
 

المللبینو امور  ریزیبرنامهمعاونت پژوهش، 

دفتر آموزش

 شماره داوطلبی : خانوادگی :نام و نام 

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

0752011قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارث،حق تمبر و درآمد اتفاقی(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 امور حسابرسی مالیاتی) 4برای سطح 

5039سال   
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 1صفحه 

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

 ی زیر است؟ هااز بدهی یککدامحق تقدم پرداخت با  -1

 اقساط وام سررسید شده              الف(

 حقوق پرداختنی                 ب(

 مالیات پرداختنی                ج(

 اسناد پرداختنی  د(

 یابد:میی موضوعیت ددر چه موار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ت رویه از سویآراء وحد صدور -2

 در موارد مشابه نآراء متعارض از يك يا چند شعبه ديواصدور  الف(

 .باشد صادرشدههرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان  ب(

 .از سوي رئیس قوه قضائیه خالف موازين شرع تشخیص داده شود ديوان عمومیکه آراء هیأت مواردي در  ج(

 .به شعب ديوان شکايت نموده باشند در موضوع واحد چنانچه اشخاص متعدد د(

سبت به برگ   -3 د ی هیات حل اختالف مالیاتی بدوی از اعتراض خوأیا به ر مطالبه مالیاتدر مواردی که مودی پس از اعتراض ن

شخیص مالیات یا ر      سبت به اعالم قبولی برگ ت صرف و ن یات حل اختالف هربط )ختالف مالیاتی نزد مرجع ذیی هیات حل اأمن

 ، ...نمایدمیمالیاتی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد( اقدام 

 ي هیات بدوي )حسب مورد( صادر خواهد نمود.أيید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص و يا رهیات رأي مقتضی مبنی بر تأ الف(

صورتی  ب( صدور برگ     هاپرونده امر به دبیرخانه هیات کهدر سبت به  شد اداره امور مالیاتی ن واهد کرد و قطعی مالیات اقدام خي حل اختالف مالیاتی تحويل نگرديده با

 صادر خواهد نمود. موردقبولتايید درآمد مشمول مالیات  ي مقتضی مبنی برأر ،در غیر اين صورت هیات

 .اقدام مخیر است هرگونهو يا اعاده پرونده به اداره مالیاتی مربوط بدون  موردقبولي مبنی بر تايید درآمد مشمول مالیات أهیات نسبت به صدور ر ج(

 بايست نسبت به صدور برگ قطعی مالیات با رعايت مقررات اقدام گردد.میادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و  د(

صوص     212چنانچه هیات حل اختالف مالیاتی  -4 شکایت مودی در خ صول مالیات قبل از     موقعبهق.م.م  شدن و اجرا گذارده 

شمول       ،قطعیت سته و با ورود به ماهیت اعتراض و تعدیل درآمد م شخیص مالیات وارد دان شتباه در ابالغ برگ ت آن را به علت ا

 أی نماید؟مالیات مشخصه اقدام به اصدار ر

 .به شوراي عالی مالیاتی شکايت کند رأيتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ مینظر خواهد بود لکن مودي  تجديدغیرقابلمالیاتی مربوط قطعی و  مأمورانبراي  رأياين  الف(

 .ت کنندبه شوراي عالی مالیاتی شکاي رأيتوانند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ میباشد لکن مودي يا اداره امور مالیاتی میرسیدگی هیات نسبت به موضوع منحصر به يك مرحله  ب(

شکايت مودي و ادعاي   صرفا  صادره قطعی و غیرقابل تجديدنظر بوده و   رأي ج( ستندا  غیرعادالنهبنا به  ضو  طرحقابلبه مدارک و داليل کافی  تبودن مالیات م   152ع ماده در هیات مو

 .مکرر خواهد بود

 مالیاتی مربوط يا مودي مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. مأمورانتواند از طرف میق.م.م  142صادره وفق مقررات ماده  رأي د(

یاتی مالکدام گزینه در مورد طرح موارد اعتراض جدید از سوی مودی در مرحله رسیدگی به پرونده در هیات حل اختالف  -5

 باشد؟میصحیح  تجدیدنظر
 ارائه داليل و اسناد و مدارک تکمیلی مربوط به اعتراض مطروحه قبلی باشد بالمانع است. کهدرصورتی صرفا  الف(

 .الزام به ورود نسبت به آن موارد را ندارد تجديدنظرطرح موارد جديد از سوي مودي بالمانع بوده لکن هیات حل اختالف مالیاتی  ب(

موارد اعتراضی مذکور در اين اليحه اعتراض ديگري  جزبههیات حل اختالف مالیاتی بدوي اعالم نمايد  به تسلیمیمودي ذيل اليحه  کهدرصورتی ج(

 .نیستمجاز  تجديدنظرندارد، طرح موارد جديد در مرحله 

 .طرح موارد جديد از سوي مودي بالمانع بوده و هیات حل اختالف مالیاتی تجديدنظر بايستی به موارد مذکور رسیدگی نمايد د(
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 :است صحیحکدام گزینه  -2

 مالیات از سوی هیات حل اختالف مالیاتی معطوف به مواردی است که: تأمینصدور قرار 

 .مالیات مودي قطعی شده ولی مراحل اجرايی آن طی نگرديده است الف(

 رود.میفرار از مالیات  قصدبهمالیات مودي هنوز قطعی نشده و بیم تفريط مال يا اموال از طرف مودي  ب(

فرار از پرداخت  مالیات  قصدبهمالیات مودي هنوز قطعی نشده يا مراحل اجرايی آن طی نگرديده است و بیم تفريط مال يا اموال از طرف مودي  ج(

 رود.می

اداره امور مالیاتی آن را الزم تشخیص دهد صدور قرار مزبور را از هیات حل اختالف  کهدرصورتیمحدود به مقطع زمانی و شرايط خاصی نبوده و  د(

 نمايد.میمالیاتی درخواست 

 مدیران اشخاص حقوقی خصوصی: الخروجیممنوعق.م.م در ارتباط با  202حکم مقرر در ماده  -7

 .( خواهد بودغیرموظفشامل همه مديران شخص حقوقی )اعم از موظف و  الف(

 .شخص حقوقی خواهد بود غیرموظفصرفا  شامل مديران  ب(

 .خواهد بود (غیرموظفاعم از موظف و ،)تعهدآور اسناد امضاءداراي حق صرفا  شامل مديران  ج(

 ر زمینه پرداخت مالیات خواهد بود.و مسئول د صالحذيشامل مديران صاحب امضاء و  د(

 کند؟میت چه وضعیتی پیدا اهی اتخاذشدهق.م.م به هر دلیلی فاقد صالحیت بوده، تصمیم  244هیأت ماده  3چنانچه مشخص شود که عضو بند  -8

 .آيدمیه شمار نب، فاقد اعتبار است و رأي اتخاذشدهتصمیم  الف(

 در مراحل بعدي دادرسی مالیاتی است. اعتراضقابلو  باشد اما داراي اعتبار حقوقی نیستمی، رأي اتخاذشدهتصمیم  ب(

 .کندمیبر اعتبار رأي صادره وارد ن ياخدشهچون رأي اکثريت مالک اعتبار است، عدم صالحیت يك عضو  ج(

 .است االجراالزمرأي صادره قانونی، داراي اعتبار و قطعی و  د(

آید؟میی زیر امر مختومه مالیاتی به شمار نهااز گزینه یککدام -9  

 .ص مالیات، قبولی خود را نسبت به آن کتبا  اعالم کندیروز از تاريخ ابالغ برگ تشخ 03مودي ظرف  الف(

 .مودي مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت يا ترتیب پرداخت آن را بدهد ب(

 .ق.م.م رفع نمايد 102برابر ماده  یاتیمال امورمودي اختالف خود را با اداره  ج(

 .مراجعه نکند یاتیمال امورروز از تاريخ ابالغ برگ تشخیص مالیات به اداره  03مودي در مهلت  د(

الحساب لیع صورتبهچنانچه سازمان امور مالیاتی بخواهد از خریداران و فروشندگان سکه در طول سال مالیات همان سال را   -10

          تواند مستند قانونی مناسب برای این موضوع باشد؟                                                                                میق.م.م  زیر  مادهاز  یککداماخذ نماید 

                      263ماده   الف(

 30 ماده  ب(

                                  235ماده   ج(

 260ماده   د(

                                     در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته شوند اداره امور مالیاتی حق دارد:                                           -11

                                                                                                                                     .براي وصول مالیات مراجعه کند مجتمعا   هاآنبه همه   الف(

                                                                                                       .شترين سهم را دارد  براي وصول مالیات مراجعه کند و مراجعه به يکی رافع مسئولیت سايرين استیکه ب هاآنبه يکی از   ب(

                                                                                                                                          .به  هريك جداگانه براي وصول مالیات مراجعه کند  ج(
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 موارد الف و ج  د(

شخص     -12 صورتی ادعای  سبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد   حق اظهار که ثالث در چه  باعث  ،ایدنممی شده توقیفن

 شود؟میرفع توقیف از اموال توقیفی 

 .که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقیف باشد بوده رسمیقطعی يا سند  حکمبهادعاي مزبور مستند  الف(

 ق.م.م 126رأي هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  ب(

 در صورت توقیف ساير اموال بدهکار مالیاتی  ج(

 الف و ب د(

در صورت توقیف و مزایده امالک بدهکاران مالیاتی، مؤدی تا چه زمانی مهلت پرداخت بدهی مالیاتی جهت رفع بازداشت از  -13

 را دارد؟ شدهبازداشتملک 
 شود.میمهلت پرداخت بدهی مالیاتی منقضی شده و سند از طريق دفتر حقوقی به برنده مزايده منتقل   الف(

سبت به پرداخت کلیه بدهی خود اقدام و هزينه  انجام مزايده، مجلسصورت تنظیم  تاريخ ازهرگاه مؤدي ظرف مدت يك ماه   ب( ت هاي متعلقه را پرداخن

 .نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد

 122ده درصد موضوع ماده    اضافه بهنسبت به پرداخت کلیه بدهی خود   انجام مزايده، مجلسصورت تنظیم  تاريخ ازهرگاه مؤدي ظرف مدت يك ماه   ج(

 .هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمدهاي مستقیم اقدام و هزينهقانون مالیات

 122ده درصد موضوع ماده    اضافه بهنسبت به پرداخت کلیه بدهی خود   انجام مزايده، مجلسصورت تنظیم  تاريخ ازهرگاه مؤدي ظرف مدت يك ماه   د(

 .هاي مستقیم اقدام نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمدقانون مالیات

ی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف ددر موار -14

 ........ رودمیفرار از پرداخت مالیات  قصدبهمودی 

 .مالیات را بخواهد تأمینتواند با ارائه داليل کافی از دفتر نظارت بر هیاتهاي حل اختالف مالیاتی قرار می مالیاتی اموراداره  الف(

 .مالیات را بخواهد تأمینقرار  مالیاتی انتظامیاند با ارائه داليل کافی از دادستانی تومی مالیاتی اموراداره  ب(

 .مالیات را بخواهد تأمینبايد با ارائه داليل کافی از هیات حل اختالف مالیاتی قرار  مالیاتی اموراداره  ج(

 دادستانی محل درخواست نمايد.مديرکل ذيربط بايد از  د(

 است:  ریپذامکانتوقف عملیات اجرایی موضوع ق.م.م در چه مواردی   -15

  .به ابطال برگ  اجرايی  و يا توقف عملیات اجرايی صادر نمايد يرأق.م.م  126هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  کهیدرصورت  الف(

 آراء شعب ديوان عدالت اداري مبنی بر دستور توقف عملیات اجرايی  موجببه  ب(

 نقض آراء هیاتهاي حل اختالف مالیاتی توسط شعب شوراي عالی مالیاتی و يا ديوان عدالت اداري   ج(

  موارد یتمام  د(

 مد حقوق کدام جریمه قابل مطالبه از کارفرما نیست؟آدر منبع مالیات بر در -12

 ديرکرد % 5/1  الف(

 مالیات پرداخت نشده  % 1 ب(

 اظهارنامهجريمه عدم تسلیم   ج(

 عدم ارسال لیست حقوق %1  د(
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شد    -17 سلیم نموده با سلیمی اظهارنامه  در واگر مودی مالیاتی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ت سمتی  ت ز درآمد خود را ا ق

تشخیص مالیات متمم نماید مبنای   گبرق.م.م اقدام به صدور   152ماده  اساس  برواحد مالیاتی  کهنحویبهکتمان نموده باشد  

  ؟باشدمیاز موارد زیر  یککداممحاسبه جرائم 

 انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه  الف(

 مطالبه نسبت به مابه االختالف خيتار از  ب(

 تاريخ قطعیت مالیات برگ تشخیص متمم از  ج(

 االختالفتاريخ ابالغ برگ تشخیص مالیات اولیه نسبت به مابه  از  د(

ق.م.م چنانچه مراجع مالیاتی اطالعات به دستتت آمده از مودی را افشتتاء نمایند در صتتورت اثبات به                232دراجرای ماده    -18

  ؟کدامیک از موارد زیر محکوم خواهند شد

 .تا يکسال محکوم خواهند شد و يك روز عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه  الف(

 .دو سال محکوم خواهند شد تاو يك روز عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه   ب(

 .انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد نیز عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال و  ج(

 .اخراج از سازمان متبوع محکوم خواهند شدعالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال و نیز   د(

 ی مشکوک هستند؟های شناسایی فعالیتهاهای کاغذی، مصداق کدامیک از شاخصشرکت -19

 ؛ها و مبادالت غیرمعمولتراکنش الف(

 ؛مالکیت غیر شفاف ب(

 ؛مالکیت بوسیله نزديکان يا شرکاي مجرمان ج(

 ؛همخوانی نداشتن هزينه و فروش د(

 شود.با استفاده از ................. محاسبه میوک ی مشکهابرای شناسایی فعالیتمیهای کشاخص -20

 ؛ي سود و زيانهااطالعات صورت الف(

 ؛اطالعات عملکردي مؤديان ب(

 ؛ي بانکی موديانهااطالعات تراکنش ج(

 ؛اطالعات موديان در بورس د(

  4سطح  – ی توسعه، قوانین بودجه و ...(هابرنامهمرتبط )قوانین  مالیاتی قوانین سایر

 برابر معافیت مقرر در قانون  چه نرخی را تعیین نموده است؟ ششمد حقوق ساالنه نسبت به مازاد  آبرای مالیات بر در 1397قانون بودجه سال  2تبصره  -21

