسرتفاده از سرامانه   %11درصد ) معادل ده - 73

 شود.نامه اجرائی مربوط، برای .............. بخشوده میاند مشروط به رعایت آیینفروش و تجهیزات مشابه شده
سال اول -مالیات ابرازی عملکرد  الف(

مدت دو سال اول -ازی عملکرد مالیات ابر  ب(

سال اول -مالیات قطعی شده   ج(

مدت دو سال اول -مالیات قطعی عملکرد  د(

؟گرددموارد ذیل شماره اقتصادی باطل میکدام یک از در  - 74

 اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی الف(

 ق.م.م )جرم مالیاتی( 004اجرای ماده در مراجع قضایی ارجاع پرونده مالیاتی به  ب(

 اعالم اشخاص حقوقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی ج(

بر لغو مجوز فعالیت اشخاص حقیقیهای اجرایی ذیربط مبنی دستگاهاعالم  د(
اری از افرز افرزاری و سرخت  معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات سرامانه صرندوق فرروش اعرم از نررم      - 75

برداری از سامانه مذکور در................. قابل کسر است.دیان مالیاتی مشمول نصب و بهره...................... مو

؛اولین سال فعالیت -مالیات قطعی شده  الف(

؛اولین سال استفاده –مشمول مالیات درآمد  ب(

 ؛اولین سال استفاده و یا سال های بعدآن –مالیات قطعی شده   ج(

ن سال استفاده و یا سال های بعد آن؛اولی –مشمول مالیات درآمد  د(

3سطح  -، حق تمبر و درآمد اتفاقی منبع ارثتخصصی سواالت 

باشد؟میبرای متوفیان ایرانی مقیم خارج از کشور در کجا  داراداره امور مالیاتی صالحیت - 72

  .باشدمیق.م.م. در شهر تهران  00ماده  0آئین نامه تبصره  1بر اساس بند ت ماده  الف(

.نمایدمید رآخرین محل اقامتگاه ورثه که اظهارنامه ارائه  ب(

 .باشدمیدر شهر تهران  و در اداره امور مالیاتی مرکز  ج(

.باشدمیدر شهر تهران  و در اداره امور مالیاتی شمیرانات  د(

گردد؟میای عدم تسلیم اظهارنامه ارث در موعد مقرر مشمول چه نوع جریمه - 77

 ؛گرددمیای نمشمول هیچ نوع جریمه الف(

؛قانون 170ماده   %12مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی  ب(

؛قانون 172از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث بر اساس ماده   %5/0مشمول جریمه دیر کرد هرماه ج(

موارد ب و ج د(
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در موعد مقرر چیست؟میهای متوفی برای اظهارنامه های تسلیها و بررسی بدهیییدارا مبنای ارزیابی اموال و - 78

 .باشدمیها با توجه به قیمت روز زمان فوت و بررسی بدهیی ها یق.م.م مبنای ارزیابی کلیه اموال ودارا 00طبق ماده     الف(

.باشدمیها با توجه به قیمت روز زمان ارائه اظهارنامه ی ها و بررسی بدهیایق.م.م مبنای ارزیابی اموال ودار00طبق ماده  ب(

 .باشدمیق.م.م. به قیمت روز زمان محاسبه مالیات  10مبنای ارزیابی اموال ودارائی ها و بررسی بدهی ها با توجه به ماده  ج(

ها با براساس ارزش معامالتی و مبنای بررسی بدهی 5براساس ارزش روز زمان فوت وردیف  1،0،3،4مبنای ارزیابی دارائی های ردیف  د(

.باشدمیروز زمان فوت توجه به میزان بدهی در 

 باشد ؟میهای ارائه شده در موعد مقررچه میزان میزان واجبات مالی و عبادی قابل قبول برای اظهارنامه - 79

 ق.م.م. واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی 00ماده0آیین نامه تبصره  0ق.م.م و بر اساس بند ج ماده  00طبق ماده     الف(

ق.م.م واجبات مالی و عبادی با هر میزان که وراث بتوانند پرداخت نمایند با ارائه تائیدیه وتسویه مربوط از مراجع ذی ربط  00طبق ماده     ب(

 توسط وراث

ق.م.م. واجبات مالی و عبادی در حدود قواعهد شهرعی بها ارائهه      00ماده0آیین نامه تبصره  0ق.م.م. و بر اساس بند ج ماده  00طبق ماده     ج(

تائیدیه وتسویه مربوط از مراجع ذی ربط توسط وراث

 م نموده استنامه بجا مانده از خود اعالواجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی که متوفی در وصیت د(

کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی در اظهارنامه هرای ارائره   کسر هزینه هایمیزان حداکثر - 81

 باشد ؟میشده در مورد مقرر تا چه میزان 

ق.م.م تا هر میهزان کهه مهورد تائیهد واحهد امهور مالیهاتی صهالحیت دار قهرار گیهرد در 00ماده  0آیین نامه تبصره  0ماده  4طبق تبصره     الف(

ق.م.م  00اظهارنامه ارائه شده در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند ب ماده 

 تهای حل اختالف مالیاتی قرار گیردمیزان که مورد تائید هیاتا هر  ق.م.م 00ماده  0آیین نامه تبصره  4طبق ماده     ب(

ق.م.م تا سقف ارزش اموال و دارایی های ابراز شده در اظهارنامه ارائهه شهده در موعهد     00ماده  0آیین نامه تبصره  0ماده  4طبق تبصره     ج(

 ق.م.م  00مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند ب ماده 

ق.م.م. اظهارنامه  10ماده  0تا  1های های ردیفتا سقف ارزش اموال و دارایی ق.م.م 00ماده  0آیین نامه تبصره  0ه ماد 4طبق تبصره  د(

 ارائه شده در موعد مقرر

وصیت تا چه میزان از ماترک متوفی برای محاسبه مالیات قابل اجرا است؟ - 81

؛تا ثلث ماترک الف(

 ؛برای وراث تا ثلث ماترک وغیر وراث تا هر میزان که وصیت شده  ب(

؛ق.م.م. تا هر میزان که وصیت شده 0برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده  ج(

؛تا ثلث ماترک و زیاده بر ثلث با اجازه همه وراث و رای دادگاه د(

گذاری واحد مالیاتی اعتراض نمایند؟توانند نسبت به قیمتمیوراث  ،آیاباشد ق.م.م 22در صورتی که ماترک متوفی مشمول بند ج ماده  - 82

.برای اعتراض وجود ندارد موضوعیخیر با توجه به اینکه ماترک معاف از مالیات میباشد  الف(

 .بلی موضوع اعتراض باید خارج از نوبت در مراجع حل اختالف مورد رسیدگی قرار گیرد ب(

تواند  قبل از صدور گواهی اعتراض میبلی اداره امور مالیاتی صالحیت دارموظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی را طی کاربرگ به مودی ابالغ نماید و مودی  ج(

 .نماید

موارد ب و ج د(
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د و درخواست در صورتی که در جمع ماترک متوفی مبلغی در صندوق امانات دادگستری وجود داشته باش - 83

