
 

 

 

 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 شماره از شماره تعداد سؤاالت مواد امتحانی عمومی و اختصاصی ردیف

 01 0 01 قوانین و مقررات عمومی مالیاتی 0

 07 00 7 سایر قوانین مرتبط مالیاتی 0

 71 02 07 قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع اشخاص حقوقی( 3

 57 70 07 قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع مشاغل و حقوق( 4

 011 52 07 اتفاقی(قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارث،حق تمبر و درآمد  7

 007 010 07 قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع امالک( 2

 071 007 07 قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی)منبع ارزش افزوده( 5

 

 عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی  سؤاالتمجموعه 

 (حسابرس و کمک حسابرس مالیاتی) 0برای سطح 

5031سال   
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 7 سطح - ... و اجراییات مالیاتی، دادرسی ،مالیاتی جرائم و تشویقات عمومی، مقررات

 ؟ باشدنمیکدام مورد صحیح 7911 مصوب سال مستقیم  هایمالیات قانون خصوص اشخاص مشمول در -7

 کند.                                                                    مدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میآهر شخص حقوقی  نسبت به کلیه در الف(

 کند.                                           مدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میآایران نسبت به کلیه درهر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از  ب(

                                                           نماید.                                 مدهایی که در ایران تحصیل میآهر شخص حقیقی غیر ایرانی  نسبت به در  ج(

 نماید.میمدهایی که در ایران تحصیل آهر شخص حقوقی غیر ایرانی  نسبت به در  د(

 ؟گرددنمیهای ذیل، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی در کدام یک از حالت -2

 اعالم نماید. مالیات، مودی قبولی خود را نسبت به آن کتباًظرف سی روز از ابالغ برگ تشخیص  الف(

 .مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد ب(

 .اعتراض ننماید ظرف سی روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص مالیات، کتباً ج(

 ( ق.م.م رفع نماید.832) شرح مادهاختالف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به  د(

اعتراض به رقم خسارت مورد محاسبه از سوی اداره مالیاتی بابت مالیات اضااهه دریااهتی از مودیاان در کادام      -9

 مرجع قابل طرح است؟

 های حل اختالف مالیاتی بدوی و تجدید نظرهیات الف(

 ق.م.م 812های حل اختالف مالیاتی ماده هیات ب(

 ق.م.م 843های حل اختالف مالیاتی ماده هیات ج(

های حل اختالف خسارت مزبور موضوعاً اختالف مالیاتی محسوب نگردیده و اعتراض مودی نسبت به آن در هیچ یک از هیات د(

 باشد.مالیاتی قابل طرح نمی

مالیاتی راجع به پرونده مودی داشته  مورانونه اظهار نظری در مقام یکی از مأگ...................... نباید سابقه هیچ -4

 باشند؟

 های حل اختالف مالیاتی بدوی و مجریان قرار مرحله مزبورتاهی ءاعضا الف(

 و مجریان قرار مرحله مزبور حل اختالف مالیاتی تجدید نظرهای هیات ءاعضا ب(

 حل اختالف مالیاتی بدوی و تجدید نظرهای هیات ءاعضا ج(

 حل اختالف مالیاتی و مجریان قرارهای اعضاء هیات د(

 ...رسیدگی به اعتراض نسبت به مطالبه مالیات از غیر مودی -5

موضوع توسط  ،ق.م.م وجود داشته باشد 151و  152در صورتی که امکان تشخیص و مطالبه مالیات از مودی واقعی با رعایت مواد  الف(

صورت گیرد و در غیر اینقانون مذکور مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می 832رئیس امور مالیاتی مربوط در مهلت مقرر در ماده 

 .ت حل اختالف مالیاتی مطرح خواهد شداق.م.م در هی 151پرونده امر در اجرای مفاد تبصره ماده 

ق.م.م مورد رسیدگی قرار  832توسط رئیس امور مالیاتی مربوط در مهلت مقرر در ماده  مراتب بدواً ،فارغ از هر گونه محدودیت ب(

پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد  ،گرفته  و در صورتی که نظر او مورد  قبول مودی قرار نگیرد

 شد.
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د نظر که پس از صدور و ابالغ برگ تشخیص مالیات و با رعایت های حل اختالف مالیاتی بدوی و تجدیدر هیات موضوع صرفاً ج(

 باشد.قابل طرح و رسیدگی می ،شودق.م.م حسب مورد تشکیل می 832و تبصره ماده  832قسمت اخیر ماده 

قابل  ،باشدمیق.م.م که تشکیل آن بعد از اقدامات اجرایی  812های حل اختالف مالیاتی موضوع ماده در هیات اعتراض مزبور صرفاً د(

 طرح و رسیدگی است.

ها و ساایر  واحدهای دولتی، شهرداری عدالت اداری، یا هر یک از شعب دیوان ودر صورت درخواست رئیس  -1

ماورد مطالباه    یهاارسال اسناد و پرونده هبنسبت  تاریخ ابالغ ........ ازمؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند 

 .اقدام نمایند

 یک هفته ظرف الف(

 بیست روز ظرف ب(

 ظرف یک ماه ج(

 ظرف سه ماه د(

 باشد؟یک از اموال زیر ممنوع میتوقیف کدام -1

 بگیرانحقوق ،یک سوم حقوق الف(

 بازنشستگی حقوق ،یک چهارم حقوق ب(

 حقوق بگیران ،نصف حقوق ج(

 به قدر متعارف ،اتومبیل سواری د(

 گردد؟( ق.م.م محسوب نمی715مترقبه موضوع ماده)سوانح و اتفاقات غیرزمره حوادث،ذیل در یک از موارد کدام -8

 سوزیآتش الف(

 بروز آفات و خشکسالی ب(

 سرقت ج(

 .دباشنل حکم مقرر در ماده مذکور میتمامی موارد فوق مشمو د(

-الم کاردن هزیناه  اع غیر قابل قبول تواند اعتراض مودی را بابتت حل اختالف مالیاتی میادر چه صورتی هی -3

 های مودی را قابل قبول اعالم کند؟، آن را صحیح تشخیص و هزینههای پرداختی نقدی

 .ها متعارف و متکی به مدارک باشدهزینه الف(

 .های مقرر باشدها مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصابهزینه ب(

 .های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال منوط به آن است که از طریق سیستم بانکی مودی انجام شودهزینهپذیرش  ج(

 هر سه گزینه صحیح است د(

دار منوط به ارائه گواهی پرداخت یا صدور کدام یک از مجوزها و یا اوراق ذیل از طرف مراجع صالحیت -71

 شده است؟ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی 
   جواز تاسیس الف(

 برداریپروانه بهره ب(

 کارت بازرگانی ج(
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 همه موارد د(

 اداره امور مالیاتی مکلف است: -77

حداکثر ظرف یکسال از پایان سال مالی رسیدگی  ،مد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده استآاظهارنامه مودیان مالیات بر در  الف(

 نماید.

حداکثر  ظرف شانزده ماه از پایان سال مالی  ،مد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده استاظهارنامه مودیان مالیات بر درآ  ب(

                                                                   رسیدگی نماید.                                                                                                                

حداکثر یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای  ،مد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده استنامه مودیان مالیات بر درآاظهار  ج(

 تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید.                       

 حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد رسیدگی نماید. ،مد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده استآبر دراظهارنامه مودیان مالیات  د(

 مودیان مراجعه نمایند؟                                                                                                      توانند به عنوان وکیلکدام گروه از اهراد نمی -72

 کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوران خدمت یا آمادگی خدمت  الف(

                                                                                                                               حقوقی مدیران مالی اشخاص  ب(

                                                        مشاوران رسمی مالیاتی و حسابداران رسمی                                                                                         ج(

 وکال و کارشناسان رسمی دادگستری  د(

 :یک از موارد زیر استمیزان بدهی قطعی اشخاص حقیقی برای جلوگیری از خروج از کشورکدام -79

 دو میلیارد ریال                                                                                               بیش ازپنج میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی  بیش از اشخاص حقیقی تولیدی  الف(

 ست میلیون ریالدویبیش از دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی  بیش از  اشخاص حقیقی تولیدی  ب(

 یکصد میلیون ریالبیش از  دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی بیش از  اشخاص حقیقی تولیدی   ج(

 دو میلیارد ریالبیش از درصد سرمایه ثبت شده و سایر اشخاص حقیقی  82بیش از  اشخاص حقیقی تولیدی  د(

   باشد؟نمیهای حل اختالف مالیاتی صحیح خصوص هیات کدام مورد در -74

                   رسمی و قطعی است                                                                                                               ءاعضاجلسات هیات با حضور دو سوم   الف(

                                            ی هیات مزبور با اکثریت آرا رسمی و قطعی است                                                                                   رأ  ب(

         ی قید گردد                                                أنظر اقلیت باید در متن ر  ج(

 باشنداعضای هیات سه نفر می  د(

که شرکت الف از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ارائاه دهااتر قاانونی ساال      در صورتی  -75

 مطلوبست مجموع جریمه قابل مطالبه از شرکت: ،خودداری نموده باشد 7935

 هفتاد درصد مالیات مورد مطالبه الف(

 درصد مالیات مورد مطالبه هشتاد  ب(

 هفتاد درصد مالیات قطعی  ج(

 نود درصد مالیات مورد مطالبه د(
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کدام گزینه در خصوص جایزه خوش حسابی مودیانی که سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دهاتر  -71

   ؟صحیح است ،و مدارک آنان مورد قبول قرار گرهته باشد

 درصد اصل مالیات سه سال مذکور مشروط به پرداخت مالیات هر سال در سال تسلیم اظهارنامه  5معادل    الف(

 های حل اختالف مالیاتی هر ماه مشروط به عدم مراجعه به هیات ءبه ازا درصد اصل مالیات پرداختی سه سال مذکور 1معادل    ب(

هر ماه مشروط به پرداخت مالیات هر سال در سال تسلیم اظهارنامه و بدون  ءدرصد اصل مالیات سه سال مذکور به ازا 5/1معادل    ج(

 های حل اختالف مالیاتی مراجعه به هیات

های درصد اصل مالیات سه سال مذکور مشروط به پرداخت مالیات هر سال در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات 5معادل    د(

 حل اختالف مالیاتی 

 مراجع برون سازمانی در خصوص حل و هصل اختالهات مالیاتی عبارتند از: -71

 امور اقتصادی و داراییدفتر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت  الف(