 درصد                           05 الف(

 درصد                         15 ب(

 درصد                   25  ج(

 درصد 23 د(

 :                                                                                                            قانون برنامه ششم 2بند الف ماده بر اساس   -22

                                                                                                            .وزيران مجاز است  برقراري هرگونه تخفیف، ترجیح يا معافیت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون  با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايی و تصويب هیات  الف(

                                                                                                                                برقراري هرگونه تخفیف، ترجیح يا معافیت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون  با  تصويب هیات وزيران مجاز است .                     ب(

جلس مجاز ت وزيران پس  از تصويب  مبرقراري هرگونه تخفیف، ترجیح يا معافیت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون  با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايی و تايید  هیا  ج(

                                                                                                .است

 برقراري هرگونه تخفیف، ترجیح يا معافیت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.  د(
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دولت موظف است ........ درصد از سود خالص از واردات خودرو در دوسال گذشته را به  1397بر اساس قانون بودجه سال   -23

 عنوان ......... مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نماید .                                                    

                                         ، عوارض        بیست  الف(

 ، عوارض گمرکی                                          شصت  ب(

  نه، مالیات بر ارزش افزوده                                     ج(

 ،  مالیاتشصت د(

قانون مدیریت خدمات  5ی اجرایی موضوع ماده هادولت که توسط دستگاهمیکدامیک از منابع موضوع منابع بودجه عمو -24

وضوع داخت مالیاتهای مشود مشمول پرمیی کل کشور واریز کشوری وصول و به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانه دار

 قانون احکام دائمی( 40باشد؟ )ماده میق.م.م 

 درآمدهاي عمومی الف(

 درآمدهاي اختصاصی ب(

 پیمانکاريدرآمدهاي حاصل از  ج(

 ي مالیهاواگذاري دارايی د(

 ؟باشدمینصحیح  1392کدام گزینه درخصوص سود تسعیر ارز در سال  -25

 .ارز حاصل از مالیات از هرگونه مالیات معاف است سود تسعیر الف(

 .باشدمیارز بانك توسعه صادرات ايران مشمول مالیات به نرخ صفر  سود تسعیر ب(

 .باشدمیارز شرکت سرمايه گذاري خارجی ايران مشمول مالیات به نرخ صفر  سود تسعیر ج(

 .است توسعه مشمول مالیات يهاارز صندوق سود تسعیر د(

  4سطح  – سواالت تخصصی منبع اشخاص حقوقی

با توجه به دستورالعمل نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک کدام گزینه در خصوص وجوه واریز شده با ماهیت  -22

  ؟حقوق و دستمزد صحیح است 

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

  .باشد یمنیازي به حسابرسی تراکنشهاي مذکور ن ،صورتیکه صاحب حساب بانکی اطالعات مربوط به پرداخت کننده حقوق را اعالم نمايددر  ب(

 بايست حسب مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق رسیدگی گردد. در خصوص وجوه واريزي به حساب از بابت حقوق و دستمزد می  ج(

 .موارد میتما  د(

 در راستای رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: -27

 متناسب با حجم اطالعات دريافتی يك يا چند گروه رسیدگی ويژه زير نظر يکی از روساي امور مالیاتی حسابرسی تشکیل دهند.  الف(

 .زير نظر يکی از روساي امور مالیاتی خدمات مالیاتی تشکیل دهندمتناسب با حجم اطالعات دريافتی يك يا چند گروه رسیدگی ويژه  ب(

 .يربط مورد رسیدگی قرار گیردذمورين أبا توجه به محل سکونت مودي اطالعات واصله توسط ادارات امور مالیاتی محل سکونت مودي و توسط م  ج(

 الف ، ب و ج د(

 حقوقی یا حقیقی دارای یک پرونده مالیاتی باشد:های بانکی واصله متعلق به اشخاص چنانچه تراکنش  -28

 گیرد.حداکثر ظرف مدت  پنج روز کاري پس از دريافت اطالعات مذکور، حسب دستور مدير کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی قرار می الف(

 گیرد.مالیاتی محل سکونت مودي در اختیار گروه رسیدگی قرار میحداکثر ظرف مدت ده روز کاري  پس از دريافت اطالعات مذکور، حسب دستور ريیس امور  ب(

دستورالعمل تکمیلی رسیدگی به  1حداقل ظرف مدت هفت روز کاري و حداکثر ظرف مهلت پانزده روز کاري پس از دريافت اطالعات مذکور، حسب تصمیم کمیته موضوع بند  ج(

 گیرد.  هاي بانکی، در اختیار گروه رسیدگی قرار میتراکنش

 گیرد.  می بالفاصله و حداکثر ظرف مدت  پنج روز کاري پس از دريافت اطالعات مذکور، حسب دستور مدير کل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی قرار   د(
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 ؟باشدمیی ثابت ذیل مطابق مقررات مالیاتی قابل استهالک هاکدامیک از دارایی -29

 کارخانهزمین محل احداث  الف(

 سرقفلی واحد تجاري محل فعالیت متعلق به مودي  ب(

  .يك باب واحد مسکونی که به قصد فروش خريده شده است ج(

 ساختمان اداري محل دفتر قانونی مودي   د(

  ؟باشدمیی ذیل هزینه قابل قبول از نظر مالیاتی هاکدامیک از هزینه  -30

  .افزايش ارزش دارايی در خريد مجدد همان دارايی توسط فروشنده به هر نحوي که باشدهزينه استهالک ناشی از   الف(

 کاهش مبلغ دفتري يك دارايی در نتیجه تجديد ارزيابی   ب(

 ي تجديد ارزيابی شده به نسبت افزايش بهاي ناشی از تجديد ارزيابی  هاهزينه استهالک دارايی  ج(

  .شودمیی که به صورت دست دوم خريداري يهاهزينه استهالک دارايی  د(

 باشد؟میبرداری صحیح ی مالی در دوران قبل از بهرههاکدام گزینه در خصوص نحوه ارائه صورت 1394با توجه به اصالحیه ق.م.م مصوب تیرماه  -31

  .گرددمیي قبل از بهره برداري به عنوان ساير دارايیها در صورت ترازنامه منعکس هاي تاسیس و هزينههاهزينه الف(

هاي استهالک پذير( در سال انجام هزينه به عنوان هزينه ي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايیهاي قبل از بهره برداري )به استثناء هزينههاهزينه ب(

 .گردد میدوره  در صورت سود وزيان دوره قبل از بهره برداري منعکس 

    .زيان ندارند به تهیه صورت سود و میتهیه و الزا را بايد صورت ترازنامه اشخاص در دوره قبل از بهره برداري صرفا  ج(

 الف و ج د(

 50،000از یک بانک خارجی دریافت نموده است. اگر ارزش هر دالر  %2دالر وام ارزی با سود 1،000،000مبلغ  1/7/1392یک شرکت ایرانی در تاریخ  -32

 باشد مطلوبست محاسبه میزان هزینه غیرقابل قبول شرکت از این بابت. %2 )الیبور( یبانکنیبریال و نرخ بهره 

 باشد. ق.م.م می 232درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده  5و مشمول کسر  قبولقابلخارجی کال   يهاپرداختی به بانكسود و کارمزد  الف(

 253،333،333 ب(

 025،333،333 ج(

 2،215،333،333 د(

 باشد؟یمهای قابل قبول هزینهء ذخیره جزای برخوردار باشد در صورت الوصول بودن آن، چه میزان برای چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه -33

 باشد.میقابل قبول ن الف(

 ايمازاد پوشش بیمه ب(

 ايپوشش بیمهدرصد مازاد  53 ج(

 باشد.میکل مطالبات الوصول بعنوان هزينه قابل قبول  د(

  500،000،000ریال سود تولید و فروش فرش دستباف و مبلغ  200،000،000مبلغ  1395عملکرد سال میعام طی اظهارنامه تسلیمییک شرکت تعاونی سها -34

سپرده بانکی ابراز نموده است    100،000،000ریال سود خرید فرش دستباف و مبلغ    ریال  100،000،000که مأموران مالیاتی مبلغ درصورتی  .ریال سود 

  ،های قبول نپذیرفته باشندمربوط به خرید فرش دستباف را جزء هزینهی هاریال از هزینه 200،000،000ی مربوط به تولید فرش دستباف و مبلغ هاهزینه

 شرکت؟ 1395مطلوبست محاسبه مالیات سال 

 ريال 240،253،333 الف(

 ريال 225،333،333 ب(

 ريال  133،333،333 ج(

 باشد.میق.م.م از پرداخت مالیات معاف  200در اجراي ماده  د(
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ریال سود فروش در بورس کاال و  200،000،000سال مذکور مبلغ میشود و براساس اظهارنامه تسلیمیشرکت پارس که سهام آن در بورس معامله  -35

 شرکت مذکور. 1395ریال سود فروش خارج از بورس کاال داشته است. مطلوبست محاسبه مالیات سال  300،000،000

 ريال 215،333،333 الف(

 ريال 221،533،333 ب(

 ريال 232،333،333 ج(

 ريال 232،533،333 د(

 مکرر در خصوص کدامیک از معافیتهای قانونی ذیل جاری میباشد؟   142حکم تبصره یک  ماده  -32

 ق.م.م  245و   244ماده   الف(

 ق.م.م  22اشخاص حقیقی مشمول ماده  ب(

 ق.م.م  22اشخاص حقوقی مشمول ماده   ج(

 ق.م.م  203ي الف ، ب ،  ز  ماده هابند  د(

37- 

 

درآمد  ریال  200،000،000ریال سود، مبلغ  1،000،000،000را در موعد مقرر با ابراز مبلغ  10/10/1394شرکت آلفا اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 

که اداره امور مالیاتی پرونده را به هیأت موضوع  در صورتی .ریال درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده است    800،000،000و  معاف

سط هیا   ق.م.م ارجاع و 97ماده  3بند  شرکت تو شرکت را غیرقابل قبول اعالم  ریال از هزینه  800،000،000ت مذکور، مبلغ پس از پذیرش دفاتر  های 

شخیص مالیات در تاریخ     و از پ شد و برگ ت شرکت نیز خودداری نموده با شد   15/05/1392صادر و در تاریخ   31/03/1392ذیرش معافیت  شده با   ،ابالغ 

 مطلوبست مبلغ مالیات قابل مطالبه از شرکت:

 ريال 453،333،333 الف(

 ريال 133،333،333 ب(

 ريال 2،233،333،333  ج(

 ريال 433،333،333  د(

 باشد؟می استخراج شده است مالیات این شرکت چند ریال 1394اطالعات زیر از دفاتر قانونی یک شرکت تولیدی جهت سال  -38
 ریال  10،000،000سود ابرازی ناشی از فعالیتهای عملیاتی مبلغ  -

 ریال  5،000،000سود ابرازی ناشی از سود سپرده بانکی مبلغ -

قانون  242ی اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده هااز سازمان امور مالیاتی کشور بدلیل تاخیر در استرداد مالیاتدرآمد ناشی از خسارت دریافتی  -

 ریال  3،000،000مالیاتهای مستقیم به مبلغ 

  ریال 1،000،000قانون مالیاتهای مستقیم به مبلغ  189درآمد ناشی از جایزه خوش حسابی دریافتی موضوع ماده -
 ريال 0،533،333 الف(

 ريال 1،533،333 ب(

 ريال  0،153،333 ج(

 .باشدمیمعاف از مالیات  کال  د(

 آیین نامه تحریر دفاتر: 12ق.م.م، در صورت مواجهه با موارد رد دفاتر مندرج در ماده  97ماده  3ت سه نفری حسابرسان بنداهی -39

 باشند.میمکلف به رد دفاتر  الف(

 توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمايند.اهمیت بودن ايرادات مطروحه میدر صورت کم  ب(

سوي ا        ج( سابداري و درجه اهمیت ايرادات مطروحه از  ستانداردهاي ح صورتیکه با توجه به داليل توجیهی مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت ا ت  یداره امور مالیاتی و رعايت واقعدر 

 توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نمايند.  نمايد، میامر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی

صو  د( سوي اداره امور مالیاتی و رعايت واقعیت       رتیکه با توجه به داليل توجیهی مودر  سابداري و درجه اهمیت ايرادات مطروحه از  ستانداردهاي ح دي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت ا

 مايند.  نمايد، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعالم نامر، احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی
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شعبه در پاریس     -40 سال    میشرکت بازرگانی آلفا دارای یک  شد و در  ریال   40،000یورو )هر یورو معادل 100،000مبلغ  1395با

شته و از این بابت مبلغ      می سود خالص دا شد(  صورتی که       20،000با ست. در  سه پرداخت نموده ا یورو مالیات به دولت فران

ریال سود خالص ناشی از فروش کاال در بورس کاال  در ایران باشد مطلوبست محاسبه  2،000،000،000شرکت آلفا دارای مبلغ 

 مالیات قابل مطالبه از شرکت آلفا.

 ريال 653،333،333 الف(

 ريال 2،453،333،333 ب(

 ريال  233،333،333 ج(

 ريال 2،533،333،333 د(

شرکت بتا را در تاریخ   1،000سهم   10،000شرکت آلفا تعداد   -41 سهم   01/03/1397ریالی  ریال خریداری و  15،000به قیمت هر 

رستاند. مطلوبستت محاستبه مالیات     میریال به فروش  20،000در بورس اوراق بهادار به ارزش هرستهم   10/07/1397در تاریخ 

 قابل مطالبه از این بابت از شرکت آلفا.