شده باشد ،مالیات آن: ق.م.م تسلیم  34گواهی ماده 

 شود.می ق.م.م محاسبه 10ماده  3بر اساس بند  الف(

شود .می ق.م.م محاسبه 10ماده  1بر اساس بند   ب(

 شود .می براساس نرخ در آمد اتفاقی محاسبه ج(

شود .می محاسبه ق.م.م 145بر اساس تبصره ماده  د(

، باشد های سرمایه گذاری بانکی با نرخ سود باالتردر صورتی که موجودی حساب متوفی در بانک به حساب شرکت - 84

مبنای نرخ مالیات آن چیست؟

ق.م.م  10ماده  1به نرخ بند  الف(

ق.م.م 10ماده  0به نرخ بند  ب(

ق.م.م 10ماده  3به نرخ بند  ج(

ق.م.م 10ماده  5به نرخ بند  د(

 در اظهار نامه متوفی باشد؟میق.م.م باید در ارتباط با ماترک اعال 22آیا پذیرش بدهی متوفی در اظهارنامه موضوع ماده - 85

.تواند هیچ ارتباطی با ماترک اعالم شده در اظهارنامه نداشته باشدمیخیر  الف(

.در اظهارنامه باشدمیدر ارتباط با یکی از ماترک اعالگیرد که بلی، بدهی مورد تائید و پذیرش واحد مالیاتی قرار می ب(

.بلی، بدهی باید در مورد خرید یا باز سازی و یا تجهیز یکی از ماترک اعالم شده در اظهارنامه باشد  ج(

 موارد بند ب و ج  د(

های ولی اظهارنامه های اصالحی )تکمیلی ( بعدی در مکان ،اگر اظهارنامه اولیه در آخرین اقامتگاه قانونی متوفی ارائه شود - 82

دیگر داده شود تکلیف پذیرش و رسیدگی آن چیست؟ 

  .نامه را مورد پذیرش قرار داده و نسبت به رسیدگی آن اقدام نمایدواحدهای مالیاتی دیگر باید اظهار الف(

واحد مالیاتی  ه و اسناد و مدارک ارائه شده بهقرار داده و نسبت به ارسال اظهارنامواحدهای مالیاتی دیگر، باید اظهارنامه را مورد پذیرش  ب(

  .آخرین اقامتگاه متوفی و یا جایی که اولین اظهارنامه داده شده اقدام نماید

حدوده آن واقع شده واحدهای مالیاتی دیگر باید اظهارنامه را مورد پذیرش قرار داده و نسبت به رسیدگی آن قسمت از ماترک که در م ج(

.اقدام و نسبت به ارسال اسناد و مدارک بقیه ماترک به آخرین اقامتگاه متوفی اقدام نماید

 . برخوردارنداختیار رسیدگی و یا ارسال آن به واحد  مالیاتی که اولین اظهارنامه در آن ارائه گردیده  ، ازواحد ای مالیاتی دیگر د(

تا چه زمانی  22ماده  2نامه تبصره طبق قانون و یا آئین های ارائه شده در مهلت مقرراظهارنامهفرصت رسیدگی به  - 87

باشد؟ می

؛شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه الف(

؛یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ب(

 ؛شش ماه از آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه ج(

؛نشده استهیچ زمانی برای رسیدگی به آن مشخص  د(
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ص مالکیت آنها سلب شود ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خا ءکه جزمبنای محاسبه مالیات اموالی  - 88

؟چگونه است

 .گرددمیاز شمول مالیات بر ارث خارج  ق.م.م 01طبق ماده  الف(

.باشدمیق.م.م مشمول مالیات 10ق.م.م ماده  5با توجه به اینکه قبل از فوت هنوز سلب مالکیت انجام نگرفته بر اساس بند  ب(

.باشدمیقانون قرار گیرد معاف از مالیات  0فقط اموالی که در اختیار اشخاص موضوع ماده  ج(

هیچکدام د(

گردند؟ای می، مشمول چه جریمهدرصورت تخلف ق.م.م 34های موضوع ماده بانک ها و شرکت - 89

.گردند میمشمول جریمه ن الف(

 .تا ارزش مال مشمول مالیات نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارد ب(

دو  به میزان مشمول جریمه ،داردتا ارزش اموال مشمول مالیات نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق مسئولیت تضامنی عالوه بر اینکه  ج(

 .برابر مالیات متعلق خواهند بود

.متخلف وشرکا و معاونین آنها نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند د(

ق.م.م توسط وراث ارائه گردیده و دارائی به شرح  22اظهارنامه ماده  21/11/95فوت نموده و در تاری   18/8/95علیرضا شهابی در تاری  - 91

باشد . مطلوبست محاسبه مالیات متعلقه:میذیل 

ریال 211،111 ارزش روز محاسبه ه ب  ،ریال 111،111دستگاه اتومبیل سواری با توجه به تاری  فوت    دانگ یک شش -1

ریال 151،111ارزش روز محاسبه       ه ریال     ب 51،111دستگاه ماشین چاپ با توجه به تاری  فوت      یک -2

ریال 51،111ریال     قابل قبول واحد مالیاتی به تاری  فوت     51،111هزینه کفن و دفن   با توجه به تاری  فوت      -3

 ریال 4،222 الف(

 ریال 0،222 ب(

ریال   0،222 ج(

ریال   0،222 د(

ریال به مبلغ  11،111،111،111از مبلغ  95بورسی از محل مطالبات حال شده سهامداران در سال میسرمایه یک شرکت سها - 91

؟مطلوبست محاسبه حق تمبر متعلق به افزایش سرمایه مذکور ،ریال افزایش یافته است 31،111،111،111

ریال  12،222،222 الف(

ریال  42،222،222 ب(

 صفر ریال ج(

ریال 02،222،222 د(

است؟های ارزی کدام گزینه صحیح در خصوص شمول مالیات حق تمبر نسبت به حواله - 92

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

.باشدمیمشمول پرداخت حق تمبر ن ،گیردخاصی از طرف مقابل انجام 

 .استمشمول مالیات حق تمبر  ،در مواردی که به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد ب(

حق مشمول مالیات  ،شودمیهای ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادالت تجاری با خارج از کشور محسوب حواله ج(

 .باشدمینتمبر 

.باشدمین محسوب نگردیده و مشمول حق تمبر اوراق بهاداردر زمره ارزی  هایحواله د(
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9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

19صفحه 

که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود قصد انتقال آن به اشرخاص ثالرث یرا وراث    در مواردی  - 93

،...دیگر را داشته باشد

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

 .باشدمیعالوه بر شمول مالیات ارث مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی ها نیز  ب(

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

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

فوت نموده است. ورثه وی پس از اخذ گواهی حصر وراثت در مورخ  31/11/1395آقای عسگری در مورخ - 94

میلیون ریال بدهی قطعی و  41میلیون ریال سپرده حساب بانکی و  111با تسلیم اظهارنامه و ابراز مبلغ  31/11/1392

و گواهی  22قاضای گواهی بند ج ماده هزینه های کفن و دفن که مورد قبول واحد مالیاتی قرار گرفته است و ت

در مورخ مینماید. همزمان با رسیدگی به اظهارنامه تسلیمیقانون مالیات های مستقیم را  31/14/1394اصالحی  34

، مطلوب میلیون به عنوان سود بانکی به حساب متوفی واریز شده است 31شود که مبلغ میمشخص  25/12/1392

قانون و یا مشمول مالیات  22سپرده بانکی متوفی که مشمول گواهی بند ج ماده  تعیین مقدار وجوهی ازاست 

نون بر اساس آن صادر گردیده است ؟اق 34مقرر گردیده و گواهی ماده 

میلیون ریال 00به مبلغ   34میلیون و گواهی ماده  50گواهی بند ج به میزان  الف(

میلیون ریال 72به مبلغ   34ماده میلیون و گواهی  42گواهی بند ج به میزان  ب(

میلیون ریال 02به مبلغ   34میلیون و گواهی ماده  02گواهی بند ج به میزان  ج(

میلیون ریال صادر و چون سود بانکی پس از فهوت واریهز شهده لهذا فاقهد       02به مبلغ   34میلیون و گواهی ماده  42گواهی بند ج به میزان  د(

 اظهارنامه خواهد بود.