 های عمومی و انقالب دادگاه ب(

 مکرر ق.م.م  851دیوان عدالت اداری، هیات موضوع ماده  ج(

 سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی مالیاتی  د(

پرداخت ننمایاد یاا ترتیاب     مالیات مورد مطالبه را کالً ،مهلت مقرر درهرگاه مودی پس از ابالغ برگ اجرایی  -78

 ن را ندهد:آپرداخت 

 خواهد شد. اموال منقول یا غیر منقول توقیفدرصد بدهی ده اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه  مودیبدهی  به اندازه الف(

 .معادل اصل مالیات به اضافه ده درصد آن از اموال وی بازداشت خواهد شد  ب(

   ق.م.م از اموال مودی توقیف و بابت جرایم تضمین معتبر اخذ  812نامه اجرایی ماده مقررات موضوع آیینبابت اصل مالیات حسب  ج(

 گردد.می

  شود.یات اجرایی در نظر گرفته نمیهای مالیاتی از طریق عملجرایم مالیاتی به دلیل قابل بخشش بودن در وصول بدهی اصوالً  د(

، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخات آن  ...... برگ اجرایی ظرفهرگاه مؤدی پس از ابالغ   -73

 دی بازداشت خواهد شد. واز انقد و اسهل اموال م ..........را ندهد معادل 

 کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه  -یک ماه   الف(

 کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه –ده روز   ب(

 کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی -یک ماه   ج(

 کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی - ده روز  د(

 باشد؟نمیهای زیر قابل بخشوده شدن کدامیک از جریمه -21

 1323امالک سال عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره  الف(

 های فصل مالیات بر حق تمبرجریمه ب(

 صاحبان مشاغل گروه سه 1322عدم تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال  ج(

 )ج( صاحبان مشاغل بند 1323عدم تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال  د(
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 7سطح  -های توسعه، قوانین بودجه و ...( )قوانین برنامه سایر قوانین و مقررات مرتبط

                          :توسعه ششم پنج ساله قانون برنامه 1بر اساس بند الف ماده  -27

دارایی و های اجرای قانون  با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال الف(

                                                                                .تصویب هیات وزیران مجاز است

                                                                    های اجرای قانون با تصویب هیات وزیران مجاز است.                                                                               برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال ب(

های اجرای قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال  ج(

                                                                                               از تصویب  مجلس مجاز است. تایید  هیات وزیران پس

 های اجرای قانون برنامه ممنوع است.سالبرقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی  د(

 35نامه اصالحی ماده مصوب هیات محترم وزیران و در اجرای آیین 7931با توجه به نصاب معامالت سال   -22

، برای اجرای قانون مالیات برارزش اهزوده نباشند که صاحبان مشاغل گروه سوم مشمولق.م.م در صورتی

 ی به صدور صورتحساب نخواهند داشت.ریال الزام ........معامالت خود تا  سقف 

 بیست و پنج میلیون                                          الف(

 دویست وپنجاه میلیون                                          ب(

 دوازده میلیون و پانصد هزار                                ج(

 بیست میلیون  د(

هاای مساتقیم در قاانون بودجاه     قانون مالیات (717( و )51میزان معاهیت مالیاتی ساالنه اشخاص موضوع مواد )  -29

               چند ریال تعیین شده است؟                                                                                                       7931سال 

 دویست وپنجاه میلیون                                                   الف(

                    دویست وهفتاد وشش میلیون    ب(

 شانزده میلیون                                                      و دویست  ج(

 نه میلیون و دویست هزار پنجاه و دویست و  د(

 باشد؟گزینه درخصوص معاهیت مالیات حقوق رزمندگان صحیح میکدام  -24

 .باشندمعاف می 1322ماه حضور در جبهه از اول سال  2با حداقل  الف(

 .باشندمعاف می 1325ماه حضور در جبهه از اول سال  2با حداقل  ب(

 .باشندمعاف می 1322ماه حضور در جبهه از اول سال  84با حداقل  ج(

 .باشنداالجرا شدن برنامه ششم توسعه معاف میماه حضور در جبهه از تاریخ الزم 18حداقل با  د(

25- 
گزیناه صاحیح را درخصاوص تساعیر      71/77/7935مطابق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصاوب  

 های ارزی انتخاب نمایید؟ها و بدهیدارایی

 .نرخ صفر است ها مشمولسود تسعیر ارز کلیه بانک الف(

 .سود تسعیر ارز بانک صادرات مشمول نرخ صفر است ب(

 .سود تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است ج(

 .سود تسعیر ارز بانک توسعه صادرات ایران از هرگونه مالیات معاف است د(
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 7سطح  - منبع اشخاص حقوقی یسواالت تخصص

ق.م.م  792های تولیدی و معدنی و خدماتی اشاخاص موضاوع مااده    ابرازی ناشی از هعالیتمد آمنظور از در -21

  ؟کدامیک از گزینه های ذیل می باشد 7934اصالحی تیر ماه 

 ق.م.م  125درآمد مشمول مالیات ابرازی موضوع ماده  الف(

 ارزش فروش کاال و یا ارائه خدمات ابراز شده  ب(

 های قانونی از کسر معافیت سود خالص ابرازی قبل  ج(

 گیردخذ محاسبه مالیات قرار میأمد مشمول مالیات ابرازی که مآدر  د(

ق.م.م   792توانند از نار  صافر مالیااتی موضاوع مااده      کدامیک از اشخاص ذیل در صورت احراز شرایط می  -21

  ؟مند گردند( بهره97/4/34)اصالحی 

  کلیه اشخاص حقوقی  الف(

 کلیه واحدهای تولیدی و معدنی حقیقی و حقوقی   ب(

 های تولیدی و معدنیاشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی بابت درآمد  ابرازی حاصل از فعالیت صرفاً  ج(

 های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی بابت درآمد ابرازی ناشی از فعالیت  د(

 مالیات با نر  صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به:منظور از  -28

   .باشندتسلیم اظهارنامه متکی به اسناد و مدارک می صرفاً الف(

  باشند.ارائه دفاتر قانونی می صرفاً ب(

 باشند.ارائه اسناد و مدارک حسابداری می صرفاً ج(

حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود بهه ترتیهب مقهرر در ق.م.م و در مواعهد     تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک  د(

 .مشخص شده به سازمان امور مالیاتی می باشند

ریال سود خرید و  211،111،111مبلغ  7935یک شرکت تعاونی سهامی عام طی اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال  -23

در صورتی کاه ماأموران    ،سپرده بانکی ابراز نموده استریال سود  711،111،111هروش هرش دستباف و مبلغ 

قباول  قابال  هاای  های مربوط به خرید هارش دساتباف را جازز هزیناه    ریال هزینه 711،111،111مالیاتی مبلغ 

 .شرکت 7935نپذیرهته باشند مطلوبست محاسبه مالیات سال 

 ریال 222،522،28 الف(

 ریال 85،222،222 ب(

 ریال  15،222،222 ج(

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

 :است)سهامی خاص( به شرح زیر  گاماشرکت تولیدی  7931خالصه صورتحساب سود و زیان سال   -91

 ریال 711،111،111،111هروش ........................................................................................ 

 ریال 711،111،111ق.م.م ............ 792های پژوهشی واجد شرایط بند س ماده هزینه

 ریال 71،111،111،111سود خالص ابرازی  ................................................................... 

 ؟باشدکدام گزینه می 7931مالیات عملکرد سال 
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 ریال 8،422،222،222 الف(

 ریال 222،222،485،8 ب(

 ریال 8،585،222،222 ج(

 ریال 8،522،222،222 د(

در ساال  و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقاوقی غیردولتای کاه     هاها، هتلدرآمدهای خدماتی بیمارستان -97

 :شودبرداری یا مجوز صادر میربط برای آنها پروانه بهرهاز طرف مراجع قانونی ذی 7931

 مشمول پنجاه درصد معافیت می باشد. الف(

سال با نرخ صفر مشمول مالیات یافته به مدت دهتوسعه سال و در مناطق کمتربرداری یا فعالیت به مدت پنجاز تاریخ شروع بهره ب(

 باشد.می

 باشند.صرفاً مراکز اقامتی و گردشگری مشمول پنجاه درصد معافیت می ج(

 باشد.میمعاف مالیات  از پرداختسال یافته به مدت دهسال و در مناطق کمترتوسعهبرداری یا فعالیت به مدت پنجاز تاریخ شروع بهره د(

 باشد؟صحیح می 7931های تامین مالی با رعایت سایر شرایط در سال کدام گزینه در خصوص جریمه -92

 باشد.موسسات غیر بانکی هزینه قابل قبول میجریمه پرداختی و تخصیص یافته به کلیه  الف(

 باشد.هزینه قابل قبول می های دارای مجوز،جریمه پرداختی به بانک صرفاً ب(

 باشد.ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، هزینه قابل قبول میجریمه پرداختی یا تخصیصی به بانک ج(

 باشد.هزینه قابل قبول نمیهای لیزینگ جزو جریمه پرداختی به شرکت د(

 باشد؟نمیهای بیش از پنجاه میلیون ریال در چه صورتی قابل قبول هزینه -99

 .که  نقداً پرداخت شده باشددر صورتی الف(

 .که به روش تهاتری انجام شده باشددر صورتی ب(

 .که بهای آن تعهد شده باشددر صورتی  ج(

 همه موارد   د(

 باشد؟نمیهای قابل قبول از موارد زیر جزز هزینهیک کدام -94

 یربانکیمؤسسات اعتباری غ نیتعاون و همچن هزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیالت دریافتی از بانکها، صندوق الف(

 مجاز از محل وجوه اداره شده

 نماینداشخاص پرداخت میها بابت صدور و فروش اوراق مشارکت به سود و کارمزدی که شرکت ب(

های کلی اصل چهل و ها در اجرای قانون سیاستسازی بابت خرید اقساطی داراییسود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی ج(

 سی و سایر قوانین و مقررات مرتبطچهارم قانون اسا

 موظف ت مدیرهاپرداخت پاداش هی د(

 باشد؟های زیر میاز گزینه کیکدام قبولقابلهای تسعیر ارز در هزینهشرط الزم برای پذیرش زیان حاصل از  -95

 تسعیر نرخ ارز به قیمت روز در پایان سال شرطبه الف(

 ی سال های مختلف از طرف مودیطبر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت  ب(