 ريال 433،333 الف(

 لريا2،333،333 ب(

 ريال 133،333 ج(

 ريال 21،533،333 د(

شخص حقوقی را وفق ماده       -42 شخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات  صفیه ا چنانچه مدیر یا مدیران ت

 :است مالیاتی مکلفاداره امور  ،نموده باشندنتسلیم ق.م.م  112

ضاي مهلت  سال از تاريخ  پنجحداکثر ظرف مدت  الف( سلیم اظهارنامه  انق شخیص تعیین و مالیات متعلق را به ،ت سه ماه حداکثر ظرف مد موجب برگ ت  ت 

 .ابالغ نمايد

شااخیص موجب برگ تمالیات متعلق را به انحالل )تاريخ ثبت انحالل شااخص حقوقی در اداره ثبت شاارکتها(، سااال از تاريخ پنجحداکثر ظرف مدت  ب(

 .ابالغ نمايد سه ماه حداکثر ظرف مدت تعیین و

س  سال از تاريخ  پنجحداکثر ظرف مدت  ج( شور، میدرج آگهی انحالل در روزنامه ر شخیص تعیین و  مالیات متعلق را به ک ثر ظرف حداک موجب برگ ت

 .ابالغ نمايد مدت سه ماه

 .غ نمايدابال موجب برگ تشخیص تعیین و مالیات متعلق را به کشور،میدرج آگهی انحالل در روزنامه رس سال از تاريخ پنجحداکثر ظرف مدت  د(

سال    -43 ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده و   100،000،000ریال فروش و مبلغ 1،000،000،000مبلغ  1395شرکت آلفا بابت 

سال   سال       1395بدهی  صورتی که اظهارنامه مالیاتی  ست. در   1،300،000،000خود را با ابراز مبلغ  1392را پرداخت نموده ا

شد  اداره امور مالی      120،000،000ریال فروش و مبلغ  سلیم نموده با شمول مالیات به اداره امور مالیاتی ت ی نیز اتریال درآمد م

شد        100،000،000مبلغ  ضافه نموده با شده به مبلغ فوق ا شمول مالیات مربوط به درآمدهای کتمان   ،ریال به عنوان درآمد م

 شرکت. 1392مطلوبست محاسبه میزان مالیات سال 

 ريال 52،433،333 الف(

 ريال 42،433،333 ب(

 ريال 53،633،333 ج(

 ريال 51،633،333 د(
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ی مستقیم از چه تاریخی مشمول معافیت بوده و تا چند سال هامکرر قانون مالیات 138کننده از معافیت موضوع ماده استفاده  -44

 ؟قدی را از بنگاه اقتصادی خارج کندتواند آورده نمین

 سال 1به مدت  32/32/2035از  الف(

 سال 1به مدت  25/30/2034از  ب(

 سال 0به مدت  32/32/2035از  ج(

 نامحدودسال  0به مدت  25/30/2034از  د(

 شود؟میی قابل قبول مالیاتی محسوب نهاهزینه ءجز 1392یک از موارد زیر در عملکرد سال کدام -45

 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش اشخاص حقوقی الف(

 و اوراق بهادار میهزينه تبديل اسناد خزانه اسال ب(

 .ها که صرف کنترل آلودگی و جبران زيان ناشی از آن شودو کارگاهيك در هزار فروش کارخانه  ج(

 هاي مجاز واسپاري )لیزينگی(هاي پرداختی به شرکتجريمه د(

 ؟دیان مشمول چگونه استونحوه ارسال اطالعات واردات و صادرات در فهرست معامالت م 1392از سال  -42

 .یستصادرات در فهرست معامالت نبه ارسال اطالعات واردات و میالزا  الف(

بايد با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذيرد و درج ولی اطالعات واردات  یستبه ارسال اطالعات صادرات در فهرست معامالت نمیالزا  ب(

 باشد.نمی میشماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده براي واردات الزا

ارسال اطالعات واردات و صادرات بايد با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کدگمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی   ج(

 حسب مورد صورت پذيرد.

 گمرکی و کد گمرک ترخیصبايد درج شماره کوتاژ اظهارنامه باشد ولی اطالعات واردات میبه ارسال اطالعات صادرات در فهرست معامالت نمیالزا  د(

 کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی صورت پذيرد.

سال        "بیتا"شرکت   -47 شاوره ای در  شرکت ارائه خدمات م ضعیت         1392به عنوان یک  صورتی که و ست. در  شته ا فعالیت دا

به شتترح ذیل باشتتد و شتترکت مذکور هیچگونه فهرستتتی از معامالت خود را به ستتازمان امور  1392معامالتی نامبرده در ستتال 

 ؟اشدبمیدم ارسال فهرست معامالت در سال فوق چگونه مالیاتی ارسال ننموده باشد، وضعیت جریمه شرکت بابت ع

 ریال 3،000،000،000میزان فروش خدمات در کل سال مبلغ 

 ریال2،000،000،000میزان خرید کاال و خدمات در کل سال مبلغ 

 ریال 120،000،000میزان اجاره ملک پرداختی در کل سال 

 ریال 12،000،000میزان پرداخت هزینه حق نگهداری )شارژ( ساختمان در کل سال 
 میلیون ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 03مشمول مبلغ  الف(

 میلیون ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 53مشمول مبلغ  ب(

 ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. میلیون و دويست هزار 52مشمول مبلغ  ج(

 میلیون و سیصدوبیست هزار ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 52مشمول مبلغ  د(

فروش و صتتندوق  ( از ............... مودیانی که توستتط ستتازمان امور مالیاتی ملزم به استتتفاده از ستتامانه%10) درصتتد معادل ده -48

  شود.نامه اجرائی مربوط، برای .............. بخشوده میاند مشروط به رعایت آیینتجهیزات مشابه شده

 سال اول -مالیات ابرازي عملکرد  الف(

 مدت دو سال اول -مالیات ابرازي عملکرد   ب(

 سال اول -مالیات قطعی شده   ج(

 مدت دو سال اول -عملکرد  قطعیمالیات  د(
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 صتندوق فروش و تجهیزات مشتابه   معادل ......... از.......... مودیانی که توستط ستازمان امور مالیاتی ملزم به استتفاده از ستامانه     -49

 شود.نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میاند مشروط به رعایت آیینشده
 مالیات ابرازي عملکرد -( %1دو درصد ) الف(

 مالیات قطعی شده عملکرد –( %23درصد) ده ب(

 مالیات قطعی شده عملکرد -( %1دو درصد )  ج(

 مالیات ابرازي عملکرد -( %23) درصد ده د(

 ؟گرددمیموارد ذیل شماره اقتصادی باطل کدام یک از در  -50

  اعالم اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادي الف(

  ق.م.م )جرم مالیاتی( 124در اجراي ماده مراجع قضايی ارجاع پرونده مالیاتی به  ب(

  اعالم اشخاص حقوقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادي ج(

 بر لغو مجوز فعالیت اشخاص حقیقیي اجرايی ذيربط مبنی هادستگاهاعالم  د(

 4سطح  – و حقوق مشاغلسواالت تخصصی منبع 

 ...افزارهای قبلی استفاده از نرم -51

 مجاز خواهد بود. ها، معیارها و ضوابط از سوي سازمانويژگیتا مدت سه سال پس از اعالم  الف(

 مجاز خواهد بود. 2032تا پايان سال  ب(

 از سوي سازمان است.میها، معیارها و ضوابط اعالمنوط به مطابقت آن به ويژگی ج(

 مجاز نخواهد بود. د(

 ... ،رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکوراندازی دستگاه سامانه صندوق فروش یا های انجام شده بابت خرید، نصب و راههزینه -52

 باشد.ديان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر میواز مالیات م الف(

 باشد. کسر می ي بعدهامالیات قطعی شده موديان در اولین سال و سالاز  ب(

 باشد.قابل کسر میيا سالهاي بعد ديان مزبور در سال واز مالیات م ج(

 باشد. قابل کسر میيا سالهاي بعد ديان مزبور در سال واز درآمد مشمول مالیات م د(

 ، ...داشته باشدق.م.م را  137دی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، درخواست استفاده از تسهیالت مقرر در ماده وچنانچه م -53

 .نیستي مزبور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات وي هاهزينه الف(

مکرر ق.م.م حسب مورد امکان پذير خواهد  152و 142، 102،144هاي مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعايت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع مواد کسر هزينه  ب(

 بود.  

قابل کسر از درآمد مشمول مالیات وي  درج شده استتوسط مؤدي مشمول مالیات  عنوان يکی از اقالم کاهنده درآمددر فرم اظهارنامه مالیاتی به مندرجهاي پزشکی جدول هزينهچنانچه در  ج(

 باشد.می

 باشد.هاي مزبور قابل کسر از درآمد مشمول مالیات وي میهزينه د(

را  1395ریال درآمد مشتتمول مالیات ابراز نموده و بدهی ستتال   200،000،000ریال فروش و مبلغ  1،000،000،000مبلغ  1395آقای الف بابت ستتال  -54

سال      صورتی که اظهارنامه مالیاتی  ست. در  د  ریال درآم 320،000،000ریال فروش و مبلغ  1،300،000،000خود را با ابراز مبلغ  1392پرداخت نموده ا

  کردهقبول اعالم  غیرقابلهای وی را ریال از هزینه 50،000،000اداره امور مالیاتی نیز مبلغ   اداره امور مالیاتی تستتلیم نموده باشتتد، مشتتمول مالیات به

 آقای الف. 1392مطلوبست محاسبه میزان مالیات سال  باشد(ریال می میلیون 180باشد )معافیت سالیانه 

 ريال 23،333،333 الف(

 ريال 11،233،333 ب(

 ريال 12،533،333 ج(

 ريال 12،533،333 د(
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سال   -55 شمول مالیات ابراز نموده و   300،000،000ریال فروش و مبلغ  3،000،000،000مبلغ  1395آقای الف بابت  ریال درآمد م

سال   سال       1395بدهی  صورتی که اظهارنامه مالیاتی  ست. در   3،200،000،000خود را با ابراز مبلغ  1392را پرداخت نموده ا

شد و اداره امور مالی     390،000،000ریال فروش و مبلغ  سلیم نموده با شمول مالیات به اداره امور مالیاتی ت تی نیز اریال درآمد م

شد       200،000،000مبلغ  ضافه نموده با شی از کتمان درآمد را به مبلغ فوق ا شمول مالیات نا سالی ریال درآمد م  180انه )معافیت 

 آقای الف. 1392مطلوبست محاسبه میزان مالیات سال  باشد(ریال می میلیون

 ريال 50،033،333 الف(

 ريال 55،133،333 ب(

 ريال 62،533،333 ج(

 ريال 43،133،333 د(

 صاحبان مشاغل گروه اول: -52

ضوع آيین               الف( شینی مکانیزه فروش(، تکلیفی براي نگهداري دفاتر مو صندوق ما صندوق فروش ) سامانه  ستفاده از  صب و ا صورت ن ه تحرير دفاتر نامدر 

 نخواهند داشت.

صره)  مکلف به رعايت آيین ب( ساس آيین  ق.م.م  263( ماده 1نامه اجرايی موضوع تب در نگهداري و ارائه اطالعات مربوط و ثبت رويدادهاي مالی خود برا

 نامه مربوطه در دفاتر قانونی خواهند بود.

ق.م.م در نگهداري و ارائه اطالعات مربوط، تکلیفی براي نگهداري دفاتر موضااوع  263( ماده 1نامه اجرايی موضااوع تبصااره)در صااورت رعايت آيین ج(

 دفاتر نخواهند داشت. نامه تحريرآيین

ق.م.م در  263( ماده 1نامه اجرايی موضوع تبصره)  مکانیزه فروش( و رعايت آيین در صورت نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش )صندوق ماشینی        د(

 .نامه تحرير دفاتر نخواهند داشتنگهداري و ارائه اطالعات مربوط، تکلیفی براي نگهداري دفاتر موضوع آيین

ریال باشد نامبرده در  12،000،000،000وی مبلغ  1395آقای الف به فعالیت مشاور امالک اشتغال داشته و میزان درآمد سال  -57

 گیرد؟ی مشاغل قرار میهادر کدام یک از گروه 1392سال 

 گروه اول الف(

 گروه دوم ب(

 گروه سوم ج(

 ق.م.م 32ماده « ب»بند  د(

باشد. با توجه به اطالعات ذیل مالیات حقوق و مزایای می ی به شدت معلولباشد. نامبرده دارای فرزنداداری شرکت خصوصی زمرد میآقای احمدی کارمند  -58

 ؟ استکدام گزینه  1397نامبرده در تیرماه 

 ریال  1،800،000العاده شغل ریال، فوق 19،000،000حقوق اصلی -

 ریال  700،000کشیک ریال، حق 2،700،000حق جذب -

 ریال  800،000العاده محرومیت از تسهیالت فوق -

 .باشدمیریال  272،000،000الیانه ق.م.م س 84معافیت ماده 

 ريال 233،333 الف(

 ريال 133،333 ب(

 ريال 033،333 ج(

 ريال 433،333 د(
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در سال ، تدانشگاه تهران مشغول به کار اسآقای دکتر عباسی که دارای تحصیالت تکمیلی در زمینه پرورش آبزیان است و در  -59

دی با دفتر آموزش اداره شیالت استان مازندران مقرر گردید آموزش کارکنان آن دفتر را ظرف مدت شش داطی قرار 1397

 اب ریال عالوه بر حق الزحمه برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی دریافت نماید. 100،000،000ماه بر عهده بگیرد و ماهانه مبلغ 

 ؟استکدام گزینه در خصوص وجوه دریافتی ایشان صحیح  ،توجه به فروض فوق

 و انجام ساير قوانین مربوط خواهد بود. 233نامبرده مشمول مالیات مشاغل بوده و ملزم به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  الف(

 مالیات وي را محاسبه و به حساب سازمان واريز نمايد. ،بگیران خودنامبرده مشمول مالیات حقوق بوده و کارفرما مکلف است همانند ساير حقوق  ب(

 .است 12/4/34اصالحی  26ماده  1ده به عنوان حق التدريس مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره روجوه دريافتی نامب ج(

درصد مشمول  23حقوقی تلقی و دريافتی ايشان به نرخ  با توجه به اشتغال ايشان در دانشگاه تهران، پرداخت وجوه به عنوان پرداخت کننده غیر اصلی د(

 خواهد بود. 12/4/34اصالحی مصوب  26تبصره يك ماده 

 قانون برنامه ششم توسعه کدام گزینه در مورد معافیت رزمندگان صحیح است؟ 88طبق بند )ذ( ماده  -20

 باطلي حق علیه هاماه حضور داوطلبانه در جبهه 21رزمندگان با حداقل  الف(

 ي حق علیه باطلهاماه حضور در جبهه 21رزمندگان با حداقل  ب(

 ي حق علیه باطلهاماه حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان با حداقل  ج(

 ماه حضور داوطلبانه در مناطق عملیاتی جنگ  21رزمندگان با حداقل  د(

ی مقرر برای حقوق بگیران اشتباه کرده باشد و منجر به کسر و هاپرداخت کننده حقوق( در اعمال معافیتچنانچه کارفرما ) -21

 مهلت مقرر برای درخواست استرداد مالیات اضافی پرداخت شده چه زمانی است: ،واریز مالیات اضافی شده باشد

 پس از تیر ماه سال بعد از سال پرداخت حقوق تا پايان همان سال الف(

 کننده حقوق( و حداکثر تا مهلت انقضاي تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد کارفرما پرداختبا درخواست کارفرما ) صرفا  ب(

 ق.م.م 22با در خواست کارفرما يا حقوق بگیر و بدون رعايت مهلت مقرر در ماده  ج(

 .نیستقابل استرداد  د(

 :شد مشروط بر این که درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد اضافه پرداختی بابت مالیات بر -22

 مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.  بگیر از اداره اموربعد با درخواست کتبی حقوقسال از انقضاي سال تا آخر  پس الف(

اضافه پرداختی و نداشتن بدهی ي الزم را معمول و درصورت احراز هارسیدگی ،ماه از تاريخ تسلیم درخواست ششاداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف  ب(

 ي جاري اقدام کند. هاآن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی قطعی ديگر در

ضاي تیر  ج( ست کتبی حقوق      بعد از انق سال با درخوا سال بعد تا آخر آن  سکونت مورد مطالبه قرار گیرد  بگیر از اداره امورماه  اتی مذکور . اداره امور مالیمالیاتی محل 

ست ظرف   ست   شش موظف ا سلیم درخوا شتن بدهی قطعی ديگر در     ي الزم را معمول و درهارسیدگی  ،ماه از تاريخ ت ضافه پرداختی و ندا آن اداره  صورت احراز ا

 ي جاري اقدام کند. هاامور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی

سترداد مالیات مکسوره   براي  د( شده به حسابهاي مالیاتی    ا شی از عدم رعايت معافیت  و واريز  الزامی   مواد قانونیرعايت مواعد مقرر در  ،هاي قانونی از طرف کارفرمانا

 نیست.