میلیون ریال از محل  1،111شده در بورس اوراق بهادار مبلغ عام )الف( پذیرفتهمیافزایش سرمایه شرکت سها - 95

میلیون  2،111میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران و مبلغ 1،511مطالبات حال شده سهامداران، مبلغ 

شرکت تصویب و  15/7/1395مورخ میمجمع عموهای ثابت شرکت در ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی

ها به ثبت رسیده و افزایش سرمایه در تاری  در اداره ثبت شرکت 21/19/1395جلسه مذکور در تاری  صورت

افزایش سرمایه و مهلت واریز آن به  تمبرحقدر دفاتر شرکت ثبت و اعمال گردیده است. مبلغ  11/11/1395

 است از:  ترتیب عبارت

15/0/1375تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  1،222،222 الف(

02/7/1375تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  0،052،222 ب(

02/7/1375تا دو ماه پس از تاریخ  –ریال  1،222،222ج(

باشد.می تمبرحقمعاف از پرداخت مالیات  د(

باشد؟میکدامیک از اموال زیر از شمول مالیات بر ارث خارج  - 92

؛سهام متوفی در شرکتهای سهامی الف(

 ؛سپرده های بانکی متوفی نزد بانکهای داخلی ب(

؛سود متعلق به اوراق مشارکت خریداری شده توسط متوفی ج(

؛وجوه حاصل از بیمه عمر و زندگی د(
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9سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

21صفحه 

ریال بوده است.  511،111،111شده است مبلغ ثبت 11/11/1394سرمایه اولیه یک شخصیت حقوقی که در تاری   - 97

ریال کاهش داده است )سرمایه  51،111،111سرمایه خود را به مبلغ  21/11/1395این شخصیت حقوقی در تاری  

ریال  111،111،111ای به مبلغ افزایش سرمایه 15/11/1392سپس در تاری   .ریال( 451،111،111در تاری  مذکور 

حالتی که شخصیت حقوقی مذکور، شرکت تضامنی، شرکت  دررا ایه افزایش سرم تمبرحقثبت نموده است. 

محاسبه نمایید؟ باشد، غیر تجاری عام، شرکت تعاونی، مؤسسهمیسها

ریال 05،222 –ریال  10،052 –ریال  52،222 -ریال 52،222  الف(

ریال 05،222 –ریال 10،052 –ریال  00،522 -ریال05،222 ب(

 صفر ریال -صفر  -ریال  05،222 –ریال  05،222 ج(

صفر ریال -ریال  10،052 –ریال  00،522 –ریال  05،222 د(

ریال افزایش سرمایه داده و افزایش 11،111،111مبلغ  21/2/1392سهامی( در تاری  غیرشرکت جهان )مختلط  - 98

شرکت در تاری  کهیدرصورتثبت نموده است.  هاشرکتدر اداره ثبت  31/4/1392سرمایه را در تاری  

تمبر و در صورت لزوم جریمه را محاسبه نمایید؟تمبر مراجعه نماید، حقبرای پرداخت حق 31/5/1392

باشد. تمبر نمیمشمول حق ،استمیسها ریغبه اینکه شرکت مختلط  توجه با الف(

  ریال 5،222 ب(

ریال  12،222 ج(

ریال 42،222 د(

مالیات اتفاقی شرکت یادشده را محاسبه نمایید؟ ماخذ مشمول زیر را دریافت داشته است.شرکت کاج موارد  - 99

بالعوض به ارزش روز پنج میلیارد ریال و ارزش معامالتی پانصد میلیون ریال از  صورتبهدریافت یک ساختمان  -

؛مییک نهاد انقالب اسال

 تشویق تولید؛از دولت بابت جایزه  دریافت مبلغ بیست میلیارد ریال -

؛ریالبالعوض از سازمان خیریه به ارزش چهارصد میلیون  صورتبهخودرو  دریافت یک -

ق.م.م معاف است.  100باتوجه به ماده  الف(

ریال 05،422،222،222 ب(

 ریال 722،222،222 ج(

ریال 422،222،222 د(

اتفاقی شرکت یادشده را محاسبه نمایید؟ درآمدمالیات ماخذ مشمول بر است.  شده اهداکمک شرکت در قالب  موارد زیر به یک - 111

 ؛ریال 111،111،111کمک دریافتی از موسسه دولتی به مبلغ  -

 ؛ریال 211،111،111کمک دریافتی بابت خسارت حاصل از زلزله به مبلغ  -

؛ریال 311،111،111کمک دریافتی از شرکت خصوصی یاس بابت تشویق صادرات به مبلغ  -

 ؛ریال 411،111،111کمک دریافتی از شهرداری به مبلغ  -

معاف است. الف(

ریال   522،222،222 ب(

ریال   422،222،222 ج(

ریال  022،222،222 د(
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 21صفحه 

3سطح  – سواالت تخصصی منبع امالک

مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود؟ 1392فروش امالک کدامیک از اشخاص زیر در سال  - 111

جمعیت هالل احمر –4   سازمان ملی زمین و مسکن -3    بنیاد مستضعفان -2   )ره( ستاد اجرای فرمان امام-1

؛باشندمیهمه اشخاص یاد شده مشمول مالیات نقل و انتقال  الف(

؛معاف از مالیات نقل و انتقال 4و  3مشمول مالیات و  0و  1موارد  ب(

؛مشمول مالیات نقل و انتقال 4و  3معاف از مالیات و  0و  1موارد  ج(

 ؛باشدمیهمه اشخاص یاد شده مشمول مالیات نقل و انتقال ن د(

این ملک  ،شودمی)ره( منتقل  ستاد اجرای فرمان امام به میاز طریق حکم دادگاه انقالب اسال 1388در سال ملکی  - 112

به اجاره در اختیار بنیاد مستضعفان بوده و در این سال در ازای بدهی ستاد اجرایی به  1392لغایت  1388از سال 

ریال به  1،111،111،111به مبلغ  1397ملک در سال  بنیاد با صدور حکم دادگاه به تملک بنیاد در آمده است. این

 در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات به ستاد اجرای فرمان امام وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

د مستضعفان کدام گزینه درست است؟)ره( و بنیا

؛انتقال به وزارت آموزش و پرورش معاف –انتقال به بنیاد مستضعفان معاف  –اجاره ستاد اجرایی معاف  درآمد –انتقال به ستاد اجرایی معاف  الف(

انتقال به وزارت آموزش و  –انتقال به بنیاد مستضعفان مشمول مالیات  –اجاره ستاد اجرایی معاف  درآمد –انتقال به ستاد اجرایی معاف  ب(