 رعایت اصول و استانداردهای حسابداری شرطبه ج(
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 دیوهای مختلف توسط ماعمال یک روش یکنواخت طی سال شرطبه د(

 باشند؟، کدامیک مشمول مالیات با نر  صفر می97/14/7934با توجه به اصالحیه مصوب  -91

 ها و موسسات دولتیوزارتخانه الف(

 هاشهرداری ب(

 که برای انجام وظایف ذاتی شهرداری تشکیل شده است. هاها و موسسات وابسته به شهرداریسازمان ج(

 های الف و بگزینه د(

 ؟در چه صورت قابل قبول خواهد بود ،های مقرر در ق.م.م باشدکه بیش از نصاب ییهاهزینه  -91

 بینی شده باشدکه در اساسنامه موسسه پیش در صورتی  الف(

 مثبته  انجام هزینه محرز گرددکه به موجب اسناد و مدارک  در صورتی ب(

 های اجرایی دولتی تایید گرددکه ضرورت انجام هزینه بیش از نصاب مقرر توسط دستگاه در صورتی  ج(

 که پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد در صورتی  د(

درآمد در خارج از کشور کسب و مبلغ ریال  71،111،111،111یک شخص حقوقی مقیم ایران مبلغ  -98

چنانچه مالیات متعلق به این . ریال مالیات به دولت محل تحصیل درآمد پرداخت نموده است 2،111،111،111

چه مبلغی از درآمد مشمول مالیات یا مالیات این شرکت قابل  ،ریال باشد 2،511،111،111درآمد در ایران مبلغ 

 کسر می باشد؟

 ریال از درآمد مشمول مالیات 8،222،222،222مبلغ  الف(

 ریال از مالیات 222،222،222،8مبلغ  ب(

 ریال از درآمد مشمول مالیات 8،522،222،222مبلغ  ج(

 ریال از مالیات 8،522،222،222مبلغ  د(

مشامول مالیاات   ماد  آمیلیون ریال در 211مبلغ  7932در اظهارنامه شرکت تعاونی سهامی عام ایران برای سال  -93

میلیاون ریاال تشاخیص داده     241مد مشمول مالیات را آحوزه مالیاتی پس از رسیدگی کامل در ،ابرازگردیده

 چند ریال است؟   7932مد این شرکت تعاونی  بابت عملکرد سال آمالیات بر در .است

                             استهای تعاونی معاف از مالیات مد کلیه شرکتآدر الف(

 میلیون                                                              22 ب(

 میلیون                                                                                        5/31  ج(

 میلیون 5/41  د(

 دهتر کل تا چه زمانی است؟ مهلت ثبت رویدادهای مالی در -41

افزار(، رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری حداکثر تا بیستم ماه در صورت عدم استفاده از سیستم الکترونیکی )نرم الف(

 شود.بعد در دفتر کل ثبت 

دیان مکلفند حداقل ماهی یکبار خالصه عملیات وافزار( جهت ثبت رویدادهای مالی، مدر صورت استفاده از سیستم الکترونیکی )نرم ب(

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

 دیان مکلفند کلیه رویدادهای ثبت شده در دفتر روزنامه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل نمایند.وهر صورت م در ج(

 رویدادهای ثبت شده در دفتر روزنامه را حداکثر تا پایان ماه بعد به دفتر کل منتقل نمایند.دیان مکلفند کلیه وهر صورت م در د(
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 ؟ق.م.م قرار دارد 792کدامیک از مناطق ذیل در زمره مناطق مشمول نر  صفر مالیاتی موضوع ماده  -47

 کیلومتری مرکز استان تهران  182های صنعتی استانهای قم و سمنان در شعاع های تولیدی و معدنی واقع در شهرکواحد الف(

 ها واحدهای تولیدی و معدنی  واقع در خارج از شعاع سی کیلومتری مراکز استان ب(

 اصفهان  استان واحدهای تولیدی و معدنی واقع درخارج از شعاع  پنجاه کیلو متری  مرکز  ج(

 همه موارد   د(

در  ،نمایناد الکترونیکی( نگهداری مای  -ماشینی )مکانیزه صورتبهاشخاصی که دهاتر و اسناد حسابداری خود را  -42

اهزار مالی و حسابداری مربوط و رمز دسترسای الزم باه   صورت خودداری از ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم

 موران مالیاتی:أبه م اهزاراطالعات نرم

 شود.میباعث رد دفاتر  الف(

 شود.مالیات می %12ای معادل مشمول جریمه ب(

 در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود. ج(

 گردد.ق.م.م ارجاع می 21ماده  3ت موضوع بند اپرونده شرکت به هی د(

 به قیمت هر سهم 17/19/7931)غیربورسی( در تاریخ  ریالی شرکت بتا را 7،111سهم  71،111شرکت آلفا تعداد  -49

رساند. مطلوبست ریال به هروش می 21،111سهم  به ارزش هر 71/11/7931ریال خریداری و در تاریخ  75،111

 محاسبه مالیات قابل مطالبه از این بابت از شرکت آلفا.

 ریال 222،422 الف(

 ریال 1،222،222 ب(

 ریال 2،222،222 ج(

 18،522،222 د(

 ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: ،بانکی مشکوکهای در راستای رسیدگی به تراکنش -44

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

 ب(
خدمات مالیاتی تشکیل سای امور مالیاتی ؤمتناسب با حجم اطالعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از ر

 .دهند

 ج(
یربط مورد ذمورین أبا توجه به محل سکونت مودی اطالعات واصله توسط ادارات امور مالیاتی محل سکونت مودی و توسط م 

 .رسیدگی قرار گیرد

 الف، ب و ج د(

45- 
 پروناده مالیااتی  کاه دارای یاک   های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی باشاد  چنانچه تراکنش 

 :هستند

-رسیدگی قرار میمالیاتی در اختیار گروهاموردستور مدیرکل،حسبکاری پس از دریافت اطالعات مذکورروزحداکثر ظرف مدت پنج  الف(

   .گیرد

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

   .گیردگروه رسیدگی قرار می
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، حسب تصمیم فت اطالعات مذکورحداقل ظرف مدت هفت روز کاری و حداکثر ظرف مهلت پانزده روز کاری پس از دریا  ج(

   .گیرد، در اختیار گروه رسیدگی قرار میهای بانکیمیلی رسیدگی به تراکنشدستورالعمل تک 8کمیته موضوع بند 

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

   .گیردرسیدگی قرار می

ده کدام یک های بانکی واصله با سوابق مالیاتی و حجم هعالیت مودی به عهوظیفه تطبیق حجم ریالی تراکنش  -41

  باشد:یل میذاز مراجع 

 کل امور مالیاتی گروه رسیدگی ویژه منتخب مدیر  الف(

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

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

 های بانکی تکمیلی  نحوه رسیدگی به تراکنشکمیته موضوع جزء دو بند الف دستورالعمل   د(

، ههرست معامالت باید حداکثر در مقاطع ........... تهیه و تا ......... پاس از ........... ارساال و یاا باه     7931از سال  -41

 اداره امور مالیاتی ارائه شود.

 پایان هر فصل -یک ماه  -فصلی( سه ماهه ) الف(

 پایان هر فصل -ماه و نیم  یک -سه ماهه )فصلی(  ب(

 پایان هر سال -یک ماه  -سالیانه  ج(

 پایان هر سال -یک ماه و نیم  -سالیانه  د(

و به ترتیبی  های مستقیممالیات قانون( 713( ماده )9تبصره )نامه فند با رعایت ضوابط و مقررات آیینوظم..........  -48

 نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.ثبت اعالن می نماید، نسبت به........... که 

 امورمالیاتی سازمان -اشخاص حقیقی و حقوقی الف(

 وزارت اقتصاد و دارایی -حقوقیاشخاص حقیقی و  ب(

 امورمالیاتی سازمان - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ج(

 وزارت اقتصاد و دارایی – اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل د(

دیاان  وی میا های اجرائی به اطالعات موجود در پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارابرخی از دستگاهاگر  -43

 مالیاتی نیاز داشته باشند .......

 توانند اجازه دسترسی به اطالعات را داشته باشند.به دلیل محرمانگی اطالعات، به هیچ عنوان نمی  الف(

 نیاز را از هیات دولت دریافت نمایند. مورد موظف هستند مجوز دریافت اطالعات ب(

 نیاز را از سازمان امورمالیاتی دریافت نمایند. موظف هستند مجوز دریافت اطالعات مورد  ج(

 ی دریافت نمایند.از را از وزیر اموراقتصادی و داراینی موظف هستند مجوز دریافت اطالعات مورد د(

51- 

ساازمان اماور    آگهای هراخاوان   اند پس از انتشاراز صندوق هروش مکلفبرداری اشخاص مشمول نصب و بهره

عملیات الکترونیکی سازمان باا ذکار    گاهسال نسبت به ثبت ......... در در ، حداکثر تا .......... همانمالیاتی کشور

 .ویژگی و مشخصات سامانه صندوق هروش اقدام نمایند

 درخواست تخصیص شماره شناسه -پایان   الف(

 درخواست تخصیص شماره شناسه -ماهپایان دی ب(

 اطالعات واحد کسبی خود -ماهپایان دی  ج(
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 اطالعات واحد کسبی خود -پایان   د(

  

  

  

 7سطح -منبع مشاغل و حقوق تخصصی سواالت 

57- 
مورد رسیدگی های بانکی اشخاص حقیقی واصله به نام سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در چه صورتی تراکنش

  ؟گیردالبه مالیات قرار میطو م

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

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

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

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

 های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی یا حقیقی دارای یک پرونده مالیاتی باشد:چنانچه تراکنش  -52

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

 گیرد.رسیدگی قرار می

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

 گیرد.اختیار گروه رسیدگی قرار می

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

 گیرد.  های بانکی، در اختیار گروه رسیدگی قرار میدستورالعمل تکمیلی رسیدگی به تراکنش 8کمیته موضوع بند 

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

 گیرد.  گروه رسیدگی قرار می

های بانکی واصله با سوابق مالیاتی و حجم هعالیت مودی به عهده کدام یک وظیفه تطبیق حجم ریالی تراکنش  -59

 باشد: از مراجع ذیل می

 گروه رسیدگی ویژه منتخب مدیر کل امور مالیاتی  الف(

 های بانکیدستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش رییس حسابرسی ویژه موضوع  ب(