ز کشتتور  اهای زیر راجع به یک کارشتتناس غیر ایرانی که بابت فعالیت در ایران از کارفرمای مقیم خارج               کدامیک از گزینه    -23

 کند صحیح است؟حقوق دریافت می

 .نیستمشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق  الف(

 مالیات حقوق متعلق را بايد موقع خروج از کشور بپردازد. ب(

 مالیات حقوق متعلق را ظرف سی روز از تاريخ دريافت حقوق به واحد مالیاتی محل اقامت خود بپردازد. ج(

 هیچکدام د(
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ریال اضتتافه پرداخت شتتده استتت.در  1،000،000آقای الف به علت اشتتتباه در محاستتبه به میزان  95مالیات حقوق استتفند ماه  -24

تواند نسبت به درخواست استرداد مالیات حقوق اضافی مزبور     میاینصورت آقای الف از چه تاریخی و حداکثر تا چه تاریخی  

 اقدام نماید؟

 36پايان تیرماه تا  36از اول فروردين  الف(

 36تا پايان سال  36از اول فروردين  ب(

 36تا پايان سال  36از پايان ارديبهشت  ج(

 36تا پايان سال  36از پايان تیرماه  د(

پرداخت نموده و در    24/02/1395ریال را در تاریخ    500،000،000پرستتنل خود به مبلغ     1395شتترکت الف حقوق خردادماه     -25

سلیم و مبلغ     31/03/1397تاریخ  ست حقوق را ت سبه        30،000،000لی ست محا ست. مطلوب ریال مالیات حقوق را پرداخت نموده ا

 مجموع جرائم قابل مطالبه از این بابت.

 ريال 16،333،333 الف(

 ريال 02،333،333 ب(

 ريال 26،333،333 ج(

 ريال 04،333،333 د(

 تا چه زمانی است؟ خرین مهلت ابالغ برگ تشخیص برای مطالبه جرایمآ (25سوال )در  -22

 02/36/2433 الف(

 14/30/2433 ب(

 02/34/2432و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه  02/34/2032در صورت تسلیم اظهارنامه  ج(

 02/30/2432صورت عدم تسلیم اظهارنامه و در  02/30/2032در صورت تسلیم اظهارنامه  د(

ریال مالیات حقوق بیشتر کسر     20،000،000آقای الف، به دلیل اشتباه محاسباتی مبلغ    1392در صورتی که شرکت الفا از حقوق سال     -27

 مهلت نحوه استرداد آن چگونه است؟ های مالیاتی واریز نموده باشدو به حساب

 دهد. قرار مطالبه مورد سکونت محل مالیاتی امور اداره از کتبی خواست طی در 2032ماه تا پايان سال  تیر انقضاي از آقاي الف بايد بعد الف(

و حوزه صالح براي استرداد همان     باشد میخارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی ن    22ازشمول حکم ماده   چنین مواردي موضوعا   ب(

 .که مالیات به حساب آن واريز شده استحوزه اي است 

 .قابل استرداد خواهد بود  140و ماده  141بنا به احکام کلی ماده  ج(

 «ج»و « ب»هاي گزينه د(

لب حق            ها پرداخت  -28 قا کارکنان خود در  کارکنان و غیر  تدریس به اشتتخاص حقیقی اعم از  التحقیق، حق پژوهش و حق ،ال

 ؟باشدمیمشمول مالیات به چه صورت قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی 

مول مالیات هاي مقرر مش عافیتمبه حقوق آنها اضافه شده و پس از    التحقیق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشی و تحقیقاتی حقت به کارکنان خود باب الف(

 باشد.میق.م.م  25به نرخ ماده 

 باشد.می (%23) مقطوع به نرخ ده درصد ق.م.م و به غیرکارکنان خود مشمول مالیات 25به نرخ ماده  مشمول مالیات التدريسدر قالب حقبه کارکنان خود  ب(

 (% 5/1درصاااد )دو و نیم مشااامول مالیات مقطوع به نرخ در مناطق کمتر توساااعه يافته  التحقیق، حق پژوهش و قراردادهاي پژوهشااای و تحقیقاتیحق ج(

  باشد.می

 باشد.می (%5) درصد پنجمشمول مالیات مقطوع به نرخ  التدريسبه اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حق د(

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir

arezoo
Stamp



  4سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

 14صفحه 

 ی بانکی مشکوک در مورد اشخاص حقوقی عبارتست از:هاحد نصاب الزم برای رسیدگی به تراکنش -29

  .بستانکار مجموع حسابهاي بانکی بیشتر از پنج میلیارد ريال باشدجمع گردش بدهکار يا  الف(

  .جمع گردش بدهکار يا بستانکار مجموع حسابهاي بانکی حداقل از ده میلیارد ريال کمتر نباشد ب(

 ي بانکی    هاورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنشجمع گردش بدهکار يا بستانکار مجموع حسابهاي بانکی با هر مبلغ و به تشخیص کمیته موضوع جزء دو بند الف دست ج(

  .گی قرار گیردددر خصوص اشخاص حقوقی الزم است گردش کلیه حسابهاي بانکی واصله مورد رسی د(

 مالیات باشد:شمول می بانکی مبنی بر عدم هاکه نظر کمیته موضوع جزء دو بند الف دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش در صورتی  -70

 .گیردمیصورت نمیاطالعات واصله بايگانی و اقدا  الف(

 .گردداطالعات واصله به مرجع ارسال کننده بدون هر گونه اقدام اعاده می ب(

 .گردداطالعات واصله در پرونده ضبط و پرونده بايگانی می  ج(

رار مالیاتی ارسااال  ، مبارزه با پولشااويی و فکل ذيربط براي دفتر بازرساای ويژه توسااط  کمیته تهیه و از طريق ادارهاي مبنی بر عدم نیاز به صاادور برگ تشااخیص مالیات صااورتجلسااه  د(

 .گرددمی

ترین یبانکی مشکوک کدام یک از موارد ذیل از اساس یهادر اجرای بند الف دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش -71

  ؟گرددمیمد مشمول محسوب آاسناد و مدارک تعیین در

 ق.م.م  35دفاتر قانونی موضوع ماده   الف(

 اسناد و مدارک حسابداري مودي  ب(

 هاي بانکی انجام تراکنش هاسناد و مدارک مثبت  ج(

  اظهارات مکتوب مودي مالیاتی  د(

 ؟درآمد دفترخانه برای تشخیص مالیات چگونه خواهد بودشود مبنای محاسبه میتوسط کفیل اداره میکه دفترخانه اسناد رس در صورتی  -72

 باشد.میمابقی متعلق به سردفتر اصیل  درصد درآمد دفترخانه متعلق به سردفتر کفیل و 03  الف(

 باشدمیمابقی متعلق به سردفتر اصیل  دفترخانه متعلق به سردفتر کفیل و درصد درآمد 25  ب(

 .باشدمیتمام درآمد دفتر خانه متعلق به سر دفتر کفیل   ج(

 است. درصد درآمد دفتر خانه متعلق به سر دفتر اصیل 53درصد درآمد دفتر خانه متعلق به سر دفتر کفیل و 53  د(

ضوع ماده     -73 سال اطالعات معامالت )مو شده     سه   1397سال  ابتدای دیان ذیل از وق.م.م( کدام یک از م 129مهلت ار صل تعیین  ماه پس از پایان هر ف

 ؟است

 کلیه صاحبان مشاغل مشمول ارسال فهرست معامالت  الف(

 ، مجالت و نشريات کاغذيهاناشرين غیر دولتی، روزنامه  ب(

 هاي اجرايیدستگاه ج(

 ديان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معامالتوکلیه م  د(

به شرح ذیل باشد و  1395در صورتی که وضعیت معامالتی نامبرده در سال  .خانگی بصورت خرده فروشی استآقای محمدی دارای شغل فروش لوازم  -74

ست معا            سال فهر ضعیت جریمه نامبرده بابت عدم ار شد، و سال ننموده با سازمان امور مالیاتی ار ستی از معامالت خود را به  شان هیچگونه فهر الت در  مای

 است؟سال فوق چگونه 

 ریال 35،000،000،000در کل سال مبلغ میزان فروش 

 ریال 30،000،000،000میزان خرید در کل سال مبلغ 

 ریال 120،000،000میزان اجاره ملک پرداختی در کل سال 

 .به دلیل آنکه نامبرده مشمول ارسال فهرست معامالت نبوده، لذا مشمول جريمه اي از اين بابت نخواهد شد الف(

 میلیون ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 053مشمول مبلغ  ب(

 میلیون ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 653مشمول مبلغ  ج(

 میلیون و دويست هزار ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود. 652مشمول مبلغ  د(
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نحوه بررسی و استفاده از اطالعات استخراج شده از سامانه استخراج اطالعات،  22/07/92-517/92/200وفق مفاد دستورالعمل  -75

در موارد اعتراض مؤدی نسبت به اشتباه بودن اطالعات منتسب به وی، امکان ویرایش اطالعات اشتباه در سامانه در صورت 

 ترین گزینه کدام است؟حیحاحراز، ص

 .طرف اول امکان پذير استدي صرفا  توسط مو الف(

 .ي حل اختالف امکان پذير استهافقط با آراء هیات  ب(

 .توسط رؤساي امور مالیاتی امکان پذير نیست  ج(

 .امکان پذير است 252با احراز توسط ريیس امور مالیاتی ذيربط و از طريق مکاتبه با اداره کل طرف اول در مهلت  102 اجراي مادهدر   د(

  4سطح  – ، حق تمبر و درآمد اتفاقیتخصصی منبع ارثسواالت 

 متوفیان ایرانی مقیم خارج از کشور عبارت است از: دار برای ارائه اظهارنامهاداره امور مالیاتی صالحیت -72

 شهر تهران و اداره امور مالیاتی شمیراناتي ارث در هاابالغیه آيین نامه 6ق.م.م. و بند ت ماده  16ماده  1آئین نامه تبصره  2بر اساس بند ت ماده   الف(

 ي ارث در شهر تهران و اداره امور مالیاتی مرکزهاابالغیه آيین نامه 6ق.م.م. و بند ت ماده  16ماده  1آئین نامه تبصره  2بر اساس بند ت ماده  ب(

 .باشدي ارث در شهر تهران میهایه آيین نامهابالغ 6ق.م.م. و بند ت ماده  16ماده  1آئین نامه تبصره  2بر اساس بند ت ماده  ج(

 قبل از خروج از کشور در اداره امور مالیاتی آخرين محل اقامت متوفی د(

 باشد؟ تا چه زمانی می 22ماده  2ی ارائه شده در مهلت مقررطبق قانون و یا آئین نامه تبصره هافرصت رسیدگی به  اظهارنامه -77

 شش ماه از تاريخ تسلیم اظهارنامه  الف(

 يکسال از تاريخ تسلیم اظهارنامه ب(

 شش ماه از آخرين مهلت تسلیم اظهارنامه ج(

 .هیچ زمانی براي رسیدگی به آن مشخص نشده است د(

 ؟ود چگونه استشص مالکیت آنها سلب ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خا ءمبنای محاسبه مالیات اموالی که جز -78

 .گرددمیق.م.م. از شمول مالیات بر ارث خارج  12طبق ماده  الف(

 .باشدمیق.م.م. مشمول مالیات  22ق.م.م. ماده  5با توجه به اينکه قبل از فوت هنوز سلب مالکیت انجام نگرفته بر اساس بند  ب(

 .باشدمیقانون قرار گیرد معاف از مالیات  1فقط اموالی که در اختیار اشخاص موضوع ماده  ج(

 هیچکدام د(

 (31/4/94)اصالحی  در مورد فوت فرضی وراث تا چه زمانی فرصت ارائه اظهارنامه دارند؟ -79

 .ده سال از تاريخ آخرين خبري که از حیات فرد غايب رسیده گذشته باشد  الف(

 .سال از تاريخ آخرين خبري که از حیات فرد غايب رسیده گذشته باشد پنج  ب(

 يك سال از تاريخ صدور گواهی فوت فرضی توسط مراجع قضائی ج(

 شش ماه از تاريخ صدور گواهی فوت فرضی توسط مراجع قضائی د(

 باشد چیست ؟ق.م.م مبنای تسلیم اظهارنامه می 22ماده 2تبصره آئین نامه  1تعریف اقامتگاه قانونی حوزه صالحیت دار، بر اساس بند پ ماده  -80