؛پرورش معاف

انتقال به وزارت  –انتقال به بنیاد مستضعفان مشمول مالیات  –اجاره ستاد اجرایی مشمول مالیات  درآمد –انتقال به ستاد اجرایی معاف  ج(

؛آموزش و پرورش معاف

 ؛معاف است 0اجاره امالک اشخاص موضوع ماده  درآمدفقط نقل و انتقال و  د(

در تهران و یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مربع متر  151یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  1392دل در سال آقای صاف - 113

متر در شهرستان خوانسار دارد ، ایشان آپارتمان تهران را برای خوابگاه کارکنان یک شرکت خصوصی و آپارتمان خوانسار  211مساحت 

و به دلیل عدم اطالع از قانون دیگری ندارد  درآمدرا برای مسکونی به اجاره واگذار نموده است. مشارالیه به غیراز حقوق بازنشستگی 

قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر اقدام ننموده است. کدام گزینه در  57و  81نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 

خصوص وضعیت مالیاتی ایشان صحیح است ؟

غیرمسهکونی مشهمول مالیهات و آپارتمهان خوانسهار مشهمول       اجاره آپارتمان تهران به دلیل اجاره به شرکت خصوصهی و اسهتفاده    درآمد الف(

قهانون   04توانهد از معافیهت مهاده    می است قانون مالیات های مستقیم 50 ماده معافیت است. مودی در صورت تسلیم اظهارنامه که موضوع

 .اجاره متعلقه برخوردار شود درآمدمزبور نسبت به 

لذا یکهی از دو آپارتمهان بهه دلخهواه مهودی      نبوده،  53ماده  11ه معافیت تبصره خوابگاه مانع از استفاداستفاده از آپارتمان تهران به عنوان  ب(

.باشدمیقانون  50و ماده  53ماده  11مشمول معافیت تبصره 

 .مالیاتی مقرر خواهد بودمشمول معافیت  به منظور خوابگاه هر دو آپارتمان فارغ از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و یا اجاره ج(

لهیکن مهودی    ،قهانون مالیهات ههای مسهتقیم مشهمول مالیهات اسهت        02هر دو آپارتمان به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده  د(

.برخوردار گردد  04از معافیت ماده  50تواند با تسلیم اظهارنامه مالیاتی ماده می

؟باشدمینصحیح ( ق.م.م )امالک اجاری  53ماده  9کدام گزینه در خصوص مالیات تکلیفی موضوع تبصره  - 114

باشد.میدر صورتی که موجر وزارتخانه باشد کسر مالیات تکلیفی منتفی  الف(

باشد.میدر صورتی که موجر شهرداری باشد کسر مالیات تکلیفی منتفی  ب(

باشد.میتکلیف کسر مالیات ساقط  ،واحد مسکونی باشددر صورتی که مورد اجاره  ج(

 باشد.میاشخاص حقیقی به عنوان مستاجر مکلف به کسر مالیات تکلیفی  ن د(
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22صفحه 

گلها در قبال اجاره بهاء میشرکت سها هب 1392در سال میآقای مرادزاده یکباب واحد اداری را طبق سند رس - 115  

ریال واگذار نموده است. در صورتی که ارزش اجاره مورد اجاره بر مبنای جدول امالک  811،111،111ساالنه 

.1392مشمول مالیات موجر در سال  درآمدریال باشد ، مطلوبست  1،111،111،111مشابه ساالنه 

ریال   022،222،222 الف(

ریال 022،222،222 ب(

ریال 052،222،222 ج(

 ریال 1،222،222،222 د(

ریرال از   1،111،111،111یکباب واحد اداری را با سند عادی در قبال مرال االجراره سراالنه     1392شرکت گلها در سال  - 112

که ارزش اجاری ملک مورد در صورتی االجاره را پرداخت نموده است.آقای اصغرزاده اجاره نموده  و بر این مبنا مال

ول مالیرات اجراره ملرک در    مشرم  درآمدمطلوبست  .ریال باشد 2،111،111،111اجاره طبق جدول اجاره امالک مشابه 

.1392سال 

ریال 052،222،222 الف(

ریال 1،522،222،222 ب(

ریال 1،222،222،222 ج(

هیچکدام  د(

مشمول مالیات اجاره امالک به ماخذ ارزش اجاری مندرج در جدول امرالک مشرابه    درآمددر صورتی که تعیین  - 117

؟باشدمینگزینه صحیح  متعیین شده باشد کدا

باشد.میمشمول مالیات تعیین شده قطعی  درآمد الف(

باشد.میبا رعایت مقررات مابه التفاوت قابل مطالبه  ،چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیشتر بوده ب(

باشد.میاض مودی قابل رسیدگی در مراجع حل اختالف مالیات در صورت  اعتر اجاره واقعی کمتر باشد درآمددر مواردی که  ج(

 باشد. میمطالبه مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مرور زمان قابل مطالبه  د(

گواهی پایان کار صادر شرده اسرت. در    2/1/1395پروانه ساخت یکباب منزل مسکونی را اخذ و در تاری   25/4/1394الف در تاری  آقای  - 118

ریرال و ارزش معرامالتی    211،111،111ساختمان مذکور را منتقل نماید و ارزش معامالتی اعیرانی  15/4/1397که نامبرده در تاری  صورتی

ق.م.م باید بپردازد. 187هایی که نامبرده جهت اخذ گواهی موضوع ماده مطلوبست محاسبه مالیات ،اشدریال ب 111،111،111عرصه 

ریال 15،222،222 الف(

ریال 35،222،222 ب(

ریال 02،222،222 ج(

ریال 05،222،222 د(

االجاره ساالنه متر مربع و به مبلغ مال 142در تهران به مساحت مفید  1392آقای محمودی آپارتمان مسکونی خود را در سال  - 119

 158باب آپارتمان مسکونی را برای سکونت خود به مساحت مفید  ریال به اجاره واگذار و خود در شهر مشهد مقدس یک 211،111،111

در صورتی که ارزش اجاری امالک تهران و مشهد طبق  سال اجاره نموده است.در  321،111،111االجاره ساالنه متر مربع و در قبال مال

ول مالیات امالک اجاری سال مشم درآمدریال باشد، مطلوبست  311،111،111ریال و  511،111،111جدول امالک مشابه به ترتیب 

1392. 

ریال 00،222،222 الف(

ریال 30،222،222 ب(

 معاف است. ج(

ریال 00،522،222 د(
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23صفحه 

ق.م.م  31/4/94اصالحی مصوب  77مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع ماده  درآمددر محاسبه و تعیین  - 111

شود؟می،ارزش عرصه بر چه مبنایی تعیین 

ق.م.م تعیین شده یا ارزش روز خرید هر کدام بیشتر باشد. 04ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده  الف(

؛عرصه در زمان صدور جواز ساخت ارزش روز ب(

؛ارزش معامالتی عرصه در تاریخ فروش ج(

 ؛ارزش خرید عرصه د(

مشمول مالیرات سراخت و فرروش موضروع      درآمدکدام یک از گزینه های زیر در خصوص نحوه محاسبه و تعیین  - 111

باشد؟میصحیح  31/4/1394ق.م.م اصالحی  77ماده 

باشد.میتمام شهرها مشمول مالیات ساخت و ساز  الف(

باشند.میبه بعد صادر شده، مشمول  31/4/1374از تاریخ  آنها ساختمان هایی که جواز ساخت ب(

شود.میدرصد به ماخذ ارزش معامالتی ملک دریافت  12زمان نقل و انتقال مالیات مقطوع با نرخ  ج(

.باشدمی 57مشمول مقررات ماده  در زمان انتقال ،صرفاً ،صادر شده است 1374ساختمانی آنها تا پایان ساختمان هایی که پروانه  د(

................................ در خصوص خریداران ساختمان های نیمه تمام مبلغ خرید - 112

گردد.میناشی از ساخت و فروش امالک مذکور کسر  درآمدبه عنوان بهای تمام شده خریدار محسوب و از  الف(

گردد.مین 31/4/74اصالحی ق. م . م مصوب  00مشمول مقررات ماده  ب(

شود.میبه تناسب مالیات پرداختی به کل مالیات پروژه، جزو بهای تمام شده ساختمان محسوب  ج(

 گردد.  میخرید به عنوان بهای تمام شده ساختمان محسوب ن مبلغ به دلیل عدم شمول مالیات به ساختمان های نیمه تمام، د(

نسبت به تنظریم قررارداد مشرارکت سراخت پاسراژ       1395در سال  ملی زمین و مسکنشرکت توس گستر با سازمان  - 113

تجاری اقدام نموده است که شرکت مذکور در قبال ساخت و تکمیل پاساژ تجراری فروق، مالرک ده براب مغرازه      

ده براب  میجهت ثبرت سرند رسر   ملی زمین و مسکن پاساژ مذکور بعد از دو سال احداث گردید و سازمان  .گردد

 نماید. باتوجه به مطالب فوق کدام گزینه درست است:میبا شرکت توس گستر اقدام میمغازه وفق قرارداد تنظی

گردد.میی نی شناسایدرآمدقرارداد منعقده فی مابین، هیچ گونه  با توجه به مفاد الف(

 گردد.میم  .م.ق 57انتقال ده باب مغازه به شرکت توس گستر مشمول مالیات موضوع ماده  ،میبا توجه به عدم تنظیم قرارداد فوق در دفاتر اسناد رس ب(

م .م.ق 00م  و ماده .م.ق 57مالیات موضوع ماده انتقال ده باب مغازه به شرکت توس گستر مشمول  ،میبا توجه به عدم تنظیم قرارداد فوق در دفاتر اسناد رس  ج(

گردد.می

 باشد.میمعاف از پرداخت مالیات ملی زمین و مسکن سازمان   د(

مهندس کیانی آدرس محل سکونت پدر خود را جهت انجام امور اداری به عنوان آدرس قانونی خود به سازمان نظام  - 114

مدعی شده است که هیچ گونه پرداختی به عنوان اجاره محل فوق به پدر خود ایشان .مهندسی ساختمان اعالم نموده است 

 است. ندارد و صرفاً جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی محل فوق را به عنوان دفتر کار به سازمان مذکور اعالم نموده

 .(ریال 51،111،111به ماهیانه محاسبه مالیات بر اجاره )بهای اجاره ملک فوق بر اساس جدول امالک مشااست مطلوب 

 .باشدمیم  ..مق 53ماده 11مشمول مقررات تبصره  الف(

و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس آنها صورت میبا توجه به اینکه اینگونه مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رس  ب(

   .باشندمیاجاره نشود و مشمول مالیات بر میلذا اجاری تلقی ن ،گیردمی

شود. میاتفاقی  درآمدلذا مشمول مالیات بر ، گرددمیمهندس کیانی با توجه به اینکه بدون پرداخت وجهی از منافع محل منتفع  ج(

مشمول مالیات اجاره خواهد بود. 31/4/74اصالحی  54وفق مفاد ماده  د(
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24صفحه 

باشد را به مبلغ میمتر را در طبقه دو پاساژ نشاط که به صورت نیمه ساخت  21باب مغازه تجاری به مساحت آقای کمالی یک - 115

مطلوب است مهلت قانونی  .آماده تحویل گردد1398ا پایان سالنموده است و قرار است ت فروشسی میلیارد ریال پیش 

؛محل تسلیم اظهارنامه مالیاتی حق واگذاری

سی روز پس از تاریخ تحویل یا تصرف  مغازه الف(

سی روز پس از تنظیم سند رسمی ب(

سی روز پس از تاریخ تنظیم قرارداد پیش خرید مغازه ج(

 0و1گزینه  د(

به  متر را برای خوابگاه دانشجویی دانشگاه بیرجند 311یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ 1392شرکت رفاه  در سال  - 112

)بهای اجاره ملک فوق با توجه به  لوب است محاسبه  مالیات بر اجارهمط .ریال سالیانه اجاره داده است 181،111،111مبلغ 

.باشد(میریال  31،111جدول امالک مشابه ماهیانه 

ریال  005،222 الف(

ریال   330،222 ب(

ریال  500،522 ج(

 معاف د(

)ل(  باشد که بر اساس بندمیمیانتشاراتی به موجب مجوز صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالدارای فعالیت میآقای بهرا - 117

متر ازآقای کمالی به صورت  21یک اتاق اداری به متراژ  میآقای بهرا .م از پرداخت مالیات معاف هستند.م.ق 139ماده 

اجاره سالیانه ملک فوق با توجه به جدول امالک  )بهایطلوب است محاسبه مالیات بر اجاره م .رایگان اجاره نموده است

 .باشد(میریال  111،111مشابه متری 

گردد.میلذا مشمول مالیات بر اجاره ن ، قرار داده استمیبا توجه به اینکه آقای کمالی اتاق فوق را به صورت رایگان در اختیار آقای بهرا  الف(

 گردد.میریال  322،222اتفاقی به مبلغ  درآمدمشمول مالیات بر  117با توجه به مقررات ماده  میآقای بهرا ب(

لذا در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط مشمول  ، باشدمیم .م.ق 137از مودیان بند )ل( ماده میبا توجه به اینکه آقای بهرا ج(

د.گردمیاتفاقی ن درآمدمالیات بر 

0و 1های گزینه د(

مورخ  53/92/231شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره  11/4/92مورخه  211 -11بر اساس صورتجلسه شماره - 118

باشد ؟ میهای مالیاتی ذیل بر قرار نشرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اعطای کدامیک از معافیت  17/4/92

ق.م.م 50معافیت موضوع ماده  الف(

ق.م.م 53معافیت موضوع تبصره یازده ماده  ب(

گیردمیدر صورت عدم تسلیم اظهارنامه هیچگونه معافیتی به صاحبان امالک اجاری تعلق ن ج(

 های الف و ب صحیح استگزینه د(

ریال اجاره داده و آقای  21،111،111به آقای حبیبی به مبلغ مال االجاره سالیانه  1395شرکت پدیده ملک اداری خود را در سال  - 119

درصورتی که ارزش اجاره ملک طبق دفترچه  ،اجاره داده استریال  91،111،111حبیبی نیز ملک مذکور را به شرکت طریقت به مبلغ 

مطلوبست محاسبه مالیات قابل مطالبه از شرکت پدیده؟ .ریال باشد 81،111،111ارزش اجاری سالیانه 