  .کرده است و يا مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشدقانون مدنی هر مکانی که متوفی در آنجا زندگی می 2330و  2331به ترتیب مقرر در قانون مدنی و بر اساس ماده الف(

 .هر جا که متوفی در آنجا ملك داشته باشد ب(

  .کندمیقانون مدنی هر فردي که تابعیت ايرانی داشته باشد و بیشترين افراد خانواده او در آنجا زندگی  2330و  2331 به ترتیب مقرر در قانون مدنی و بر اساس ماده ج(

 .کاري ثابت داشته ومشغول به کار باشدقانون مدنی هر جا که متوفی در آنجا مکان  2330و  2334 به ترتیب مقرر در قانون مدنی و بر اساس ماده د(

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir

arezoo
Stamp



  4سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

 16صفحه 

سهیالت و       هابا ارائه اظهارنامه در مورد اموال و دارائی -81 صل ت شرط تملیک ا صورت اجاره به  دهی بسود و کارمزد معوق   یی ب

 چگونه خواهد بود ؟ 
 .باشدمیهیچ نوع تسهیالت  و سود و کارمزد در مورد آن مورد پذيرش ن  ،باشدمیبا توجه به اينکه اجاره به شرط تملیك  الف(

 .شودیماسناد مثبته باشد به عنوان بدهی پذيرفته  فقط اصل تسهیالت تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و  ،باشدمیبا توجه به اينکه اجاره به شرط تملیك  ب(

شرط تملیك   ج( ستند به مدارک و           میبا توجه به اينکه اجاره به  صورتی که م سود و کار مزد تا زمان فوت در  سهیالت  و  صل ت شد میزان ا شد به عنوان بده    با سناد مثبته با ی پذيرفته  ا

 .شودمی

شرط تملیك   د( سود     میبا توجه به اينکه اجاره به  سهیالت  و  سناد مثبته باشد به عنوان بدهی پذي      باشد  تا زمان ثبت مالکیت  ، اصل ت ستند به مدارک وا رفته  و کار مزد در صورتی که م

 .شودمی

بند از  های کفن و دفن بخشی از یک در صورتی که با ارائه اظهارنامه کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه   -82

 گیرد؟میماترک را شامل شود کسر بدهی از کدام ردیف دارائی در آن بند انجام 

 ي اظهار شده در اظهار نامه هاق.م.م. به ترتیب از رديف 16ماده  1بر اساس آئین نامه تبصره   الف(

 .ع نگرددییدريافت مالیات حقه دولت تضبر اساس تشخیص واحد مالیاتی صالحیت دار به نوعی که  ب(

 .گرددمیبر اساس تشخیص واحد مالیاتی صالحیت دار و انتخاب مودي اموال و دارائی مورد نظر در آن رديف کسر  ج(

  .باشدمیق.م.م در اين صورت انتخاب اموال و دارائی مورد نظر براي کسر بدهی مذکور در آن رديف با انتخاب مودي  16آئین نامه ماده  0ماده  2بر اساس تبصره   د(

 ق.م.م. چیست؟ 34مبنای ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای غیر بورسی برای صدور گواهی موضوع ماده  -83

 ارزش اسمیبر اساس  الف(

 بر اساس ارزش روز زمان فوت  ب(

 بر اساس ارزش روز زمان انتقال به نام وراث ج(

 بر اساس قیمت گذاري زمان فوت واحد امور مالیاتی صالحیت دار د(

 مبنای ارزیابی ارزش جواهر و اشیای نفیس و موارد خاص دارای ارزش فوق العاده بر اساس چیست؟ -84
 و اشیاي نفیس به تاريخ فوت و ارزش جواهربر اساس وزن  الف(

 و اشیاي نفیس به تاريخ روز انتقال بر اساس وزن و ارزش جواهر ب(

 بر اساس نظر کارشناس يا متخصصین امر  ج(

 بر اساس وزن و ارزش جواهرو اشیاي نفیس ونظر واحد امورمالیاتی صالحیتدار د(

 باشد؟می  1/1/95شناسایی اموال ودارایی اظهارنشده متوفی برای متوفیان بعد از تاریخ موظف به  دارآیا واحد مالیاتی صالحیت -85

 بلی ق.م.م، 16آيین نامه ماده  1ماده  0بر اساس تبصره  الف(

 خیر ق.م.م، 16آيین نامه ماده  1ماده  0بر اساس تبصره  ب(

 تاريخ انتقال يا ثبت آن به نام  وراث انجام گیرد، خیربا توجه به اينکه ارزيابی اموال و دارايی متوفی بايد به  ج(

 موارد ب و ج د(

 باشند ؟میق.م.م. وراث موظف به چه کاری  34ق.م.م. و درخواست گواهی موضوع ماده  22قبل از ارسال اظهارنامه ماده  -82

  .باشندمیق.م.م. موظف به تهیه و ارائه گواهی حصر وراثت  04آيین نامه ماده  0ماده  2ق.م.م. و تبصره  16آيین نامه ماده  1ماده  1بر اساس تبصره  الف(

ي متوفی  هاو بدهی هادارايی ق.م.م. موظف به تهیه اسناد و مدارک اموال و 16ق.م.م. و ماده  04و  16ي ماده هاامهن ابالغیه آيین 6بر اساس بند ب ماده   ب(

 .باشندمیو تهیه گواهی حصر وراثت 

 .باشدمیق.م.م. موظف به تهیه وکالت نامه از طرف وراث  16ارائه دهنده اظهارنامه بر اساس ماده  ج(

 .دباشمیق.م.م. موظف به ثبت نام متوفی و وراث در سامانه ثبت نام و اخذ کد رهگیري و شناسه مالیاتی  04و  16ي ماده هاامهن ابالغیه آيین 6بر اساس بند ب ماده  د(
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 وظیفه ماموران کنسولی ایران در صورت فوت اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور چیست ؟ -87

 .باشندمیر صورت درخواست وراث مکلف به ارسال اطالعات ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول واقع در آن کشوربه وراث د الف(

ه به جمکلف به ارسال اطالعات ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول واقع در آن کشور با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طريق وزارت امور خار      ب(

 .باشدمیوزارت امور اقتصادي و دارايی 

رک متوفی اعم از منقول و غیر منقول واقع در آن کشااور ماموران کنسااولی ايران وظیفه اي ندارند و وراث موظف به ارائه اظهارنامه و ذکراطالعات مات ج(

 .باشندمی

 الف و ج  د(

 باشد؟میمشمول چه نوع مالیاتی  ،شودمیاموالی که به موجب وصیت به غیر وراث منتقل   -88

 مشمول مالیات بر ارث براي اموال مورد وصیت به نرخ وراث طبقه دوم  الف(

 ق.م.م. براي وراث طبقه اول  22ماده  0مشمول مالیات بر ارث به نرخ بند  ب(

 .اين قانون منتقل شود مشمول مالیات بر در آمد اتفاقی خواهد بود 14ماده  0در صورتی که به غیر وراث به استثناي اشخاص مذکور در بند  ج(

 .آمد اتفاقی خواهد بودرد وصیت باشد مشمول مالیات بر دردرمواردي که منافع مال مو د(

شگری با امتیاز   -89 شگری از  متوفی دارای دفتر تجاری تور گرد ست    تور گرد سبه ،سازمان میراث فرهنگی ا محل  مالیات نرخ محا

 (92)تاریخ فوت  :دفتر وحق امتیاز عبارتند از

 ق.م.م.  22ماده  5تورگردشگري به نرخ بند  دفتر تجاري  و امتیاز الف(

 ق.م.م.  22ماده  0امتیاز تور گردشگري به نرخ بند  و 5تجاري به نرخ ارزش معامالتی بند دفتر  ب(

 ق.م.م. 22ماده  0ق.م.م. و امتیاز تور گردشگري به نرخ بند  22ماده  1دفترتجاري به نرخ بند  ج(

 ق.م.م. 22ماده  0ق.م.م. و امتیاز تور گردشگري به نرخ بند  22ماده  5دفترتجاري به نرخ بند  د(

 شود ؟میق.م.م. براساس چه نرخی محاسبه  34ماترک متوفی برای دریافت گواهی ماده ء ی راهسازی جزهامالیات ماشین -90

 ق.م.م. 22ماده  4به نرخ بند  الف(

 ق.م.م. 22ماده  1به نرخ بند  ب(

 ق.م.م. 22ماده  0به نرخ بند  ج(

 ق.م.م. 22ماده  5به نرخ بند  د(

 کهخود میفوت نموده و وراث طبقه اول در اظهارنامه تسلی  22/2/95در تاریخ  (تهران)آقای حبیبی در شهر محل اقامت خود    -91

 . مطلوبست محاسبه مالیات:ل مشروحه ذیل را اعالم نموده انداموا تسلیم شده، در موعد قانونی

 باشد.میریال  1،000،000،000ریال و بدهی به بانک مبلغ  2،000،000،000باب خانه به ارزش  دانگ یک متوفی دارای شش 

 ریال          2،500،000،000،   ارزش روز فوت ملک مسکونی متوفی  ریال     200،000،000ارزش معامالتی روز فوت ملک مسکونی متوفی 

 ریال  350،000،000،   ارزش معامالتی روز محاسبه ملک مسکونی متوفی             ریال           500،000،000ارزش روز محاسبه ملک مسکونی متوفی      

    ریال 1،000،000،000دار  مبلغ بدهی قابل قبول واحد مالیاتی صالحیت
 ريال                                                    25،253،333  الف(

 ريال 16،153،333 ب(

 ريال                                                   025،333،333 ج(

   ريال  221،533،333 د(
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ارزش  ریال و 4،000ستتهم از ستتهام شتترکت پاالیشتتگاه نفت تهران به ارزش روز هر ستتهم  400در صتتورتی که متوفی دارای   -92

مطلوبست  ،یال سود سهام از شرکت مذکور باشدر 300،000ریال  و دارای  2،500ریال و ارزش روز فوت  1،000هر سهم میاس

 .(استهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار شرکت ءشرکت مذکور جز توضیحاً)محاسبه مالیات متعلقه. 

 ريال                                                       41،333  الف(

 ريال 12،333 ب(

 ريال                                                         24،153  ج(

 ريال 3،253  د(

با تسلیم  30/01/1392فوت نموده ورثه وی پس از اخذ گواهی حصر وراثت در مورخ  30/01/1395آقای عسگری در مورخ  -93

ی کفن و دفن که مورد هاریال بدهی قطعی و هزینهمیلیون  40میلیون ریال سپرده حساب بانکی و  100اظهارنامه و ابراز مبلغ 

ی هاقانون مالیات 31/04/1394اصالحی  34و گواهی  22گرفته است و تقاضای گواهی بند ج ماده  قبول واحد مالیاتی قرار

ون به عنوان میلی 30شود که مبلغ میمشخص  25/12/1392در مورخ مینماید. همزمان با رسیدگی به اظهارنامه تسلیمیمستقیم را 

 تعیین مقدار از وجوهی از سپرده بانکی متوفی که مشمول گواهی :مطلوب است .سود بانکی به حساب متوفی واریز شده است

 نون بر اساس آن صادر گردیده است؟اق 34قانون و یا مشمول مالیات مقرر گردیده و گواهی ماده  22بند ج ماده 

 میلیون ريال 22به مبلغ   04و گواهی ماده میلیون  51گواهی بند ج به میزان  الف(

 میلیون ريال 33به مبلغ   04میلیون و گواهی ماده  43گواهی بند ج به میزان  ب(

 میلیون ريال 63به مبلغ   04میلیون و گواهی ماده  23گواهی بند ج به میزان  ج(

میلیون ريال صادر و چون سود بانکی پس از فوت واريز شده لذا فاقد اظهارنامه خواهد  63به مبلغ   04میلیون و گواهی ماده  43گواهی بند ج به میزان  د(

 بود.

ریال بوده استتت. این   500،000،000شتتده استتت مبلغ ثبت 10/10/1394ستترمایه اولیه یک شتتخصتتیت حقوقی که در تاریخ   -94

ریال کاهش داده است )سرمایه در تاریخ مذکور    50،000،000سرمایه خود را به مبلغ   20/10/1395شخصیت حقوقی در تاریخ   

سرمایه  15/10/1392سپس در تاریخ   .ریال( 450،000،000 ست.   100،000،000ای به مبلغ افزایش   تمبرحقریال ثبت نموده ا

سرمایه در  ضامنی،       افزایش  شرکت ت صیت حقوقی مذکور،  شخ سها  حالتی که  شرکت تعاونی  میشرکت  سبه   بعام،  شد، را محا ا

 یید؟نما

 ريال  22،253 –ريال  53،333 -ريال 53،333  الف(

 ريال  22،253 –ريال  11،533 -ريال 15،333  ب(

 ريالصفر  -ريال  15،333 –ريال  15،333 ج(

 صفر ريال -ريال  22،253 –ريال  15،333 د(

میلیارد  1،500میلیارد ریال شامل مبلغ  2،000در بورس اوراق بهادار به مبلغ  شدهرفتهیپذعام میافزایش سرمایه یک شرکت سها -95

 هاشرکتدر مرجع ثبت  25/2/1392میلیارد ریال از محل آورده نقدی در تاریخ  500ریال از محل مطالبات سهامداران و مبلغ 

 افزایش سرمایه چند میلیون ریال است؟ تمبرحقبه ثبت رسیده است. 

 صفر  الف(

 253 ب(

 2،333 ج(

 4،333 د(
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ی از مناطق آزاد تجاری صنعتی به ثبت رسیده و از همان سال کیدرمیلیارد ریال  200با سرمایه  1392شرکت بیدار در سال  -92

سرمایه خود  1392فعالیت دارد، شرکت مذکور در سال دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مزبور نیز 

ریال افزایش داده و متعاقباً اظهارنامه مالیات بر درآمد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده میلیارد  300را از مبلغ فوق به مبلغ 

 تمبر متعلق به افزایش سرمایه مزبور کدام گزینه است؟ است. حق

                        صفر الف(

                            میلیون ريال 233 ب(

                           میلیون ريال 133 ج(

 میلیون 033 د(

 ام است؟تخلف از آن کد مهیای که خارج از کشور صادرشده و جرموعد پرداخت سفته  -97

 تمبر متعلق                                               دو برابر حق -هيقبل از تأد الف(

 تمبردو برابر حق -قبل از هر نوع امضاء توسط متصرف  ب(

 متعلق                                    تمبربرابر حق كي -قبل از امضاء  ج(

 تمبر متعلقدو برابر حق -شش ماه پس از امضاء  د(

ریال و ارزش  200،000،000مالیات بر ارث وراث  کهیدرصورتق.م.م تخلف نموده است.  32و  34یک بانک از مقررات مواد  -98

ولیت ئی که بانک عالوه بر مسامهیجرمحاسبه  است مطلوب ،ریال باشد 1،000،000،000مالی که از متوفی در اختیار بانک بوده 

  و جرایم متعلق خواهد داشت؟ تضامنی با وراث نسبت به پرداخت مالیات

 ريال 53،333،333 الف(

 ريال 2،333،333،333 ب(

 ريال 433،333،333 ج(

 ريال 133،333،333 د(

کدام گزینه  نهادهای مالی و اعتباری و سایر هاتملیک با بانک شرطبهحقوق ناشی از عقود اجاره در خصوص مالیات بر ارث  -99

 ( 31/4/94)اصالحیه  باشد؟صحیح می

 .محاسبه خواهد شد اول به نرخ پنج درصدطبقه  وراث انتقال به نام ثبت معامالتی در تاريخ ارزش به عرصه و اعیان امالک براساسنسبت  الف(

 .محاسبه خواهد شد به نرخ يك و نیم درصد اول طبقه انتقال به نام وراث ثبت در تاريخ یمعامالت ارزش براساسنسبت به عرصه و اعیان امالک  ب(

 .محاسبه خواهد شد به نرخ هفت و نیم درصد اول طبقه ثبت انتقال به نام وراث در تاريخ یمعامالت ارزش براساسنسبت به عرصه و اعیان امالک  ج(

 باشد.مشمول مالیات بر ارث نمی د(

ق.م.م برای آن  187انجام و گواهی موضوع ماده میبوده در دفتر اسناد رسصورت محاباتی که معامله یک ملک که بهدرصورتی -100

 آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفاقی چه تاریخی است؟ ،طبق مقررات مربوطه صادر شده باشد

 تا پايان تیرماه سال بعد از انجام معامله الف(

 شودتکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می ب(

 ماه سال بعد از انجام معاملهپايان ارديبهشتتا  ج(

 سی روز پس از انجام معامله د(
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  4سطح  – سواالت تخصصی منبع امالک

 مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود؟ 1392فروش امالک کدامیک از اشخاص زیر در سال  -101

 جمعیت هالل احمر –سازمان ملی زمین و مسکن  –بنیاد مستضعفان  –)ره(  ستاد اجرای فرمان امام

 .باشندمیهمه اشخاص ياد شده مشمول مالیات نقل و انتقال  الف(

 باشند.می معاف از مالیات نقل و انتقال 4و  0مشمول مالیات و  1و  2موارد  ب(

 باشند.می مشمول مالیات نقل و انتقال 4و  0معاف از مالیات و  1و  2موارد  ج(

 .باشدمیهمه اشخاص ياد شده مشمول مالیات نقل و انتقال ن د(

 1388شود این ملک از سال میستاد اجرای فرمان امام)ره(  منتقل  به میاز طریق حکم دادگاه انقالب اسال 1388ملکی در سال  -102

ر حکم دادگاه دواجرایی به بنیاد با صبه اجاره در اختیار بنیاد مستضعفان بوده و در این سال در ازای بدهی ستاد  1392لغایت 

ریال به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده  1،000،000،000به مبلغ  1397مده است. این ملک در سال به تملک بنیاد درآ

 است.

 ست:ا صحیح)ره( و بنیاد مستضعفان کدام گزینه  شمول مالیات به ستاد اجرای فرمان امامدر خصوص شمول یا عدم 

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

 ورش معافرانتقال به وزارت آموزش و پ –انتقال به بنیاد مستضعفان مشمول مالیات  –درآمد اجاره ستاد اجرايی معاف  –انتقال به ستاد اجرايی معاف  ب(

و  انتقال به وزارت آموزش –انتقال به بنیاد مستضعفان مشمول مالیات  –درآمد اجاره ستاد اجرايی مشمول مالیات  –انتقال به ستاد اجرايی معاف  ج(

 پرورش معاف

 .معاف است 1فقط نقل و انتقال و درآمد اجاره امالک اشخاص موضوع ماده  د(

متر در شهرستان  200متر در تهران و یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  150یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت  1392دل در سال آقای صاف -103

 ، ایشان آپارتمان تهران را برای خوابگاه کارکنان یک شرکت خصوصی و آپارتمان خوانسار را برای مسکونی به اجاره واگذار نموده است.خوانسار دارد

قانون  57و  80مشارالیه به غیراز حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارد و به دلیل عدم اطالع از قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 

 ی مستقیم در موعد مقرر اقدام ننموده است. کدام گزینه در خصوص وضعیت مالیاتی ایشان صحیح است ؟هامالیات

پارتمان تهران به دلیل اجاره به شرکت خصوصی و استفاده غیرمسکونی مشمول مالیات و آپارتمان خوانسار مشمول معافیت است. مودي درآمد اجاره آ الف(

ضوع       سلیم اظهارنامه که مو صورت ت ستقیم  هاقانون مالیات 52در  سبت به درآمد اجاره متعلقه برخوردار   24تواند از معافیت ماده میي م قانون مزبور ن

 .شود

ستفاده    ب( ستفاده از آپارتمان تهران به عنوان خوابگاه مانع ا صره   از ا شمول معافیت   ،نبوده 50ماده  22معافیت تب لذا يکی از دو آپارتمان به دلخواه مودي م

 .باشدمیقانون  52و ماده  50ماده  22تبصره 

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

تواند با تساالیم میي مسااتقیم مشاامول مالیات اساات لیکن مودي هاقانون مالیات  23هر دو آپارتمان به دلیل عدم تساالیم اظهارنامه مالیاتی موضااوع ماده  د(

 .گرددبرخوردار   24از معافیت ماده  52اظهارنامه مالیاتی ماده 

مبلغ یمیک باب آپارتمان مسکونی را به منظور استفاده اداری اجاره نموده و طبق اجاره نامه غیر رس1392شرکت گلها در سال  -104

که مالک شخص حقوقی باشد صورتی باشد .درمیریال  100،000،000ریال و مبلغ رهن  200،000،000مال االجاره ساالنه مبلغ 

 را به صورت یکجا پرداخت نماید، مطلوب است میزان مالیات تکلیفی متعلقه؟االجاره و مستاجر مال

 ريال 221،533،333 الف(

 ريال 253،333،333 ب(

 ريال 033،333،333 ج(

 گردد.میخذ ارزش اجاري امالک مشابه تعیین أبه م د( 

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از

www.hemattaraz.ir

arezoo
Stamp



  4سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

 21صفحه 

ریال با سند غیر  480،000،000یک قطعه زمین از آقای نیاسی آذر با مال االجاره ساالنه 1392شرکت شرفخانه درسال  -105

ال ، مالیات ری 200،000،000اجاره نموده است، درصورتی که ارزش اجاری ساالنه برمبنای جدول امالک مشابه مبلغ میرس

 :عبارتست از 1392سال 

 ريال  35،333،333 الف(

 ريال  62،533،333 ب(

 ريال  21،333،333 ج(

 ريال  54،333،333 د(

به شرکت چهرگان در قبال مال االجاره ساالنه  1392آقای کارآموز یک باب واحد اداری را طبق سند عادی در سال  -102

 180،000،000صورتی که ارزش اجاری محل طبق جدول امالک مشابه ریال به اجاره واگذارنموده است، در  120،000،000

 عبارت است از: 1392باشد، مالیات مالک در سال میریال باشد و مبلغ پرداختی شرکت برمبنای اجاره نامه تنظی

 ريال  22،333،333 الف(

 ريال  23،215،333 ب( 

 ريال  13،153،333 ج(

 ريال  12،333،333 د(

دارای مغازه  به اجاره واگذار و برای یک سال ریال 144،000،000یک باب مغازه را درقبال مبلغ  1392آقای صمدی در سال  -107

ریال حقوق بازنشستگی  20،000،000ریال و ضمناً ماهانه  90،000،000خواروبار فروشی با درآمد مشمول مالیات قطعی شده 

درآمد مشمول مالیات اجاره  ،تسلیم نموده باشد( ق. م.م 57هارنامه موضوع ماده )نماید. درصورتی که نامبرده اظمیدریافت 

 عبارت است از: 1392ملک در سال 

 ريال  232،333،333 الف(

 ريال  223،333،333 ب(

 صفر ج(

 ريال  22،333،333 د(

ء ساالنه به ریال اجاره بها 2،400،000،000یک باب مغازه متعلق به مادر و سه فرزند صغیر تحت والیت مادر بوده ودر قبال مبلغ  -108

ریال و به  50،000،000اجاره واگذارشده است. بافرض برابر بودن سهم هریک از مالکین و دریافت حقوق وظیفه ساالنه هرنفر 

مطلوب است محاسبه درآمد  ،.م.م تسلیم نموده باشد( ق57نداشته و اظهارنامه ماده ) د دیگریغیرازموارد فوق هیچ گونه درآم

 کلیه شرکاء؟ 1392مشمول مالیات اجاره امالک سال 

 ريال  2،323،333،333 الف(

 ريال  2،443،333،333 ب(

 ريال  2،613،333،333 ج(

 ريال  2،643،333،333 د(

تعدادی از واحدها را 1392سال  واحد مسکونی را از شهرداری تهران دریافت و در 50مجوز ساخت تعداد 1394در سال  "بنامحکم "شرکت ساختمانی  -109

 باشد؟میبه فروش رسانده است. کدام گزینه در خصوص مالیات متعلقه به ساخت و فروش و نقل وانتقال صحیح 

 م.مق. 53نقل و انتقال قطعی موضوع ماده  ق.م.م ومالیات235مشمول مالیات بر درآمد طبق ماده  الف(

 مالیات به ماخذ ارزش معامالتی اعیانی %23مشمول مالیات نقل وانتقال قطعی و  ب( 

 .ممق. 53صرفا  مشمول مالیات نقل وانتقال قطعی امالک موضوع ماده  ج(

 مالیات علی الحساب به ماخذ ارزش معامالتی واحدها  %23مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی و  د(
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االجاره ساالنه مترمربع به مبلغ مال 135در تهران به مساحت مفید  1392را در سال  آقای عزیزی آپارتمان مسکونی خود -110

 ریال به اجاره واگذار و خود در گلپایگان یک باب آپارتمان مسکونی را برای سکونت خود به مساحت مفید  480،000،000

ریال اجاره نموده است . درصورتی که ارزش اجاری امالک تهران و گلپایگان  240،000،000مال االجاره ساالنه  مترمربع و180

 1392ریال  باشد ، درآمد مشمول مالیات اجاره سال  180،000،000 ریال و 320،000،000طبق جدول امالک مشابه به ترتیب 

 عبارت است از:

 ريال  143،333،333 الف(

 ريال  213،333،333 ب(

 ريال  33،333،333 ج(

 صفر د( 

، ارزش عرصه برچه مبنایی 31/4/94ق.م.م اصالحی  (77در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت وفروش موضوع ماده ) -111

 گردد؟میتعیین 

 ارزش دفتري عرصه  الف(

 گردد.می( تعیین 64ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك که دراجراي مقررات ماده ) ب(

 ارزش معامالتی عرصه در تاريخ فروش  ج(

 (ق . م.م تعیین شده يا ارزش خريد هرکدام بیشتر باشد .64)ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك که دراجراي مقررات ماده  د(

  17/4/92مورخ  53/92/230شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره  10/4/92مورخه  201 -10بر اساس صورتجلسه شماره  -112

 باشد ؟ های مالیاتی ذیل بر قرار نمیشرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اعطای کدامیک از معافیت

 ق.م.م 52معافیت موضوع ماده  الف(

 ق.م.م 50معافیت موضوع تبصره يازده ماده  ب( 

 گیرددر صورت عدم تسلیم اظهارنامه هیچگونه معافیتی به صاحبان امالک اجاري تعلق نمی ج(

 هاي الف و ب صحیح استگزينه د(

 باشد؟میی نیمه تمام در زمان انتقال صحیح هامالیات ساخت و فروش ساختمانکدام گزینه در خصوص  -113

 گردد.میمبلغ خريد به عنوان بهاي تمام شده خريدار محسوب  الف(

 گردد. میل اختالف مالیاتی مبلغ خريد به عنوان بهاي تمام شده خريدار محسوب حبا تائید هیات  صرفا  ب(

 گردد.میبهاي تمام شده ساختمان براي خريدار محسوب  ءبه کل مالیات ساختمان ، جز به تناسب مالیات پرداختی ج(

 باشند .میي نیمه تمام مشمول مالیات ساخت و فروش نهاساختمان د(

به اجاره واگذار نموده است اداره امور  1392از ابتدای سال  یاس دستگاه آپارتمان اداری خود را به شرکت تولیدی خانم عباسی یک -114

خ یریال مالیات مطالبه نموده است که به علت عدم اعتراض مودی در تار 35،000،000مالیاتی پس از رسیدگی به پرونده مودی مبلغ 

نسبت به  20/2/1397ست بنابراین در تاریخ گونه درآمدی به غیر از درآمد اجاره فوق نداشته ا قطعی گردید. خانم عباسی هیچ 10/2/1397

 م اقدام نمود. با توجه به مطالب فوق کدام گزینه صحیح است: .م.ق 57تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 

 ندارد.میبا توجه به اينکه اظهارنامه مذکور پس از مهلت مقرر قانونی تسلیم شده است لذا اقدا الف(

ق م م صادر نمايد و مامور مالیاتی ذيربط نسبت به محاسبه مالیات  52تواند دستور الزم جهت کسر معافیت و اعمال مقررات ماده میريیس امور مالیاتی  ب(

 جديد و صدور برگ قطعی اصالحی اقدام نمايد. 