ریال 10،005،222 الف(

ریال 0،522،222 ب(

 ریال 5،005،222 ج(

ریال 15،222،222 د(
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25صفحه 

(31/4/94)اصالحی  های نیمه تمام ، مبلغ فروش هرمرحله ....................درمورد نقل وانتقال ساختمان - 121

شود.میناشی از ساخت وفروش امالک مذکور کسر  درآمداز  به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله قبلی محسوب و الف(

شود.میناشی از ساخت وفروش امالک مذکور اضافه   درآمدبه   به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله قبلی محسوب و ب(

 .شودمیبه در آمد ناشی از ساخت وفروش امالک مذکور اضافه  به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و ج(

 شود.میناشی از ساخت وفروش امالک مذکور کسر  درآمداز  به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و د(

به مدت یکسال  1/1/95مترمربع واقع در تهران را از تاری  211یک واحد آپارتمان اداری به مساحت « الف»آقای  - 121

به اجاره واگذار نموده و خود محل دیگری را جهت « ب»ریال به آقای  21،111،111در قبال اجاره ماهیانه 

ریال اجاره نموده است. در صورتیکه ارزش اجاری ماهیانه هرمتر مربع  11،111،111سکونت خود با اجاره ماهیانه 

 آقای الف. 1395مالیات اجاره سال  ریال باشد مطلوبست محاسبه 211،111آپارتمان اداری 

ریال 42،522،222 الف(

ریال 13،522،222 ب(

ریال 00،222،222 ج(

ریال 54،222،222 د(

(31/4/94)اصالحی  ق.م.م صحیح است؟ 77کدام گزینه در خصوص مالیات علی الحساب پرداختی موضوع ماده  - 122

 گردد .میمالیات علی الحساب پرداختی در زمان انتقال قطعی تلقی  الف(

التفاوت الحساب کمتر باشد مابهمالیات تعیین شده بر اساس مقررات فصول چهارم و پنجم باب سوم ق.م.م از مالیات علیکه در صورتی ب(

 باشد .میقابل استرداد ن

التفاوت با رعایت الحساب پرداختی ساخت و فروش امالک پس از قطعی شدن مالیات به حساب پرداختی مودی منظور و مابهمالیات علی ج(

 شود.می مستردمقررات حسب مورد مطالبه و یا 

الحساب قابل در مواردی که عملیات ساخت و فروش منجر به زیان گردد و زیان بر اساس دفاتر قانونی محرز گردد مالیات علی صرفاً د(

 استرداد است.

یک از واحدهای زیر با لحاظ سایر مستقیم، برای کدامقانون مالیاتهای  31/14/1394با توجه به اصالحیه مصوب  - 123

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

واحدهای مسکونی  الف(

واحدهای تجاری ب(

واحدهای اداری ج(

 هاهمه گزینه د(

 .ریال فروخته است 31،111،111،111یک  باب واحد تجاری را به مبلغ  97ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در سال  - 124

 .ریال باشد 151،111،111ریال و ارزش معامالتی آن  21،111،111،111چنانچه مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری 

چند ریال خواهد بود؟ انتقال و حق واگذاری(های مستقیم )نقل و قانون مالیات 59جمع مالیات موضوع ماده 

صفر ریال الف(

ریال 420،522،222 ب(

ریال 452،222،222 ج(

ریال 422،222،222 د(
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26صفحه 

باشد؟مین میوصول کدامیک از مالیات های زیر از مودی ذیربط الزا ،ق.م.م 187هنگام صدور گواهی ماده  - 125

 اجاره امالک؛ درآمد( مالیات بر 1

مستاجر فعال در ملک مورد انتقال؛ مشاغل درآمدمالیات بر( 2

اشخاص حقوقی؛ درآمد( مالیات بر 3

 ؛( مالیات نقل و انتقال ملک4

  0 الف(

 3 ب(

  3و  0 ج(

 .های فوق الزامیستوصول کلیه مالیات د(

3سطح  – سواالت تخصصی منبع ارزش افزوده

مالیات خدمات تامین نیروی انسانی صحیح است؟کدام عبارت در خصوص ماخذ مشمول   - 122

ی بابت خدمات تامین نیروی انسانیمابه ازای دریافت  الف(

مربوط به طرف قراردادحقوق  های بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه کل مبلغ ناخالص مندرج در صورت وضعیت  ب(

تامین نیروی انسانی توسط شرکتهایکل مبلغ پرداختی بابت حقوق   ج(

باشدمیمشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده ن به ازای دریافتی بابت خدمات تامین نیروی انسانی د(

بیش از مالیات و عوارض تعیین شده براساس میدر مواردی که مالیات و عوارض ابرازی مودیان در اظهارنامه تسلی  - 127

کل کشور باشد ... 1397نون بودجه سال ( قا2تبصره ) "و"بند 

مالک عمل خواهد بود. ،گرددمیمالیات و عوارض ابرازی مودیان که قطعی محسوب   الف(

بود.کشور مالک عمل خواهدکل 1370سال ( قانون بودجه0تبصره ) "و"شده براساس بند مالیات و عوارض ابرازی تعیین  ب(

مالیاتی مطرح و براساس رأی اقدام شود.بایست در مراجع حل اختالف میمراتب   ج(

 هیچکدام  د(

؟باشدصحیح می "ارزش افزوده"کدام گزینه در خصوص تعریف  - 128

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

 و یا فروش همان دوره، یکسان است. درآمدهای هر دوره از 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 بین ارزش کاالها و خدمات عرضه شده با ارزش کاالها و  ج(

خدمات خریداری شده در یک دوره معین. 

همه موارد صحیح است. د(

در فهرست مودیان فاقد اعتبار در سامانه مالیات برارزش افزوده درج گردیده است. در این صورت   Aنام شرکت - 129

 ...

باشد.پذیرش نمیمالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید از شرکت مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابل الف(

 باشد.پذیرش میشرکت مذکور به عنوان اعتبار مالیاتی قابلمالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید از  ب(

علیرغم درج نام شرکت موصوف در فهرست مودیان فاقد اعتبار، درصورت احراز اصالت معامله، اعتبار مالیاتی مربوط به خرید از   ج(

باشد.میشرکت مذکور قابل پذیرش 

هیچکدام.  د(
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اقدام به خرید دوازده میلیارد ریال نفت گاز) بدون  1392دوره مالیاتی پاییز سال یک واحد نیروگاهی تولید برق در  - 131

احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده( جهت سوخت نیروگاه نموده است. میزان مالیات و عوارض قابل استرداد یا قابل 

از مالیات و عوارض وصول شده را محاسبه نمائید.  رکس

 ریال 002،222،222 الف( 

ریال  1،022،222،222 ب(

ریال  1،702،222،222 ج(

نخواهد بود.  ،مالیات و عوارض پرداختنی قابل استرداد و یا قابل کسر از مالیات و عوارض وصول شده د(

 11،111،111ریال، هزینه حمل  31،111،111اقدام به واردات مواد اولیه مشمول به قیمت خرید  1379در سال  "فریاد"شرکت تولیدی  - 131

تعیین گردیده است. چنانچه فروش داخلی کاالی معاف  %18نماید. نرخ سود بازرگانی ریال می 11،111،111ریال و هزینه بیمه 

ریال باشد، مبلغ بدهی/قابل استرداد عبارت است از:  51،111،111ریال و فروش صادراتی کاالی مشمول  51،111،111