 م مطرح نمايد..مق. 126اند موضوع را در هیات ماده تومیدر اداره امور مالیاتی ندارد و لیکن مودي میبا توجه به قطعی شدن مالیات بر اجاره هیچ اقدا ج(

 ندارد.میگردد و اقدامیتوجه به قطعی شدن مالیات بر اجاره، مالیات مختومه تلقی  د(
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 م:.م.ق 57موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -115

 همراه با اظهارنامه مالیات بر اجاره امالک در موعد مقرر قانونی  الف(

لذا در هر زمانی مودي  ،م درنظر گرفته نشده است.م.ق 52به اينکه در قانون مالیاتهاي مستقیم زمان خاصی براي تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  با توجه ب(

 تواند نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمايد.می

 تا تیرماه سال بعد. 23وفق مقررات ماده  ج(

 امالک مکلفند اظهارنامه خود را تا پايان خرداد ماه سال بعد تسلیم نمايند.صاحبان مشاغل و صاحبان درآمد اجاره  د(

نامبرده همراه اظهارنامه  .به مبلغ یک میلیون ریال ماهیانه اجاره داده است 1395دستگاه آپارتمان اداری خود را در سال  آقای امیدی یک -112

م را نموده است. اداره امور مالیاتی پس از رسیدگی به مالیات نامبرده .م.ق 57مالیات بر اجاره خود درخواست استفاده از معافیت ماده 

 بهای اجاره: )دهرمطلوب است محاسبه مالیات نامب .باشدمیمتوجه گردیدکه ایشان کارمند شرکت نور با درآمد ماهیانه بیست میلیون ریال 

 (باشدمیریال   1،800،000به مبلغ  با توجه به جدول امالک مشابه ماهیانه

 ريال    140،333ريال       جريمه  1،403،333اصل مالیات  الف(

 ريال 1،403،333 ريال       جريمه 1،403،333اصل مالیات  ب(

 ريال 2،053،333جريمه        ريال 2،053،333اصل مالیات  ج(

 هیچکدام د(

به ارزش روز         -117 مان خود  باب ستتتاخت یک  قای الف  عامالتی    500،000،000آ یال و ارزش م تاریخ    20،000،000ر یال را در  ر

ریال وجه نقد به آقای ب واگذار نموده استتت. نحوه         10،000،000صتتلح معوض در قبال دریافت     -از طریق عقد   1/7/1392

 است؟ محاسبه و مطالبه مالیات چگونه

 باشد.میريال  2،333،333ق.م.م به مبلغ  53آقاي الف مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده  الف(

 20،533،333ريال و آقاي ب مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی به مبلغ   2،333،333ق.م.م به مبلغ  53آقاي الف مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده    ب(

 باشد.میريال 

 باشد.میريال  2،533،333آقاي ب مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی به مبلغ  ج(

 باشد.میريال  533،333ق.م.م به مبلغ  53آقاي الف مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده  د(

 نظام مهندسی ساختمان کیانی آدرس محل سکونت پدر خود را جهت انجام امور اداری به عنوان آدرس قانونی خود به سازمانمهندس -118

ایشان مدعی شده است که هیچ گونه پرداختی به عنوان اجاره محل فوق به پدر خود ندارد و صرفاً جهت انجام امور  .اعالم نموده است

های اجاره بمالیات بر اجاره است: ) اداری و تشریفات قانونی محل فوق را به عنوان دفتر کار به سازمان مذکور اعالم نموده مطلوب محاسبه

 (ریال 50،000،000ملک فوق بر اساس جدول امالک مشابه ماهیانه 

 باشدمیم .ق.م 50ماده 22مشمول مقررات تبصره  الف(

اجاري گیرد لذا میو نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس آنها صورت   میبا توجه به اينکه اينگونه مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رس      ب(

 باشندمیشود و مشمول مالیات بر اجاره نمیتلقی ن

  شودمیلذا مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی  گرددمیمهندس کیانی با توجه به اينکه بدون پرداخت وجهی از منافع محل منتفع  ج(

 مشمول مالیات اجاره خواهد بود  02/4/34اصالحی  54وفق مفاد ماده  د(
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بلغ را به م ،باشدمیپاساژ نشاط که به صورت نیمه ساخت  ممتر را در طبقه دو 20باب مغازه تجاری به مساحت  آقای کمالی یک -119

مطلوب است مهلت قانونی تسلیم  .آماده تحویل گردد1398سی میلیارد ریال پیش خرید نموده و قرار است تا پایان سال

 اظهارنامه مالیاتی حق واگذاری:

 تاريخ تحويل يا تصرف  مغازهسی روز پس از  الف(

 سی روز پس از تنظیم سند رسمی ب(

 سی روز پس از تاريخ تنظیم قرارداد پیش خريد مغازه ج(

 بوالف گزينه  د(

 باشد:مینمیی زیر از مودی ذیربط الزاهاق.م.م وصول کدامیک از مالیات 187هنگام صدور گواهی ماده  -120

 ( مالیات بر درآمد اجاره امالک 1

 ( مالیات بردرآمد مشاغل مستاجر فعال در ملک مورد انتقال 2

 ( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 3

   ( مالیات نقل و انتقال ملک4
  1 الف(

 0 ب(

  0و  1 ج(

 .وصول کلیه مالیاتهاي فوق الزامیست د(

 (94ر4ر31)اصالحی  تمام ، مبلغ فروش هرمرحله: ....................ی نیمه هادرمورد نقل وانتقال ساختمان -121

 شود .میاز درآمد ناشی از ساخت وفروش امالک مذکور کسر  به عنوان بهاي تمام شده خريدار مرحله قبلی محسوب و الف(

  .شودمیبه  درآمد ناشی از ساخت وفروش امالک مذکور اضافه   به عنوان بهاي تمام شده خريدار مرحله قبلی محسوب و ب(

  .شودمیبه در آمد ناشی از ساخت وفروش امالک مذکور اضافه  به عنوان بهاي تمام شده خريدار مرحله بعدي محسوب و ج(

 شود .میاز درآمد ناشی از ساخت وفروش امالک مذکور کسر  به عنوان بهاي تمام شده خريدار مرحله بعدي محسوب و د(

ق.م.م  77مد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع ماده آی زیر در خصوص نحوه محاسبه و تعیین درهاکدام یک از گزینه -122

 باشد؟میصحیح  31/4/1394اصالحی 

 د.نباشمیتمام شهرها مشمول مالیات ساخت و ساز  الف(

 باشند.میبه بعد صادر شده، مشمول  02/4/2034نها از تاريخ آيی که جواز ساخت هاساختمان ب(

 شود.میدرصد به ماخذ ارزش معامالتی ملك دريافت  23زمان نقل و انتقال مالیات مقطوع با نرخ  ج(

 .دنباشمی 53مشمول مقررات ماده  صادر شده است در زمان انتقال ،صرفا  2034تا پايان  هايی که پروانه ساختمانی آنهاساختمان د(

آقای یاسینی ملک خود را با توجه به طرح توسعه شهری به شهرداری تهران به منظور ایجاد مرافق عامه به ارزش معامالتی عرصه  -123

 غبه مبلمیدر صورتی که بهای مذکور در سند تنظی ،، به شهرداری تهران منتقل نمود200،000،000ریال و اعیانی  100،000،000

 ق م م: 59مطلوب است مالیات قابل مطالبه موضوع ماده .ریال باشد 120،000،000

 ريال  25،333،333 الف(

 ريال    2،533،333  ب(

 ريال  633،333 ج(

 معاف از مالیات نقل و انتقال است. د(
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)ل(  دباشد که بر اساس بنمیمیفرهنگ و ارشاد اسالدارای فعالیت انتشاراتی به موجب مجوز صادره از وزارت میآقای بهرا -124

به صورت رایگان  متر ازآقای کمالی 20یک اتاق اداری به متراژ میآقای بهرا .م از پرداخت مالیات معاف هستند.م.ق 139ماده 

 ریال 100،000 تری)بهای اجاره سالیانه ملک فوق با توجه به جدول امالک مشابه م .گزینه صحیح کدام است؟اجاره نموده است

 باشد(می

 گردد.میلذا مشمول مالیات بر اجاره ن ،نمايدمیدريافت نمیبهرا اجاره اي از آقايبا توجه به اينکه آقاي کمالی  الف(

 گردد.میريال  033،333مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی به مبلغ  223با توجه به مقررات ماده میآقاي بهرا ب(

باشد لذا در صورت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط مشمول مالیات میم .م.ق 203از موديان بند )ل( ماده میاينکه آقاي بهرابا توجه به  ج(

 گردد.میبر درآمد اتفاقی ن

 گردد.میريال  115،333آقاي کمالی مشمول مالیات به مبلغ  د(

ریال  50،000،000متر مربع را در قبال اجاره ماهیانه  100اداری خود به مساحت   باب ساختمان  یک 1392شرکت آلفا در سال    -125

سناد و مدارک خود را           شرکت اظهارنامه و دفاتر و ا صورتیکه  ست. در  سال به اجاره واگذار نموده ا شرکت بتا به مدت یک به 

ت نموده و دفاتر مورد پذیرش مأموران    ریال هزینه نقاشتتی و استتتهالک در دفاتر خود ثب        100،000،000ارائه نموده و مبلغ  

مطلوبستت محاستبه مالیات بر درآمد    .ریال باشتد  200،000و ارزش اجاری ماهیانه هر متر مربع مبلغ  ،مالیاتی قرار گرفته باشتد 

 :شرکت آلفا 1392اجاره سال 

 ريال 215،333،333 الف(

 ريال 221،533،333 ب(

 ريال 205،333،333 ج(

 ريال  22،533،333 د(

 4سطح  –سواالت تخصصی منبع ارزش افزوده 

  

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 1ماده ) "و"به موجب دستورالعمل صادره در رابطه با عرضه آب و برق موضوع بند   -122

اشخاص ماقبل انتهای )وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص انتهای زنجیره(،  (2بخشی ازمقررات مالی دولت )

 :زنجیره بابت فروش کاالهای حلقه آخر به اشخاص زنجیره

 تکلیفی نسبت به صورتحساب ندارند.  الف(

 به درج مالیات  و عوارض ارزش افزوده ندارند.میبايست نسبت به صدور صورتحساب اقدام نموده و الزامی  ب(

 به درج مالیات  و عوارض ارزش افزوده و وصول آن ندارند.میو الزا بايست نسبت به صدور صورتحساب اقدام نمودهمی  ج(

 برابر مقررات مکلفند نسبت به صدور صورتحساب درج مالیات و عوارض ارزش افزوده و وصول آن اقدام نمايند.  د(
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127- 

 

 پاسخ دهید:رزش افزوده با توجه به اطالعات مندرج در جدول زیر به سواالت ادر اظهارنامه مالیات بر 

 

دوره 

 مالیاتی
 هزینه

مالیات و عوارض 

 خرید

فروش 

 ابرازی

مالیات و عوارض 

 فروش

ی هاهزینه

انجام 

شده 

 جهت 

تاریخ ارائه 

اسناد و 

مدارک 

اداره 

صالحیتدار 

وزارت 

 تعاون

تاریخ اعالم 

اداره 

صالحیتدار 

وزارت 

تعاون به 

اداره 

امورمالیاتی 

 صالحیتدار

فروش 

 شخصی
 عوارض مالیات

 عوارض مالیات

1 2،000،000 120،000 20،000 ----- ----- ----- 20،000 30/4/1392 15/2/1392 ----- 

2 ----- ----- ----- 1،000،000 20،000 30،000 90،000 15/4/1392 31/5/1392 15،000،000 

3 8،000،000 480،000 220،000 9،000،000 540،000 270،000 100،000 15/11/1392 29/12/1392 20،000،000 

4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 50،000 31/3/1397 31/4/1397 ----- 

 ----- ----- ----- 300،000 300،000 200،000 10،000،000 300،000 200،000 10،000،000 جمع

( قابل تهاتر یا استرداد 1مهارت و سالمت کارکنان واحد تولیدی که در دوره مالیاتی ) ءی انجام شده بابت ارتقاهاهزینه 

 باشد.می

 213،333مبلغ   الف(

 63،333مبلغ   ب(

 223،333مبلغ   ج(

ارائه دهد(  را به اداره امورمالیاتی هابايست حداکثر تا پايان ماه بعد، فهرست هزينهمیدار وزارت تعاون باشد. )اداره صالحیتمیقابل تهاتر يا استرداد ن  د(

 دستورالعمل 22عدم رعايت بند 

           ( قابل تهاتر یا استرداد 2مهارت و سالمت کارکنان واحد تولیدی که در دوره مالیاتی ) ءی انجام شده بابت ارتقاهاهزینه  -128

 باشد.می

 63،333مبلغ   الف(

 03،333مبلغ   ب(

 33،333مبلغ   ج(

 عوارض( %23)تا سقف   0،333مبلغ   د(

سترداد ابالغ و در موعد مقرر قانونی رفع         -129 شد و مراتب طی برگ مطالبه/ا ستانکاری مودی با سیدگی، ب در مواردی که نتیجه ر

 اختالف نشده باشد در اینصورت:

 و عوارض تا سقف برگ مطالبه/ استرداد بالمانع است.در صورت درخواست استرداد علی الحساب توسط مودي، استرداد مالیات   الف(

 پس از قطعیت قابل استرداد است. صرفا   ب(

 چنانچه مودي قبال درخواست استرداد اضافه پرداختی را نموده باشد درصورت درخواست استرداد علی الحساب، استرداد مالیات و عوارض تا سقف              ج(

 برگ مطالبه/استرداد بالمانع است.