ریال بستانکار 5،472،222 الف(

ریال بستانکار 0،045،222 ب(

ریال بستانکار 5،312،222 ج(

 ریال بستانکار 0،512،222 د(

قرارداد احداث سد در مدت سه سال با یک شرکت کارفرمای دولتی به مبلرغ یکصرد و هشرتاد    ، "پیمان"شرکت پیمانکاری  - 132

دفراتر و اسرناد و مردارک مرودی در دسرت باشرد،       میلیارد ریال منعقد نموده است./ در صورتیکه اطالعات ذیل برر اسراس   

های اول، دوم و سوم؟مطلوبست محاسبه مجموع ماخذ مشمول مالیات سال

شناسایی شده بر اساس درصد پیشرفت کار درآمدصورت وضعیت تایید شده سال

ریال  71،111،111،111ریال  21،111،111،111سال اول

ریال  51،111،111،111ریال 71،111،111،111سال دوم

ریال  21،111،111،111ریال  51،111،111،111سال سوم  
ریال  52،222،222،222ریال ،  02،222،222،222ریال ،   02،222،222،222 الف(

ریال  42،222،222،222ریال ،  02،222،222،222ریال ،  02،222،222،222 ب(

ریال   02،222،222،222ریال ،  52،222،222،222ریال ،  02،222،222،222 ج(

  ریال 52،222،222،222ریال ،  02،222،222،222ریال ،  02،222،222،222 د(

توانرد  مری های ذیرل  درصورت اعتراض مودیان به برگ مطالبه/استرداد مالیات برارزش افزوده کدامیک از گزینه  - 133 

؟درفع اختالف نمای

رئیس امورمالیاتی  الف(

معاون مدیرکل امورمالیاتی  ب(

مدیرکل امورمالیاتی   ج(

همه موارد   د(

های فروش صادراتی باشد ...چنانچه ارزش مندرج در برگ سبز گمرکی صادرات بیش از ارزش مندرج در صورتحساب - 134

 بایست به مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود. االختالف میمابه الف(

چنانچه نوع، مقدار، وزن و تعداد مندرج در برگ سبز گمرکی مغایر با نوع و یا کمتر از مقادیر مندرج در صورتحساب فروش صادراتی باشد،  ب(

 بایست به مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود.االختالف میمابه

باشد. یکسان باشد، به لحاظ مالیاتی موثر نمی صادراتیرتحساب فروش چنانچه نوع، مقدار، وزن و تعداد مندرج در برگ سبز گمرکی و صو ج(

گزینه ب و ج صحیح است. د(
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( قرانون رفرع موانرع    34هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کاال در اجررای مراده )    - 135

باشد............... میموکول به ارتقای نظام مالیاتی کشور پذیر وتولید رقابت

عدم وجود بدهی ابرازی  الف(

 عدم وجود بدهی قطعی شده  ب(

ارائه درخواست استرداد توسط صادرکنندگان کاال  ج(

همه موارد  د(

مفروض اسرت. مطلوبسرت    1392در دوره مالیاتی تابستان سال « ستاره » اطالعات ذیل درمورد عملیات مالی شرکت تولیدی- 132

 محاسبه میزان مبلغ بدهی/قابل استرداد دوره مذکور؟

 ریال   4،111،111،111 خرید مواد اولیه مشمول:

 ریال 1،511،111،111خرید خدمات مشمول: 

 ریال 2،111،111،111 فروش کاالی تولیدی مشمول در سرزمین اصلی:

ریال 1،111،111،111صادرات کاالی تولیدی مشمول  به  مناطق آزاد تجاری صنعتی :

 ریال 2،111،111،111صادرات کاالی تولیدی معاف به مناطق ویژه اقتصادی : 

 ریال 1،511،111،111صادرات کاالی تولیدی معاف به خارج از کشور: 

   ریال 1،511،111،111صادرات کاالی تولیدی مشمول به خارج از کشور :

ریال بدهکار 00،522،222 الف(

ریال بستانکار 121،052،222 ب(

ریال بدهکار 00،522،222 ج(

 ریال بستانکار 171،052،222 د(

بابت مالیات و عوارض ارزش افرزوده تررخیص   از پیمانکاران های ذیل جزو شرایط استرداد چک دریافتی کدامیک از گزینه - 137

 باشد؟قراردادهای پیمانرکاری میماشین آالت و تجهیزات خطوط تولید وارداتی )بدون پرداخت مالیات و عوارض( در 

پیمانکهار و پرداخهت یها ترتیهب     میههای تسهلی  ههای تنظیمی،دفهاتر و اظهارنامهه   آالت و تجهیزات موصوف درصورت وضعیتلحاظ شدن بهای ماشین الف(

پرداخت بدهی متعلقه

ته شودهای مشمول مالیات بکار گرفماشین آالت و تجهیزات مزبور باید صرفاً برای فعالیت ب(

اً توسط پیمانکار انجام شده باشدواردات طبق قرار داد و صرف ج(

واردهمه م د(

 ؟نادرست استکدام گزینه درخصوص شرایط و ضوابط استرداد قطعی اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده،  - 138

 های مشهمول قبهل از آن و  دوره عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره مورد نظر وهرگونه استرداد مالیات و عوارض به مؤدیان، موکول به رسیدگی به  الف(

 های صادره خواهد بود.نیز احراز اضافه پرداختی به موجب برگه قطعی

امهه در  یا طی فرم درخواست استرداد ظرف مهدت سهی روز از تهاریخ انقضهای مهلهت تسهلیم اظهارن      میدرخواست تقاضای استرداد طی اظهارنامه تسلی ب(

 موعد قانونی یا مهلت اعالم شده جهت برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، باید صورت گیرد.

ود.استرداد مالیات و عوارض صرفاً در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازی تا تاریخ صدور برگ مطالبه/استرداد امکان پذیر خواهد ب ج(

هیچکدام. د(
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قبرل از صردور بخشرنامه عردم شرمول       ،طاقه فروش پارچه ،در صورتی که  مراحل قطعیت پرونده اشخاص حقیقی - 139

طی گردیده باشد ، نحوه اعمرال مقرررات بخشرنامه     زش افزوده برای رسته طاقه فروشاناجرای قانون مالیات بر ار

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

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

هایی که مالیات و عوارض مفاد بخشنامه عدم شمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای رسته طاقه فروشان ، صرفا برای کلیه دوره ب(

آن قطعی نشده است مالک عمل خواهد بود.

مالیات و عوارض پرداختی دوره هایی که مالیات و عوارض آن قطعی گردیده است ،حسب درخواست مؤدیان قابل استرداد خواهدبود. ج(

 عدم شمول اجرای قانون مالیات برارزش افزوده برای رسته طاقه فروشان پارچه صرفا از تاریخ صدور بخشنامه موصوف خواهد بود. د(

الرأس، چنانچه اطالعات واصرله فرروش کراال و    مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علیدر روش تعیین  - 141

-که مؤدی مشمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می« درخشان» شرکت 1387خدمات سال 

مالیاتی نیز نباشرد، مأخرذ    هایریال بوده و اطالعات مذکور قابل تفکیک به دوره 55،111،111،111باشد، به میزان 

 .های پاییز و زمستان عملکرد سال مذکور را به ترتیب تعیین نمائیدمشمول مالیات دوره

ه صفر 55،222،222،222 الف(

00،522،222،222ه  00،522،222،222 ب(

13،052،222،222ه 13،052،222،222 ج(

گردد.خدمات سال مالی گذشته در هر دوره تسهیم میمیزان اطالعات فروش واصله به نسبت فروش کاال و  د(

 باشد؟میکدام گزینه صحیح ن - 141

د فسخ و اقاله اسناد وکالت فروش قطعی خودرو در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ تنظیم سند صورت گیرد مشمول مالیهات نقهل و انتقهال خواهه     الف (

بود.