درخواست استرداد اضافه پرداختی را نموده باشد درصورت درخواست استرداد علی الحساب، استرداد مالیات و عوارض تا سقف              چنانچه مودي قبال   د(

 مانع خواهد بود.شده براي دوره مورد نظر بالتردادهاي موقت/علی الحساب انجام برگ مطالبه/استرداد پس از کسر اس
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ی مختلف دارای بدهی قطعی و بستتتانکاری )اضتتافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش         ها مودیان بابت دوره    در مواردی که  -130

 افزوده( قطعی شده باشند در اینگونه موارد:

صورتی  الف( ستانکاري را به دوره/دوره      در سلیم اداره امورمالیاتی نموده و مبلغ ب سترداد را طبق مقررات، ت ست ا تقال داده مالیاتی بعد اني هاکه  مودي درخوا

 پذير خواهد بود.باشد، تهاتر طلب و بدهی قطعی شده امکان

انتقال  ي مالیاتی بعدهادورهيا که  مودي درخواست استرداد را طبق مقررات، تسلیم اداره امورمالیاتی نموده و مبلغ بستانکاري را به دورهدرصورتی ب(

 پذير خواهد بود.امکاننداده باشد، تهاتر طلب و بدهی قطعی شده 

 باشد.میتهاتر طلب و بدهی قطعی شده موديان مذکور امکان پذير ن  ج(

 تواند رأسا  نسبت به تهاتر طلب و بدهی قطعی نشده موديان مذکور، اقدام نمايد.اداره امور مالیاتی می  د(

ی هاسند نقل و انتقال خودرو نموده است. در بررسی 5اقدام به تنظیم و صدور 01/07/1393الف در تاریخ میدفتر اسناد رس -131

خودرو وانت دوکابین شرکت دانش دریافت نشده است. میزان جرائم  2ماموران مالیاتی مشخص شد که مالیات نقل و انتقال 

با   د، برابرباشبا فرض اینکه مالیات نقل و انتقال هر دستگاه وانت دوکابین، پانصد هزار ریال  1393در پانزدهم آذر ماه سال 

 .................. ریال خواهد بود.

 ريال                            53،333 الف(

 ريال 61،533 ب(

 ريال                               43،333 ج(

 ريال 63،333 د(

مشمول مالیات و عوارض و یک میلیارد اقدام به صادرات یک میلیارد ریال کاالی  1394یک شرکت ایرانی در دوره بهار سال  -132

ی کاالی معاف صادر شده دو میلیون ریال مالیات و هاریال کاالی معاف نموده است. شرکت در دوره یاد شده بابت نهاده

دوره  ضمناً شرکت اظهارنامه های کاالی مشمول صادر شده مبلغ نود میلیون ریال پرداخت نموده است.عوارض و بابت نهاده

تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. مطلوبست محاسبه میزان مالیات و عوارض قابل  15/05/1394ی بهار را در تاریخ مالیات

 :راسترداد به مودی پس از کسر جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقر

 ريال     33،333،333 الف(

 ريال 31،333،333 ب(

 ريال 22،333،333 ج(

 ريال 33،263،333 د(

نیز مبلغ یکصد میلیون  93مبلغ یکصد میلیون ریال و در دوره مالیاتی  بهار سال  1392یک شرکت در دوره مالیاتی  زمستان سال  -133

صادر شده است. مالیات و  93صورت وضعیت خدمات ارائه شده در دوره مالیاتی بهار سال  .ریال خدمات ارائه نموده است

 (%8با نرخ 93و سال   %2با نرخ  92چقدر است؟)سال  93و بهار  92عوارض متعلق فروش دو دوره مالیاتی  زمستان 

 ريال      24،333،333 الف(

 ريال       26،333،333 ب(

 ريال        21،333،333 ج(

 ريال 2،333،333 د(
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ریال به عنوان مالیات و عوارض درج نموده، با  4،000،000در یک دوره مالیاتی توزیع برق تهران در صورتحساب صادره مبلغ  -134

دریافت نموده باشد و از صورتحساب صادره را به عنوان یارانه از دولت  %30توجه به مقررات مربوط چنانچه مودی مورد نظر 

ریال مالیات و عوارض پرداخت نموده باشد، مانده بدهی توزیع برق تهران در این دوره  2،000،000بابت فعالیت خود نیز مبلغ 

  عبارتست از:

                                     .از پرداخت مالیات معاف است الف(

 ريال 2،433،333 ب(

 ريال                                                             1،633،333 ج(

 ريال 233،333 د(

 خیر در پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده:جریمه تأ -135

 به جهت نقد محور بودن مالیات برارزش افزوده، غیر قابل بخشودگی است. الف(

 قابل بخشودگی است. %53تا  ب(

 مواردي که مودي اضافه پرداختی داشته باشد، تا میزان اضافه پرداختی غیر قابل بخشودگی است.در   ج(

 قابل بخشودگی است. %233باتوجه به اختیارات سازمان امورمالیاتی کشورتا   د(

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

 محاسبه میزان مبلغ بدهی/قابل استرداد دوره مذکور؟

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

 ریال 1،500،000،000خرید خدمات مشمول: 

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

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

 ريال بدهکار 62،533،333 الف(

 ريال بستانکار 232،153،333 ب(

 ريال بدهکار 11،533،333 ج(

 ريال بستانکار 232،153،333 د(

 های فروش صادراتی باشد ...چنانچه ارزش مندرج در برگ سبز گمرکی صادرات بیش از ارزش مندرج در صورتحساب -137

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

چنانچه نوع، مقدار، وزن و تعداد مندرج در برگ سبز گمرکی مغاير با نوع و يا کمتر از مقادير مندرج در صورتحساب فروش صادراتی باشد،  ب(

 ه اضافه شود.بايست به مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوداالختالف میمابه

 اشد. براتی يکسان باشد، به لحاظ مالیاتی موثر نمیادچنانچه نوع، مقدار، وزن و تعداد مندرج در برگ سبز گمرکی و صورتحساب فروش ص ج(

 گزينه ب و ج صحیح است. د(
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گردیده و نمایند، چنانچه به دالیلی معامله محقق نمیدر مواردی که مودیان اقدام به صدور فاکتور و یا پیش فاکتور برای عرضه کاال و یا ارائه خدمات   -138

 در سامانه اطالعاتی سازمان امورمالیاتی کشور درج نگردیده باشد، دراینصورت:

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

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

 باشد.میقابل پذيرش ن مربوطه درصورت احراز عدم تحقق معامله، اعتبار مالیاتی  ج(

 همه موارد صحیح است.   د(

سترداد چک   ءکدام گزینه جز -139 سلی شرایط ا شین میهای ت بدون  الت و تجهیزات خطوط تولید وارداتی )آبابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ترخیص ما

 باشد؟مینپرداخت مالیات و عوارض( 

 ارزش افزوده متعلق دوره کسر گرديده باشد.آالت مزبور در اظهارنامه لحاظ گرديده و از مالیات و عوارض مالیات و عوارض متعلق به ماشین الف(

 هاي معمول، مؤدي تا آخرين دوره مالیاتی مورد رسیدگی فاقد بدهی مالیات و عوارض باشد. حسب رسیدگی ب(

 مورد بهره برداري قرار گرفته باشد. ماشین آالت موصوف نصب و ج(

 شده صرفا  کاالي مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد.آالت و تجهیزات خطوط تولید ياد تولیدات مربوط به ماشین د(

سال   در روش تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی -140 صله فروش کاال و خدمات  شان »شرکت  1387الرأس، چنانچه اطالعات وا «  درخ

شمول مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می  شد ، به میزان  که مؤدی م ریال بوده و اطالعات مذکور  قابل تفکیک   55،000،000،000با

 ی پاییز و زمستان عملکرد سال مذکور را به ترتیب تعیین نمائید:هاهای مالیاتی نیز نباشد، مأخذ مشمول مالیات دورهبه دوره

 ا صفر 55،333،333،333 الف(

 12،533،333،333ا  12،533،333،333 ب(

 20،253،333،333ا  20،253،333،333 ج(

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

سال    « ظریف»شرکت   -141 ستان  شینی و   1،500،000،000مبادرت به فروش داخلی 1394دردوره تاب ستباف نموده    900،000،000ریال فرش ما ریال فرش د

از مطالبات بهای فروش کاال وخدمات         ریال  150،000،000استتت. در صتتورتی که در همین دوره به موجب استتناد ومدارک مثبته احراز گردد مبلغ         

سال    سبه مالیات و عوارض متعلق دوره مذکور؟ )نرخ مال        1393مشمول مالیات مربوط به    یات و عوارض درالوصول )سوخت شده( باشد، مطلوبست محا

 (%9:  1394ت  نرخ مالیات و عوارض در سال   %8:  1393سال 

 ريال 210،333،333 الف(

 ريال 232،333،333 ب(

 ريال 205،333،333 ج(

 ريال212،533،333 د(

صورتی  -142 سال  در شد، حداکثر مبلغ قابل   1392که اطالعات ذیل مربوط به یک واحد تولید خودرو در  ست با سترداد بابت  در د ا

نرخ  %2 های صتتورت گرفته به منظور ارتقاء مهارت و ستتالمت کارکنان این واحد تولیدی عبارت استتت از: )نرخ مالیاتهزینه

 (%3عوارض
 قطعی ابرازی عنوان

 14،500،000،000 14،000،000،000 فروش خودرو

 2،500،000،000 2،500،000،000 خدمات پس از فروش

 700،000،000 500،000،000 فروش ضایعات

  17،700،000،000 17،000،000،000 مبلغ کل
 ريال 52،333،333 الف(

 ريال 50،233،333 ب(

 ريال 43،533،333 ج(

 ريال 45،633،333 د(
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سال  که در زمینه تولید کامپیوتر فعالیت می«رایانه»شرکت   -143 ستگاه کامپیوتر با بهای     1392نماید در دوره بهار  سه هزار د تعداد 

ستگاه     شده هر د شمول مالیات در دوره مزبور مبلغ     20،000،000تمام  ست. میزان خرید کاال و خدمات م ریال تولید نموده ا

را در ازای حقوق و دستمزد  دستگاه کامپیوتر 200چنانچه شرکت در همان دوره تعداد  ریال  مفروض است. 45،000،000،000

دستگاه را برای مصارف شخصی برداشت       10دستگاه را به عنوان پاداش به کارکنان واحد تولیدی واگذار و تعداد   20معوقه و 

سبه مجموع بدهی مالیات و عوارض ارزش            2500کرده و  ست محا شد، مطلوب ا صد فروخته با ست در سود بی ستگاه را نیز با  د

 ذکور؟ افزوده در دوره م

 ريال 424،333،333 الف(

 ريال 2،136،333،333 ب(

 ريال 2،316،333،333 ج(

 ريال 2،264،333،333 د(

)بدون احتساب مالیات و   اقدام به خرید دوازده میلیارد ریال نفت گاز 1392یک نیروگاه تولید برق در دوره مالیاتی پاییز سال   -144

جهت ستتوخت نیروگاه نموده استتت. میزان مالیات و عوارض قابل استتترداد یا قابل کستتر از مالیات و   عوارض ارزش افزوده(

 عوارض وصول شده را محاسبه نمائید. 

 ريال 213،333،333 الف(

 ريال 2،133،333،333 ب(

 ريال 2،313،333،333 ج(

 عوارض وصول شده نخواهد بود.مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد و يا قابل کسر از مالیات و  د(

شرکت   -145 سال      « آفتاب»با توجه به اطالعات مالی  صلی مربوط به دوره پاییز  سرزمین ا ست     1392واقع در  شرح ذیل، مطلوب به 

 محاسبه مبلغ بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مذکور؟

 ریال 9،500،000،000واردات قطعات گوشی تلفن همراه به مأخذ : 

 ریال 3،000،000،000خرید خدمات مونتاژ : 

 ریال 3،500،000،000صنعتی :  -صادرات گوشی به مناطق آزاد تجاری

 ریال 3،500،000،000صادرات گوشی به خارج از کشور : 

 ریال 10،500،000،000فروش گوشی در سرزمین اصلی : 
 ريال 45،333،333 الف(

 ريال 33،333،333 ب(

 ريال 205،333،333 ج(

 ريال 123،333،333 د(

وجه آن را در  %20باشد که  ریال می 920،000،000، 1392در دوره تابستان سال   « یباد»میزان خرید مشمول شرکت بازرگانی    -142

ست. میزان فروش کاالها و  همان دوره و مابقی را در شرکت نیز در دوره     دوره بعد پرداخت نموده ا شمول مالیات  خدمات م

ی آتی وصول  هاآن فروش نقدی و مابقی نسیه بوده است که وجه آن در دوره   %80باشد که  ریال می 1،450،000،000تابستان  

 گردد. مطلوبست محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مذکور؟می

 ريال 22،333،333 الف(

 ريال 44،233،333 ب(

 ريال 51،563،333 ج(

 ريال 22،663،333 د(
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  4سطح  – 7931آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 

 31صفحه 

 ؟نادرست استکدام گزینه درخصوص شرایط و ضوابط استرداد قطعی اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده،  -147

سترداد مالیات و عوارض به مؤديان، موکول به رسیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره مورد نظر ودوره   الف( ز هاي مشمول قبل از آن ونی هرگونه ا

 هاي صادره خواهد بود.احراز اضافه پرداختی به موجب برگه قطعی

يا طی فرم درخواست استرداد ظرف مدت سی روز از تاريخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه در موعد      میدرخواست تقاضاي استرداد طی اظهارنامه تسلی     ب(

 از بخشودگی جرايم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر، بايد صورت گیرد.قانونی يا مهلت اعالم شده جهت برخورداري 

 د.واسترداد مالیات و عوارض صرفا  در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازي تا تاريخ صدور برگ مطالبه/استرداد امکان پذير خواهد ب ج(

 هیچکدام. د(

سال  « نیلوفر» شرکت   -148 شت و چرم از مودیان     80،000،000اقدام به خرید  1392در  سته بندی گو ریال کارتن و نایلون برای ب

شت       ست. اگر میزان فروش گو شمول نظام مالیات برارزش افزوده نموده ا  100،000،000ریال و فروش چرم  300،000،000م

 رزش افزوده قابل قبول به عنوان اعتبار مالیاتی؟ اارض ریال باشد، مطلوب است محاسبه میزان مالیات و عو

 ريال 2،133،333 الف(

 ريال 2،233،333 ب(

 ريال 5،433،333 ج(

 هیچکدام د(

کدام گزینه درخصوص چگونگی اجرای مالیات برارزش افزوده در رابطه با مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی  -149

 باشد؟مینصحیح 

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

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

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

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

 باشد؟نمیکاال شرایط استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان  ءکدام گزینه جز -150

 د در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛استرداديان متقاضی وثبت نام م الف(

 ؛هاي قبلعدم وجود بدهی ابرازي و يا قطعی شده دوره يا دوره ب(

 ؛ارائه اسناد ومدارک ج(

 هیچکدام د(

 

 

 «پايان سواالت دفترچه»

 جدول میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

 2032 2036 2035 2034 سال

 ريال 126،333،333 ريال 143،333،333 ريال 256،333،333 ريال 202،333،333 مبلغ معافیت
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