خودرو در صورتی که بعد از شش ماه از تاریخ تنظیم سند صورت گیرد مشمول مالیات نقل وانتقال خواهدبود.فسخ و اقاله اسناد وکالت فروش  ب(

 در صورت فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مالیات نقل وانتقال پرداختی قابل استرداد نخواهد بود. ج(

مالیات نقل وانتقال پرداخت شده باشد، درصورت انتقهال خهودرو بهه اشهخاص دیگهر       ،فروش خودرودر صورتی که در زمان تنظیم سند)اولیه(وکالت  د(

 مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود.

 911،111،111ریال فرش ماشرینی و   1،511،111،111مبادرت به فروش داخلی 1394دوره تابستان سال  در« ظریف » شرکت  - 142

مبلرغ  ب اسرناد ومردارک مثبتره احرراز گرردد،      در صورتی کره در همرین دوره بره موجر     ریال فرش دستباف نموده است.

الوصول )سوخت شده( باشد ،  1393از مطالبات بهای فروش کاال وخدمات مشمول مالیات مربوط به سال  ریال 151،111،111

ر  نرخ مالیات و عوارض    %8:  1393مطلوبست محاسبه مالیات و عوارض متعلق دوره مذکور؟ )نرخ مالیات و عوارض در سال 

(%9:  1394در سال 

ریال 103،222،222 الف(

ریال 120،222،222 ب(

ریال 135،222،222 ج(

ریال 101،522،222 د(
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ریال کارتن و نایلون برای بسته بندی گوشت و چرم از مودیران   81،111،111اقدام به خرید  1392در سال « نیلوفر» شرکت  - 143

 111،111،111ریال و فروش چرم  311،111،111مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نموده است. اگر میزان فروش گوشت 

؟ رزش افزوده قابل قبول به عنوان اعتبار مالیاتیاریال باشد ، مطلوب است محاسبه میزان مالیات و عوارض 

ریال 0،022،222 الف(

ریال 1،022،222 ب(

ریال 5،422،222 ج(

هیچکدام د(

که فروشنده آهن آالت در سال های در صورتی .باشدمیشش درصد  1392ضریب ارزش افزوده فعالیت آهن آالت در سال  - 144

ریال  411،111،111ریال و  311،111،111ریال ،  211،111،111ریال ،  111،111،111به ترتیب مبلغ  1392و  95،  94، 93

درصد و  8با نرخ  93سال )فروش داشته باشد، مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های مزبور با اعمال ضریب برابر است با 

درصد( 9د سالهای بع

ریال  5،422،222 الف(

ریال 5،342،222 ب(

یال ر 5،002،222 ج(

ریال 72،222،222 د(

های پاالیش نفتی آالینده محیط زیست، چنانچه قیمت یکی از شرکت 1392در رسیدگی به پرونده مالیات برارزش افزوده عملکرد سال  - 145

عوارض توسعه نیز در  %5)عالوه بر مالیات و عوارض ارزش افزوده   )ده هزار ریال(باشدریال  11،111مصوب فروش فرآورده بنزین،

میزان مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده چه مقدار خواهد بود؟ قیمت مصوب فروش لحاظ گردیده است(،

ریال 03/0330 الف(

ریال 02/0320 ب(

ریال 00/0025 ج(

ریال 10/0310 د(

باشد؟نمیکاال کدام گزینه جزو شرایط استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان  - 142

د در نظام مالیات بر ارزش افزودهدیان متقاضی استرداوثبت نام م الف(

های قبلابرازی و یا قطعی شده دوره یا دورهعدم وجود بدهی  ب(

ارائه اسناد ومدارک ج(

هیچکدام د(

ریرال بره    181،111،111به بهای تمرام شرده خریرد    را یک دستگاه وسیله نقلیه مازاد بر نیاز خود  1397در سال  "بهاران"شرکت خدماتی  - 147

 ؛ریال فرض شود 75،111،111ریال و زیان ناشی از فروش وسیله نقلیه مذکور  15،111،111رساند. در صورتیکه استهالک انباشته فروش می

مالیات متعلق فروش وسیله نقلیه را محاسبه نمایید.  

ریال  7،452،222 الف(

ریال  10،022،222 ب(

  ریال 0،122،222 ج(

باشدمشمول مالیات نمی د(
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 %2( قانون مالیات بر ارزش افزوده )خسارت به میرزان  17) ( ماده2) کدامیک از مبالغ قابل استرداد ، مشمول تبصره - 148

باشد؟مدت تأخیر از تاری  درخواست استرداد مؤدی( نمی درماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و

؛های ارتقاء مهارت و سالمت کارکنان واحدهای تولیدیعوارض قابل استرداد بابت هزینه الف(

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

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

 همه موارد. د(

تعداد سه هزار دستگاه کامپیوتر با بهرای   1392نماید در دوره بهار سال که در زمینه تولید کامپیوتر فعالیت می«رایانه»شرکت  - 149

ریال تولید نموده است. میزان خرید کاال و خدمات مشمول مالیات در دوره مزبرور مبلرغ    21،111،111تمام شده هر دستگاه 

را در ازای حقروق و   دسرتگاه کرامپیوتر   211ریال  مفروض است .چنانچه شررکت در همران دوره تعرداد     45،111،111،111

دستگاه را برای مصارف شخصی 11دستگاه را به عنوان پاداش به کارکنان واحد تولیدی واگذار و تعداد  21دستمزد معوقه و 

دستگاه را نیز با سود بیست درصد فروخته باشد، مطلوب است محاسبه مجموع بدهی مالیات و عوارض  2511برداشت کرده و 

؟ کورارزش افزوده در دوره مذ

ریال 414،222،222 الف(

ریال 1،070،222،222 ب(

ریال 1،700،222،222 ج(

 ریال 1،004،222،222 د(

به شرح ذیل، مطلوبسرت محاسربه مبلرغ     1392واقع در سرزمین اصلی مربوط به دوره پاییز سال « آفتاب»با توجه به اطالعات مالی شرکت  - 151

 دوره مذکور؟بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده 

 ریال 911،511،111،111واردات قطعات گوشی تلفن همراه به مأخذ : 

 ریال 3،111،111،111خرید خدمات مونتاژ : 

ریال 3،511،111،111صنعتی :  -صادرات گوشی به مناطق آزاد تجاری

 ریال 3،511،111،111صادرات گوشی به خارج از کشور : 

ریال 11،511،111،111فروش گوشی در سرزمین اصلی : 

ریال 45،222،222 الف(

 ریال 72،222،222 ب(

ریال 135،222،222 ج(

ریال 002،222،222 د(

«پایان سواالت دفترچه»

جدول میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

1374137513701370سال

ریال 000،222،222 ریال 042،222،222 ریال 150،222،222 ریال 130،222،222 مبلغ معافیت

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir