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

 های بانکیکمیته موضوع جزء دو بند الف دستورالعمل تکمیلی  نحوه رسیدگی به تراکنش  د(

 گیرند ...  صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می -54

اند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها مکلف الف(

( 8های انجام شده را نگهداری و خالصه درآمد و هزینه ساالنه خود را به شرح فرم شماره )و اسناد خرید کاال و خدمات و سایر اسناد  هزینه

 اساس آن تنظیم نمایند. بر 

اند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معامالت خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کاال یا ارائه خدمات و سایر درآمدها مکلف ب(

یک از رویدادهای مالی های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر و اسناد خرید کاال، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه

 نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه تنظیم نمایند. 
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 نامه تحریر دفاتر اقدام نمایند.اند نسبت به ثبت رویدادهای مالی در دفاتر درآمد و هزینه )مشاغل( براساس آیینمکلف ج(

 نامه تحریر دفاتر اقدام نمایند. آییناند نسبت به ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی براساس مکلف د(

  

  

  

 باشد؟کدام گزینه میصاحبان مشاغل گروه سوم جریمه عدم تسلیم اظهارنامه  -55

 قابل بخشودگی - %12 الف(

 غیرقابل بخشودگی - %32 ب(

 بخشودگی                  قابلغیر - %12 ج(

 قابل بخشودگی - %32 د(

چنانچه صاحبان مشاغل در مهلت مقرر شروع هعالیت خود را به اداره امور مالیاتی محل اعالم نکنند، مشمول  -51

 شوند؟میای معادل .......... جریمه

 مالیاتی امور اداره توسط شناسایی تاریخ از مالیاتی هایمعافیت و تسهیالت کلیه از محرومیت و قطعی ( مالیات%12) درصد ده الف(

 مالیاتی امور اداره توسط شناسایی تاریخ تا مالیاتی هایمعافیت و تسهیالت کلیه از محرومیت و قطعی ( مالیات%12) درصد ده ب(

 مالیاتی امور اداره توسط شناسایی تاریخ از مالیاتی هایمعافیت و تسهیالت کلیه از محرومیت و ( مالیات%32) درصد سی ج(

 مالیاتی امور اداره توسط شناسایی تاریخ تا مالیاتی هایمعافیت و تسهیالت کلیه از محرومیت و مالیات( %32) درصد سی د(

ریال رقام   51،111،111آقای امینی وکالت مالی آقای رحیمی را در محاکم اختصاصی به عهده دارد، وی مبغ  -51

بادوی و تجدیاد نظار در دادگااه حاضار      الوکاله خود را در وکالت نامه قید نموده است و در دو مرحلاه  حق

الحساب آقای امینی که می بایسات روی وکالات ناماه تمبار الصااق و      گردیده است. مطلوب است مالیات علی

 ابطال نماید.

 222،522،8 الف(
 5،222،222 ب(
 12،222،222 ج(
 گردد.مشمول نمی د(
باشد و اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی به آقای صفائی مدیر یک مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی می -58

شرح ذیل تسلیم نموده است. با توجه به اطالعات ذیل درآمد مشمول مالیات نامبرده به نر  صفر برای عملکرد 

 را تعیین نمایید. 7935سال 

 ریال ؛     211،111،111درآمد ناشی از تعلیم و تربیت طبق مجوز صادره 

 ریال؛ 51،111،111های جبرانی از برگزاری کالسدرآمد ناشی 

 ریال؛ 71،111،111درآمد ناشی از هروش کتاب 

 ریال؛ 21،111،111درآمد ناشی از برگزاری سمینارهای آموزشی اولیاز 

 12،222،222 الف(

 22،222،222 ب(
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 822،222،222 ج(

 222،222،812 د(

مؤسس نگهداری معلوالن ذهنی و حرکتی دارای پروانه هعالیت از مراجع ذیربط است. مودی  بالیآقای  -53

خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است، با توجه به اطالعات ذیل  7935اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 

 را تعیین نمایید. 7935درآمد مشمول مالیات نامبرده به نر  صفر برای عملکرد سال 

 ریال 91،111،111درآمد ناشی از نگهداری معلوالن ذهنی و حر کتی  

 ریال 71،111،111درآمد ناشی از هیزیوتراپی برای عموم مردم 

 ریال 71،111،111درآمد ناشی از نگهداری و توانبخشی بیماران سالمندان ناتوان  

 ریال 5،111،111درآمد ناشی از لوازم و تجهیزات پزشکی به بیماران 

 32،222،222 الف(

 222،222،42 ب(

 55،222،222 ج(

 12،222،222 د(

نسبت به  7935شریک هستند، نامبردگان در سال  7و 2و 9آقایان الف و ب و خانم ج در یک رستوران به نسبت  -11

با خانم  تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود بدون انجام سایر تکالیف قانونی اقدام نموده اند. درصورتی که آقای الف

ج رابطه زوجیت داشته باشند و اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی اظهارنامه مالیاتی، درآمد مشمول مالیات 

الرأس ریال به صورت علی 111،111،111به مبلغ  7935قبل از کسر معاهیت واحدکسبی مذکور برای سال 

 ترتیب هریک از آنان.تعیین نموده باشد، مطلوب است محاسبه مالیات مودیان یادشده به

 222،222،15     -      222،222،32    -     222،222،45 الف(

  15،222،222  -           2،222،222  -    81،222،222 ب(

 صفر           -      2،222،222     -81،222،222 ج(

 صفر    -     32،222،222     -    35،222،222 د(

 21،111،111، مبلاغ  7934اداره امور مالیاتی در خصوص مودی بند الف بارای عملکارد ساال    زیان مورد تایید  -17

ریال و اداره امور مالیاتی پس از بررسی دهااتر و   51،111،111مبلغ  7935ریال است. چنانچه سود ابرازی سال 

ارش نماوده باشاد،   های مودی، اقدام به تهیاه گاز  ریال از هزینه 5،111،111اسناد و مدارک مودی  با برگشت 

هاای مساتقیم قبال از    قانون مالیاات  748و 741مطلوبست درآمد مشمول مالیات مودی با توجه به مقررات ماده 

 قانون: 717کسر معاهیت مالیاتی موضوع ماده 

 ریال 35،222،222 الف(

 ریال         32،222،222 ب(

 ریال           85،222،222 ج(

 ریال 35،222،222 د(

در هروشگاه مواد غاذایی هعالیات دارناد. چنانچاه در      2به  4آقای وکیلی و شریفی به صورت مشارکت با نسبت  -12

 ریال باشد، بنابراین: 78،111،111،111مبلغ  7931ریال و در سال  98،111،111،111مبلغ هروش  7935سال 

 1322مکلف به تسلیم اظهارنامه گروه سوم برای عملکرد سال آقای وکیلی مکلف به تسلیم اظهارنامه گروه دوم و آقای شریفی  الف(

 باشند.می
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  1322آقای وکیلی مکلف به تسلیم اظهارنامه گروه سوم و آقای شریفی مکلف به تسلیم اظهارنامه گروه اول برای عملکرد سال  ب(

 باشد.می

 هستند. 1322هر دو مکلف به تسلیم اظهارنامه گروه اول برای عملکرد سال  ج(

 هستند. 1325هر دو مکلف به تسلیم اظهارنامه گروه سوم برای عملکرد سال  د(

  

آقای جمشیدی دارای شغل هروش طال و جواهر و مشمول نصب و استفاده از صندوق مکانیزه از ابتادای ساال    -19

 7935اظهارنامه عملکرد سال از سامانه هروشگاهی خود استفاده ننموده و  7935بوده است. ایشان در سال  7932

ق.م.م قرار دارد به شرح ذیال تسالیم نماوده     35خود را با توجه به اینکه در گروه دوم آیین نامه اجرایی ماده 

 است:

 میلیارد ریال،  2میلیارد ریال،      هزینه ها  75میلیارد ریال ،          بهای تمام شده  25هروش 

ها ی اظهارنامه و مدارک مودی نسبت به برگشت یک میلیارد ریال از هزینهاداره امور مالیاتی پس از حسابرس

 نامبرده؟ 7935اقدام نموده است. مطلوب است محاسبه مالیات سال 

  8،132،222،222 الف(

 8،214،522،222 ب(

 8،115،222،222 ج(

 3،822،522،222 د(

 %8با اهزایش  وی 7935باشد. مالیات عملکرد سال دارای شغل خرازی و از مودیان گروه سوم می ترحمیآقای  -14

ق.م.م  711ریال در اجرای مقررات تبصره ماده  2،111،111به میزان  7934نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 

 7،411،111،111برای مودی اطالعیه هروش لوازم خرازی به مبلاغ    7931پراخت و قطعی شده است. در سال 

به اداره امور مالیاتی واصل شده اسات. مطلاوب اسات محاسابه مالیاات ماتمم:        7935ریال برای عملکرد سال 

 ( است.%72) 7935ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات درسال

 1،222،222 الف(

 3،222،222 ب(

 822،222 ج(

 گردد.مشمول مالیات متمم نمی د(

 آیاد، باه اشاخاص حقیقای باه عمال مای      کنناده اصالی حقاوق    هایی که از طرف غیر از پرداختپرداخت در -15

 محاسبه،کسر و پرداخت کنند............ کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را پرداخت

 (%12، به نرخ مقطوع ده درصد) رعایت معافیت بدون  الف(

 (%12قانون، به نرخ مقطوع ده درصد)( این 24جز معافیت موضوع ماده)های قانونی مربوط به حقوق بهبا رعایت معافیت  ب(

 (%12) های قانونی مربوط به حقوق، به نرخ مقطوع ده درصدبا رعایت معافیت  ج(

 ق.م.م  25به نرخ مقرر در ماده   د(

 مهلت صدور برگ تشخیص مالیات حقوق تا چه زمانی است؟ -11

یکسال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و چنانچه از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده چنانچه در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نموده باشد تا  الف(

 باشد تا پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه
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چنانچه در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نموده باشد تا یکسال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و چنانچه از تسلیم اظهارنامه  ب(

 ری نموده باشد تا پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامهخوددا

چنانچه در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نموده باشد تا یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات حقوق ماه مربوطه و چنانچه از تسلیم  ج(

 حقوق ماه مربوطهاظهارنامه خودداری نموده باشد تا پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات 

 پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات حقوق ماه مربوطه د(

ریال حقوق مستمر دریاهت نماید و هایچ گوناه حقاوق غیار      21،111،111ماهانه  7931چنانچه شخصی در سال  -11

عنایت باه   ریال باشد مالیات عیدی این هرد با 91،111،111مستمری نداشته باشد و عیدی پایان سال این شخص

 ریال چقدر است؟ 211،111،111معاهیت ساالنه 

 معاف الف(

 122،222 ب(

 3،222،222 ج(

 842،222 د(

باشد. نامبرده دارای هرزندی به شدت معلول است. با توجه آقای احمدی کارمند اداری شرکت خصوصی زمرد می -18

 کدام گزینه است؟  7931به اطالعات ذیل مالیات حقوق و مزایای نامبرده در تیرماه 

 ریال 7،811،111العاده شغل ریال، هوق 73،111،111حقوق اصلی -

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

 ریال  811،111تسهیالت  العاده محرومیت ازهوق -

 باشد.ریال می 211،111،111ق.م.م سالیانه  84معاهیت ماده 

 122،222 الف(

 822،222 ب(

 322،222 ج(

 422،222 د(

 ( برخوردار است؟% 51از موارد ذیل از بخشودگی پنجاه درصدی ) کیکدامدرآمد حقوق  -13

 .های فناوریهای علم و فناوری و شهرکو فناوری و مهندسی مستقر در پارک واحدهای پژوهشیدرآمد حقوق کارکنان شاغل در  الف(

 .درآمد حقوق کارکنان شاغل در مناطق آزاد تجاری صنعتی ب(

 .سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحدرآمد حقوق پرسنل  ج(

 .یافتهحقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه د(

 ق.م.م، ... 787اجرایی موضوع ماده در زمان انجام عملیات   -11

 توانند از حضور و دسترسی مستخدمین به اسناد و مدارک خودداری نمایند.اعضای هیات به هیچ وجه نمی الف(

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

تواند تنها مودی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفتهه و سهایر   توجه به شرایط ویژه محل مأموریت، هیات حسب مورد میبا   ج(

 ها منع نماید.مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه
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 گردد.ها ممانعت میو رایانهمستخدمین مودی در محل حضور داشته لیکن از دسترسی آنها به اسناد و مدارک   د(

 ؟است "حدآستانه"کدام یک از موارد ذیل تعریف  -17

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

 حداقل رقم )مبلغ( اطالعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی ب(

 اطالعاتیهای حداقل اقالم اطالعاتی مورد نیاز در بسته  ج(

 همه موارد صحیح است  د(

به سازمان امور مالیااتی کشاور و    7934مکرر ق.م.م اصالحی سال  713عدم ارسال اطالعات مالی موضوع ماده  -12

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

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

 اطالعات ارسال نشده  %8ای معادل تعلق جریمهموجب  ب(

 جرم مالیاتی محسوب  ج(

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

در کدام یک از موارد ذیل، در صورت انجام تخلفات در هر معامله، جریماه قابال محاسابه و مطالباه حاداکثر       -19

 معامله خواهد بود؟مبلغ همان  %2معادل 

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معامالت دیگران، استفاده از شماره اقتصادی دیگران بهرای معهامالت خهود، عهدم درج شهماره        الف(

 اقتصادی خود

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

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

 اقتصادی دیگران برای معامالت خود

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

 ؟های مورد تائید سازمان امورمالیاتی کدام استانواع صورتحساب -14

 صورت حساب نوع دوم -صورت حساب نوع اول   الف(

 صورت حساب الکترونیکی –صورت حساب نوع دوم  -صورت حساب نوع اول   ب(

 صورت حساب صندوق فروش   –صورت حساب نوع اول   ج(

 صورت حساب صندوق فروش  -صورت حساب نوع دوم   -صورت حساب نوع اول   د(

 دهاتر پیشخوان دولت با هدف کلی ............... تشکیل گردید. -15

 واگذاری امور به بخش خصوصی الف(

 ایجاد اشتغال برای افراد ب(

 تقویت بخش دولتی ج(

 گسترش خدمات عمومی د(

 7سطح  -تمبر و درآمد اتفاقی  بع ارث، حقسواالت تخصصی من

مساتقیم در خصاوص    هاای مالیاات که مالی از متوهی نزد خود دارند از اجرای تکالیف قانون  هابانک کهیدرصورت -11

)اصاالحیه   لیت دارناد؟ ئواموال متوهی تخلف نمایند، تا چه میزان نسبت به پرداخات مالیاات و جریماه متعلقاه مسا     
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97/4/34 ) 

لیت تضامنی دارند، مشمول ئومس تا معادل کل مالیات متعلق با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق کهنیاعالوه بر  الف(

 ای معادل ده درصد قیمت مال نیز خواهند بود.جریمه

تضامنی  لیتئودر صورت تخلف عالوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مس ب(

 .خواهند بودای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز مشمول جریمه ،دارند

 .تضامنی دارند ولیتئمس مالیات و جرایم متعلق متعلقه با وراث نسبت به پرداخت اتیمال کلمعادل  ج(

 دارند. ولیت تضامنیئمس معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق د(

 ( 97/4/34)اصالحیه ؟ارزیابی امالک اعم از عرصه و اعیان برای محاسبه مالیات بر ارث چیست مأخذ -11

 ارزش معامالتی ملک الف(

 نظر کارشناسان رسمی دادگستری ب(

 یاتیمال امورنظر کارشناسان ادارات  ج(

 طبق سند رسمی ملک د(

اموالی از متوهی نزد خود دارند، ظرف چه مدتی پس از اطالع از هوت باید صورت اموال یی که هابانک -18

  ربط تسلیم کنند؟متوهی را به اداره امور مالیاتی ذی

 روز 12 الف(

 ماه 3 ب(

 یک ماه ج(

 تکلیفی ندارند. د(

سایر اشخاص  و در بازارهای خارج از بورس شدهرهتهیپذهای مرجع اعالم ارزش سهام متوهی در شرکت -13

 باشد؟به ترتیب کدام گزینه می حقوقی
 دارمالیاتی صالحیتمور اداره ا، سازمان بورس و اوراق بهادار الف(

 دارمالیاتی صالحیتمور اداره ا، دارمالیاتی صالحیتمور اداره ا ب(

 سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان بورس و اوراق بهادار ج(

 ، کارشناس رسمی قوه قضاییهسازمان بورس و اوراق بهادار د(

-میچقدر7/7/35متوهیان بعد از تاریخ کفن و دهنهایکسربدهی و هزینه مدت ارائه اظهارنامه مالیات برارث برای -81

 باشد؟

 ماه بعد از تاریخ فوت 2 الف(

 ماه بعد از تاریخ فوت 2 ب(

 ماه بعد از تاریخ فوت 3 ج(

 یک سال بعد از تاریخ فوت د(

-کدام 97/4/34های مستقیم اصالحی قانون مالیات 21جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث موضوع ماده  -87

 یک از موارد زیر است؟

 گرددمشمول جریمه نمی  الف(
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 مالیات متعلق غیر قابل بخشش %32 ب(

 متعلق قابل بخششمالیات  %32 ج(

 مالیات متعلق غیر قابل بخشش %12  د(

 تواند صورت گیرد؟ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث توسط چه کسانی می -82

 وراث متوفی )منفرداً یا مجتمعاً( یا وکیل قانونی وراث الف(

 وراث وراث متوفی ) منفرداً یا مجتمعاً( یا  ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی ب(

 یکی از وراث متوفی یا نماینده قانونی وراث ج(

 وراث متوفی یا هر شخص ذینفع از اموال متوفی د(

 (97/4/34ارائه اظهارنامه در قانون مالیات بر ارث چگونه است؟ )اصالحی  -89

 گردد.متوفی ارائه میهای کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق اختیاری و فقط به منظور کسرهزینه الف(

 .گرددهای کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی ارائه میاجباری است و به منظور کسر هزینه ب(

 اظهارنامه مالیات بر ارث حتماً باید توسط وراث و جهت رسیدگی به دارایی و کسر بدهی ارائه گردد. ج(

 .اید توسط وراث جهت پرداخت مالیات بر ارث ارائه گردداظهارنامه مالیات بر ارث حتماً ب د(

ها توسط وراث پس از مدت یک سال از تاریخ هوت متوهی، برای رسایدگی واحاد مالیااتی    آیا ارائه اظهارنامه -84

 (97/4/34باشد؟ )اصالحی مورد پذیرش می

 های ارائه شده توسط وراث باید مورد رسیدگی قرار گیرد. بلی، تمام اظهارنامه الف(

 گیرد.فقط اولین اظهارنامه ارائه شده پس از یک سال )خارج از موعد( مورد رسیدگی قرار می ب(

متهوفی  های های ارائه شده توسط وراث پس از یک سال از تاریخ فوت )خارج از موعد( به منظور کسر بدهیهیچ کدام از اظهارنامه ج(

 .گیردمورد رسیدگی قرار نمی

 نماید.های خارج از موعد، جرائم آنرا پرداخت میای را ارائه دهند فقط برای اظهارنامهتوانند در هر زمان هر نوع اظهارنامهوراث می د(

بار ارث   به بعد، تعداد وراث و یا جنسایت وراث در میازان دریاهات مالیاات     7/7/7935آیا برای متوهیان تاریخ  -85

 تاثیری دارد؟

 شود.بلی، برای وراث دختر میزان معافیت بیشتری در نظر گرفته در نتیجه مالیات کمتری پرداخت می الف(

 .خیر، هیچ تاثیری در میزان دریافت مالیات ندارد ب(

 باشد.کمتر میبلی، برای وراث صغیر و دختران ازدواج نکرده معافیت بیشتر در نتیجه میزان دریافت مالیات  ج(

 .باشدخیر، فقط همسر متوفی معاف می د(

های ارائه شده در موعد  مقرر به چه تااریخی  های متوهی در اظهارنامهها و بدهیمبنای ارزیابی اموال، دارایی -81

 (7/7/35) تاریخ هوت بعد از  گردد؟محاسبه می

 تماماً با توجه به ارزش روز تاریخ فوت  الف(

 با توجه به ارزش روز محاسبه                                       صرفاً ب(

 با توجه به ارزش روز محاسبه ولی ملک بر اساس ارزش معامالتی روز محاسبه ج(

 با توجه به ارزش روز فوت ولی ملک بر اساس ارزش معامالتی روز فوت د(

ق.م.م. جهات وراث   94دریاهت گواهی موضاوع مااده   مبنای محاسبه خانه مسکونی جزز ماترک متوهی برای  -81
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 به بعد( 7/7/35گردد؟ ) تاریخ هوت طبقه اول چیست و با چه نرخی محاسبه می

 ق.م.م 11ماده  5بر اساس ارزش روز زمان انتقال و براساس نرخ بند  الف(

 ق.م.م 11ماده  5بر اساس ارزش معامالتی روز زمان فوت و بر اساس نرخ بند  ب(

 (% 5/1) ق.م.م 11ماده  5بر اساس ارزش معامالتی روز زمان انتقال و بر اساس نرخ بند  ج(

 ق.م.م 11ماده  5بر اساس ارزش روز زمان فوت و بر اساس نرخ بند  د(

 نر  مالیات برای وراث طبقه دوم و سوم چگونه است؟ -88

 ق.م.م برای وراث طبقه اول     11برابر نرخ های بندهای ماده  3و  8به ترتیب به میزان  الف(

 ق.م.م برای وراث طبقه اول   11برابر نرخ های بندهای ماده  4و  8به ترتیب به میزان  ب(

 ق.م.م برای وراث طبقه اول  11برابر نرخ های بندهای ماده  4و  3به ترتیب به میزان  ج(

 ق.م.م برای وراث طبقه اول  11برابر نرخ های بندهای ماده  3و  5/1به ترتیب به میزان  د(

 باشد؟کسر دیون و بدهی متوهی از ماترک منوط به کدامیک از شروط زیر می -83

 ق.م.م؛ 21تسلیم اظهارنامه موضوع ماده -7 -7

 باشد؛بدهی متوهی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی -2 -2

 ؛دار قرار گیردآن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صالحیتاصالت -9 -9

 هیات حل اختالف مالیاتی قرار گیرد؛اصالت آن مورد تأیید -4 -4

 ؛ق.م.م در موعد مقرر 21تسلیم اظهارنامه موضوع ماده -5
 3 - 8 – 1 الف(

 4 - 8 – 1 ب(

  5 – 3 – 8 ج(

  5 -  4 – 8 د(

 باشد؟سکونت متوهی برای وراث طبقه دوم و سوم مشمول چه نرخی می البیت محلمیزان مالیات اثاث -31

 باشد. کالً مشمول مالیات برارث نمی الف(

 می باشد. % 12ق.م.م مشمول مالیات به نرخ  11ماده  3موجب بند به  ب(

 ق.م.م هستند.11ماده  3ق.م.م وراث طبقه اول و دوم معاف از مالیات و وراث طبقه سوم مشمول بند  85موجب ماده به ج(

 ق.م.م برای وراث طبقه اول و دوم مشمول مالیات است. 11ماده  5باشد و به نرخ بند البیت جز امالک متوفی میاثاث د(

 دار تشکیل پرونده ارث متوهی در کجاست؟اداره امور مالیاتی صالحیت -37

 در آنجا واقع شده باشد. اداره امور مالیاتی که دارایی متوفی و محل کار متوفی الف(

 اداره امور مالیاتی که بیشترین دارایی متوفی در آنجا واقع شده است. ب(

 اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در آن واقع شده باشد. ج(

 اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه ورثه ارائه دهنده اظهارنامه در آن واقع شده باشد. د(

 (97/4/34)اصالحی باشد؟میدر موعد مقرر قابل قبولهای متوهیبدهیتوسط وراث به منظورکسرارائه شدهاظهارنامهچند -32

 گیرد. های متوفی باشد مورد رسیدگی قرار میها و بدهیفقط یک اظهارنامه که حاوی کلیه اقالم دارایی الف(

باشد باید مورد رسیدگی قرار های متوفی میها و بدهیموعد مقرر که حاوی هر نوع اقالم داراییهای ارائه شده در کلیه اظهارنامه ب(
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 گیرد.

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

 گردد.هایی که بر اساس شرایط پذیرش اظهارنامه ارائه اظهارنامه د(

هوت کرده و دارای یک همسر و ساه هرزناد صاغیر باشاد و دارایای او       5/1/31در صورتی که متوهی در تاریخ  -39

 منحصر به یک باب خانه مسکونی باشد وراث:

 باشند.از پرداخت مالیات معاف می الف(

 باشند.در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر از پرداخت مالیات معاف می ب(

-ق.م.م. می 11ماده  5ارزش ملک معاف از مالیات و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ بند  % 52در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر  ج(

 باشند.

 به نرخ مقررمشمول مالیات خواهد بود. د(

اسات، اماا    اهتاه یشیاهازا از مبلغ یک میلیارد ریال به مبلغ دو میلیاارد ریاال    7931سرمایه شرکت برنا در سال  -34

چناد میلیاون ریاال     متعلقاه  مهیجرنکرده است. قانونی پرداخت  مقرررا در موعد  هیسرما شیاهزاتمبر این حق

 است؟

 1 الف(

 5/8 ب(

 5 ج(

 4 د(

میلیارد ریال از ادغام دو شرکت ب و ج به ترتیب با سرمایه  4،111با سرمایه « الف»شرکت  7931در مرداد ماه  -35

چند میلیاون ریاال   « الف»سرمایه شرکت  تمبرحقاست.  شده جادیامیلیارد ریال  2،111میلیارد ریال و  7،411

 ؟باشدیم

 2،222 الف(

 4،222 ب(

 8،222 ج(

 صفر د(

 باشد؟تمبر نمیهای زیر مشمول حقکدامیک از گزینه -31

 چک                                الف(

 حواله بانکی                                ب(

 سفته ج(

 برات د(

  باشد؟می ها صحیحتمبر ثبت سرمایه شرکتحق مهیخصوص جرهای زیر در کدام یک از گزینه -31

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

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

 برابر مالیات شرکت جریمه دارد. ها ظرف دو ماه پرداخت نشود، دوتمبر از تاریخ ثبت شرکتحق کهیدرصورت ج(
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 جریمه دارد.تمبر،نشود ،معادل دو درصد حقظرف دوماه پرداختشرکت، در روزنامه رسمیسیتأستمبر از تاریخ انتشار آگهیحق کهیدرصورت د(

 است؟  اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی صحیحکدام گزینه برای تعیین مالیات قطعی  -38

 شود.ق.م.م محاسبه می 131مالیات به نرخ ماده  الف(

 شود.الرأس محاسبه میدرآمد مشمول از طریق علی ب(

 شود.درآمد مشمول از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده می ج(

 شود.محاسبه می %5مالیات مربوط به امالک به مأخذ ارزش معامالتی و به نرخ  د(

 از موارد زیر از مصادیق درآمد اتفاقی نیست؟ کیکدام -33

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

 جوایز دولتی برای تشویق تولید؛ ب(

 موقت و بالعوض؛ طوربهانتقال منافع مال  ج(

 صلح با شرط خیار فسخ؛ د(

ریال و ارزش روز  711،111،111یک دستگاه آپارتمان به ارزش معامالتی  7931در سال  هاگلشرکت  -711

بالعوض تحصیل نموده است.  صورتبهریال  911،111،111و یک دستگاه وسیله نقلیه به ارزش  7،111،111،111

 مالیات درآمدهای مذکور چقدر است؟

  ریال 385،222،222 الف(

 ریال        22،222،222 ب(

 ریال 122،222،222 ج(

 باشد.مشمول مالیات نمی د(

 7سطح  -امالک تخصصی منبع  سواالت

دهتر امور اداری را در قبال مبلغ یک میلیارد ریال به مدت یکسال رهن کامل نموده است   Aشرکت  -717

 59ماده  3باشد مطلوب است میزان مالیات تکلیفی ماهانه موضوع تبصره  B.درصورتی که مالک ملک، شرکت 

 ق.م.م؟

 زمان پرداخت رهن به مأخذ کل مبلغ رهن الف(

 هرماه به مانند ارزش اجاری ملک ب(

 ارزش اجاری ملک % 15هرماه به مانند  ج(

 باشدمشمول مالیات تکلیفی نمی د(

 اجاری مسکونی در تهران و سایر نقاط کشورصحیح است؟ کدام گزینه درخصوص معاهیت امالک -712

 تواند در تهران یا سایر نقاط کشور از معافیت برخوردار شود.هر شخصی فقط می الف(

 باشد.که محل اقامت شخص حقیقی در تهران باشد فقط نسبت به اجاره امالک مسکونی از معافیت برخوردار میدرصورتی ب(

مترمربع زیربنای  822مترمربع و در سایر نقاط تا 152از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع درآمد هرشخص ناشی  ج(

 باشد.مفید از مالیات بر درآمد اجاره معاف می

 شرط برخورداری از معافیت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد امالک اجاری است. د(

مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است کاه ماخاذ تشاخیص درآماد     چنانچه براساس اسناد و مدارک  -719
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 التفاوت ..................................مشمول مالیات اجاره واقع شده است آنگاه مابه

 باشد.قابل مطالبه نمی الف(

 با تایید هیات حل اختالف مالیاتی قابل مطالبه است. ب(

 رعایت مقررات مرور زمان قابل مطالبه است.طبق مقررات ق.م.م و با  ج(

 طبق مقررات ق.م.م  و بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه است. د(

کمتر از درآمد تعیین شده طبق ارزش اجااره اماالک مشاابه    7931در مواردی که درآمد اجاره واقعی درسال  -714

 باشد کدام گزینه صحیح است؟

 اجاره واقعی تعیین می شود.مالیات براساس درآمد  الف(

 مالیات براساس جدول امالک مشابه تعیین خواهد شد. ب(

 مالیات براساس قیمت سند رسمی تعیین خواهد شد. ج(

 گزینه های الف و ب صحیح است. د(

  

  

کدام گزینه در خصوص تعیین ارزش عرصه برای محاسبه درآمد مشمول مالیات ساخت و هروش امالک  -715

 ( صحیح است؟97/14/7934ق.م.م اصالحی ) 11موضوع ماده 

 ارزش دفتری الف(

 ارزش روز عرصه در زمان اخذ جواز ساخت ب(

 ارزش معامالتی ج(

 ق.م.م تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد 24ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک بر مبنای مقررات ماده  د(

 حق واگذاری محل برای احتساب مالیات انتقال حق واگذاری محل عبارت است از:مأخذ محاسبه  -711

 مبلغ مندرج در مبایعه نامه الف(

 مبلغ مندرج در سند رسمی ب(

 وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق ج(

 مبلغ تقریبی اداره امور مالیاتی د(

باب مغازه خاود را باه آقاای امیادی باه مبلاغ       یکطی قرارداد اجاره رسمی  7/7/7931آقای بهرامی از تاریخ  -711

 71/4/7931ریال ماهیانه اجاره داده است. نامبرده اظهارنامه مالیات بار اجااره خاود را در تااریخ     72،111،111

بهای اجاره ماهیانه بر اساس  تسلیم اداره امور مالیاتی نموده است. مطلوب است مالیات بر درآمد اجاره نامبرده.

 ریال می باشد. 79،511،111مشابه، به مبلغ جدول امالک 

 ریال              12،822،222 الف(

 ریال 12،885،222 ب(

 ریال 13،522،222 ج(

 ریال 31،222،222 د(

 ق.م.م ... 51موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  -718
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 همراه با اظهارنامه مالیات بر اجاره امالک در موعد مقرر قانونی  الف(

ق.م.م درنظر گرفته نشده است، لذا در  51با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم زمان خاصی برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  ب(

 تواند نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نماید.هر زمانی مودی می

 تا تیرماه سال بعد. 22وفق مقررات ماده  ج(

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

 44های کلای اصال   های خود را در اجرای سیاستباشد یکی از نیروگاهشرکت نیرو که یک شرکت دولتی می -713

به مبلغ پانصاد میلیاارد    قانون اساسی واگذار نموده است. با توجه به مزایده صورت گرهته شده نیروگاه مذکور

 ریال هروخته شده است، مطلوب است محاسبه مالیات آن:

 گردد.با توجه به اینکه شرکت نیرو یک شرکت دولتی است مشمول مالیات نقل و انتقال نمی  الف(

 قانون اساسی، از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست 12ماده  1بر اساس تبصره  ب(

 ریال     85،222،222مشمول مالیات نقل و انتقال به مبلغ  ج(

 ریال     32،222،222مشمول مالیات نقل و انتقال به مبلغ  د(

  

ق.م.م صحیح  781موضوع ماده  کدام گزینه در خصوص صدور گواهی انجام معامله بابت حق واگذاری محل -771

 نیست؟

 الف(

 

صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات 

 .فاقد وجاهت قانونی است ،کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است

گذشته بالمانع خواهد مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای معوقه مانند مالیات بردرآمد اجاره و یا مشاغل سنواتتشخیصصدور برگ ب(

 بود.

خصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او  را در اداره امور مالیاتیضمن آنکه نظر  ،درصورت مواجهه با اعتراض مودی ج(

 ماید.ت حل اختالف مالیاتی احاله ناون صدور برگ تشخیص( خارج از نوبت به هیپرونده را )بد ،کند ابالغ می

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

 ق.م.م اقدام نمایند. 844و  832مودی جهت طی مراحل قانونی از جمله مواد 

متر را در طبقه دوم پاساژ نشاط که به صورت نیمه ساخت  21 باب مغازه تجاری به مساحتی یکاسدآقای  -777

آماده 7938خریداری نموده است و قرار بر این است که تا پایان سال است به مبلغ سی میلیارد ریال پیش

 واگذاری؟تحویل گردد. مطلوب است مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی حق 

 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(

 8و1گزینه  د(

 ...هرگاه موجر مالک نباشد، ... -1 -772

 شود.تعهدات مالک از اجاره بهای دریافتی محاسبه میها، استهالکات و بابت هزینه %85درآمد مشمول مالیات با کسر  الف(
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 تفاوت اجاره بهای دریافتی و پرداختی به نرخ مربوط، مشمول مالیات بر درآمد اجاره خواهد بود.  ب(

بابت هزینه ها، استهالکات و تعهدات مالک، مشمول مالیات بر درآمد اجاره  %85تفاوت اجاره بهای دریافتی و پرداختی پس از کسر  ج(

 خواهد بود. 

 هیچ کدام  د(

متر مربع )در سایر شهرها( صارهاً باه آن دساته از واحادهای      211متر مربع )در تهران( یا  751معاهیت مربوط به  -8 -779

 گیرد که ......تعلق میمسکونی 

 کاربری ملک مسکونی باشد. الف(

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

برداری تجاری و اداری از ملک بهرای اداره امهور مالیهاتی احهراز نشهده      فارغ از نوع کاربری ملک )تجاری، اداری، مسکونی...( بهره ج(

 باشد.

 الف و ب د(

 در مورد مودیان مالیات مستغالت که نشانی آنها مشخص نباشد، ابالغ اوراق مالیاتی به چه ترتیب باید باشد؟ -3 -774

 های کثیر االنتشار آگهی شود. های مستقیم در روزنامهقانون مالیات 822برگه مالیاتی مربوط وفق مقررات ماده   الف(

های مستقیم به درب مستغلی کهه مالیهات آن مهورد مطالبهه اسهت، الصهاق       قانون مالیات 822ماده  8برگه مالیاتی وفق مقررات تبصره   ب(
 شود. 

های مستقیم به درب مستغلی که آخرین نشهانی محهل کهار یها سهکونت      قانون مالیات 823برگه مالیاتی وفق مقررات تبصره یک ماده  ج(
 اعالمی از سوی مودی است، الصاق شود. 

 های ب یا ج صحیح خواهد بود.ابالغ مطابق هر یک از گزینه د(

هاای تعااونی مساکن صاحیح     کدام گزینه درخصوص نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شارکت  -775

 است؟

 باشد.انتقال به اعضاء تعاونی مشمول مالیات نقل و انتقال ملک نمی الف(

 باشد.مأخذ ارزش روز مشمول مالیات میه انتقال به غیر اعضاء ب ب(

 باشد.انتقال به اعضاء و غیر اعضاء مشمول مالیات نقل و انتقال ملک نمی ج(

 باشد.تهران به اعضاء تعاونی مشمول مالیات نمیمتر مربع در  15صرفاً انتقال واحدهای مسکونی کمتر از  د(

 کدام گزینه درخصوص هسخ معامالت قطعی امالک صحیح است؟ -771

 مالیات مشمول جدید معامله عنوان به معامله انجام از بعد ماه 2 تا قضایی مراجع حکم از غیر فسخ یا اقاله معامالت قطعی امالک به الف(

 .باشندنمی

 ماه بعداز انجام معامله، به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود. 18قضایی تا  با حکم مراجع ب(

 مالیات پرداختی در هر صورت قابل استرداد است. ج(

 درصورت فسخ معامله توسط مراجع قضایی، مالیات وصولی قابل استرداد است. د(

 کدام گزینه صحیح نیست: -771

آنها  1325کار ساختمانی از ابتدای سال امالک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایاناولین نقل و انتقال  الف(

 خواهند بود. 52گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 

قانون  52صرفاً مشمول مقررات ماده صادر شده است، در زمان انتقال  1324هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ساختمان ب(
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 هستند.

صادر می شود،   31/4/1324های مستقیم مصوب هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از الزم االجرا شدن قانون مالیاتساختمان ج(

 های آن هستند.قانون و تبصره 11مشمول مقررات موضوع ماده 

قهانون و   52صادر شده است ،در زمان انتقال صرفاً مشهمول مقهررات مهاده     1324پایان سال هایی که پروانه ساختمانی آنها تا ساختمان د(

 باشند.قانون مالیاتهای مستقیم می 11اعیانی ارزش معامالتی ملک مورد نظر موضوع ماده  %12بعالوه 

قانون ثبت اسناد  94ها و اشخاص حقوقی دولت است و در اجرای ماده نقل و انتقال امالکی که در وثیقه بانک -778

( کدامیک از مالیات های قطعی 781شود، در زمان صدور گواهی نقل و انتقال )ماده و امالک کشور تملیک می

 بایست وصول شود؟زیر قبل از صدور گواهی می

 فقط مالیات متعلقه به انتقال ملک مورد وثیقه  الف(

 های مستقیم قانون مالیات 121های مقرر در ماده کلیه مالیات ب(

 های قطعی مربوط به مودی های مستقیم و سایر بدهیقانون مالیات 121های مقرر در ماده کلیه مالیات ج(

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

کدام یک از واحدهای زیار باا لحااظ     های مستقیم، برایقانون مالیات 97/14/7934با توجه به اصالحیه مصوب  -773

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

 واحدهای مسکونی  الف(

 واحدهای اداری ب(

 واحدهای تجاری ج(

 ها همه گزینه د(

  

  

ریال به یک موسسه وابسته به  211،111،111اعیان ریال و  71،111،111یک ساختمان به ارزش معامالتی عرصه  -721

ریال باشد، مطلوبست 721،111،111شهرداری منتقل گردیده است. در صورتی که بهای مذکور در سند مبلغ 

 قانون؟ 53مالیات قابل مطالبه موضوع ماده 

 لذا مالیات ندارد.ق.م.م مؤسسه وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات نیستند  8باتوجه به ماده  الف(

 شود.ق.م.م چون ملک به مؤسسه وابسته به شهرداری منتقل شده لذا مشمول مالیات نمی  12باتوجه به ماده  ب(

 ریال 1،522،222 ج(

 ریال 2،222،222 د(

های مستقیم در صورت واگذاری امالک خویش حسب ماورد مشامول   ( قانون مالیات2اشخاص موضوع ماده ) -727

 گزینه خواهند بود؟کدام 

 های مستقیم( قانون مالیات11ماده ) الف(

 های مستقیم( قانون مالیات52ماده ) ب(

 باشندکالً مشمول مالیات نمی ج(

 های مستقیم( قانون مالیات11( و)52مواد ) د(
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متر مربع را  211مساحت یک واحد آپارتمان مسکونی خود واقع در تهران به  17/11/7935آقای بالی در تاریخ  -722

ریاال باه    71،111،111نامه رسمی جهت سکونت به مدت یک سال در قبال اجاره ماهیانه به موجب سند اجاره

ریاال   911،111که ارزش اجاری هر متار مرباع ماهیاناه    آقای حسینی به اجاره واگذار نموده است. درصورتی

 لی.آقای با 35باشد، مطلوبست محاسبه مالیات اجاره سال 

 ریال 12،185،222 الف(

 ریال 82،852،222 ب(

 ریال 13،522،222 ج(

 ریال 42،222،222 د(

 باشد؟های زیر از  مودی ذیربط الزامی نمییک از مالیاتق.م.م، وصول کدام 781هنگام صدور گواهی ماده  -729

 ؛( مالیات بر درآمد اجاره امالک7

 در ملک مورد انتقال؛( مالیات بردرآمد مشاغل مستاجر هعال 2

 ؛( مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی9

 ( مالیات نقل و انتقال ملک؛  4

  8 الف(

 3 ب(

  3و  8 ج(

 های فوق الزامیست.وصول کلیه مالیات د(

  

  

 اولین نقل و انتقال قطعی امالک نوساز: -724

 می باشند. 31/4/1324باشد، مشمول مالیات براساس اصالحیه  1/1/1325که تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها پس از در صورتی الف(

 می باشند. 31/4/1324باشد، مشمول مالیات براساس اصالحیه  1/1/1325که تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها پس از در صورتی ب(

 باشند.می 31/4/1324مالیات براساس اصالحیه باشد ،مشمول  1/1/1325که تاریخ نقل و انتقال قطعی آنها پس از در صورتی ج(

ق.م.م، مشمول مالیات مقطوع بهه نهرخ ده درصهد ارزش معهامالتی اعیهانی مهورد        52عالوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده  د(

 باشند.انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نمی

در  آن سااخت  پرواناه  که را تجاری واحد یک واگذاری حق و مالکیت 31 سال ماه خرداد در بابل شهرداری -725

 قصاد  و هروخته الف دولتی شرکت به ،تاس گردیده صادر 28/72/7935 تاریخ در آن کارپایانِ و 17/19/7934

 ... مذکور ملک انتقال و نقل در بابل شهرداری دارد. را مالکیت سند انتقال

 .گرددمی 51 ماده مالیات مشمول صرفاً الف(

 .گرددمی 11 ماده مالیات مشمول صرفاً ب(

 د.گردمی 11 ماده مالیات مشمول هم و 52 ماده مالیات مشمول هم ج(

 .گرددنمی مالیات مشمول کلی بطور د(
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 7سطح  - سواالت تخصصی منبع ارزش اهزوده 

 الرأس می باشد؟مالیات و عوارض ارزش اهزوده از طریق علیکدامیک از موارد زیر موجب تشخیص   -721

 نامعدم ثبت  الف(

 عدم تسلیم اظهارنامه  ب(

 عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک  ج(

 همه موارد  د(

 مبدأ احتساب خسارت تأخیر در استرداد مالیات و عوارض ارزش اهزوده:  -721

 استرداددو ماه از تاریخ درخواست   الف(

 سه ماه از تاریخ درخواست استرداد  ب(

 تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه  ج(

 ده روز پس از ابالغ برگ قطعی  د(

مودی از ارائه صورتحساب هروش خودداری نموده لیکن دهاتر و سایر اسناد و مادارک درخواساتی ماأموران      -728

 مالیاتی را ارائه نموده است. در این صورت:

 مالیات متعلق خواهد بود. %85عدم ارائه صورتحساب به منزله عدم ارائه قسمتی از اسناد و مدارک بوده و مشمول جریمه به میزان   الف(

 ای به میزان یک برابر مالیات متعلق خواهد بود.عدم ارائه صورتحساب مشمول جریمه  ب(

 عدم ارائه صورتحساب به منزله عدم صدور صورتحساب و عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک بوده و عالوه بر جریمه به میزان یک  ج(

 مالیات متعلق نیز خواهد بود.  %85ای برابر برابر مالیات مشمول جریمه

 مالیات  متعلق خواهد بود. %52مشمول جریمه معادل   د(

  

  

 ( قانون مالیات برارزش اهزوده:22محاسبه جرائم موضوع ماده )ماخذ   -723

مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاال و ارائه خدمات طی دوره قبهل از کسهر مالیهات و عهوارض پرداختهی بهرای تحصهیل کهاال یها            الف(

 خدمات همان دوره

کسهر مالیهات و عهوارض پرداختهی بهرای تحصهیل کهاال یها         مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاال و ارائه خدمات طی دوره پهس از    ب(

 خدمات همان دوره

 مالیات و عوارض متعلق به عرضه کاال و ارائه خدمات طی دوره  ج(

 گزینه الف و ج صحیح است  د(

 نام گردد:چنانچه مودی مشمول جریمه عدم ثبت  -791

 جریمه عدم تسلیم اظهارنامه منتفی است  الف(

 عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی منتفی استجریمه   ب(

 جریمه عدم صدور صورتحساب منتفی است  ج(

 جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک منتفی است  د(

های محاسبه مالیاات بار ارزش   یک از روشکل کشور مبنی بر کدام 7931قانون بودجه سال  1تبصره  "و"بند  -797

 است؟ اهزوده
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 تفریقی مستقیم الف(

 تفریقی غیرمستقیم ب(

 تجمعی مستقیم ج(

 تجمعی غیرمستقیم د(

 مبداز احتساب جریمه تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض ارزش اهزوده:  -792

 تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه   الف(

 پایان هر دوره مالیاتی  ب(

 تاریخ ابالغ برگ مطالبه  ج(

 تاریخ ابالغ برگ قطعی  د(

 یارانه پرداختی دولت بابت برق:  -799

 باشد.جزء مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نمی الف(

 باشد.مشمول مالیات برارزش افزوده می  ب(

 باشد.اعتبار مالیات به نسبت سهم یارانه پرداختی قابل پذیرش نمی  ج(

 الف و ج صحیح است.  د(

 نر  جریمه تأخیر در پرداخت مالیات برارزش اهزوده: مأخذ و  -794

 در ماه %8مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده  مأخذ: الف(

 در ماه  %5/8مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده  مأخذ: ب(

و عوارض متعلق به دوره پس از کسرمالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر، نرخ:  نسبت به  مالیات و عوارض  مالیات مأخذ: ج(

 در ماه %8پرداخت نشده 

 در ماه %8مأخذ: مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، نرخ: نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده  د(

بابت عدم صدور صورتحساب مشمول جریمه معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق شده است. مطالبه مودی   -795

 کدامیک از جرائم زیر موضوعیت ندارد؟

 عدم ثبت نام  الف(

 عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب  ب(

 عدم درج و تکمیل اطالعات صورتحساب  ج(

 ب و ج صحیح است   د(

هاای مشامول   نماید، بابت خرید نهادهکه کاالهای معاف از مالیات و عوارض ارزش اهزوده تولید می Aشرکت  -791

ریاال مالیاات و عاوارض ارزش     75،111،111مالیات و عوارض از مودیان نظام مالیات بارارزش اهازوده مبلاغ    

صاادرات   %41و از کل هروش شرکت مذکور هاروش داخلای باشاد     %11اهزوده پرداخته است، با هرض اینکه 

 باشد، اعتبار مالیاتی قابل قبول چه میزان است؟

 ریال 2،222،222 الف(

 صفر  ب(

 ریال 2،222،222 ج(

 ریال 15،222،222 د(
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،  %3را صادر نموده است، با هارض نار    آن %11ریال کاالی معاف خریداری و  211،111،111مبلغ   Aشرکت  -791

 اهزوده قابل استرداد چه میزان است؟میزان مالیات و عوارض ارزش 

 صفر  الف(

 ریال 12،222،222  ب(

 ریال   18،222،222 ج(

 ریال 12،222،222 د(

ریاال کااالی مشامول نماوده       2،111،111اقدام به هروش  7931یک واحد تولیدی در دوره مالیاتی بهار سال  -798

های انجام شده به منظور ارتقاز مهارت یاا ساالمت   هزینهاست. سقف میزان عوارض قابل تهاتر یا استرداد بابت 

 ( %9، نر  عوارض:  %1کارکنان خود: )نر  مالیات: 

 ریال  122،222 الف(

 ریال  12،222 ب(

 ریال   22،222 ج(

 ریال  2،222 د(

در کدام گزینه باه   دهندگان خدمات پیمانکاری تأمین نیروی انسانیاهزوده ارائهمأخذ مشمول مالیات بر ارزش -793

 درستی ذکر گردیده است؟

 های حقوق مربوط به طرف قراردادکل مبلغ ناخالص مندرج در صورت وضعیت بابت خدمات تامین نیروی انسانی پس از کسر هزینه الف(

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

 نیروی انسانیمعادل هزینه حقوق  ج(

های مستقیم( بوده و از پرداخت مالیات بر ارزش خدمات تأمین نیروی انسانی مشمول مالیات بر درآمد حقوق )موضوع قانون مالیات د(

 باشدافزوده معاف می

هاای  ( قانون مالیات برارزش اهزوده، مودیان مکلفند هزیناه 98( ماده )2به منظور برخورداری از مشوق تبصره )  -741

 های مربوط ...انجام شده هر دوره مالیاتی را به همراه اصل صورتحساب

 دار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صالحیت 15حداکثر ظرف   الف(

 دار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.    حداکثر ظرف یکماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صالحیت  ب(

 دار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره صالحیت15حداکثر ظرف   ج(

 تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه نمایند.دار وزارت حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره صالحیت  د(

 پذیر است؟ تقاضای استرداد قطعی مالیات بر ارزش اهزوده از چند طریق امکان -747

 تقاضای استرداد طی اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی الف(

برخورداری از بخشودگی جریمهه عهدم   تقاضای استرداد طی فرم درخواست استرداد ظرف مدت سی روز از مهلت اعالم شده جهت  ب(

 تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی

تقاضای استرداد طی فرم درخواست استرداد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ برگ قطعی اضافه پرداختی مالیات و عوارض مشروط  ج(

 های بعدیدوره به عدم درخواست انتقال مانده بستانکاری دوره مورد نظر در اظهار نامه دوره یا

 همه موارد د(

 باشد؟نمییک از موارد معاف در قانون مالیات بر ارزش اهزوده کدام -742
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 های داخلیخدمات بانکی و اعتباری بانک الف(

 های خارجی در ایرانخدمات بانکی و اعتباری دفاتر نمایندگی بانک ب(

 مرکزیهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک شرکت ج(

 هیچکدام د(

نام در نظام مالیات بر ارزش اهزوده بارای مودیاانی کاه بادهی مالیاات بار ارزش       نامه ثبتمدت اعتبار گواهی -749

 اهزوده خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را داده اند، ............ خواهد بود.

 شش ماهه  الف(

 ماهه 84 ب(

 یک ساله  ج(

 سه ماهه د(

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام -744

ههای بعهد   مالیهات دوره پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حسابدر صورتی که مودیان در هر دوره مالیاتی، اضافه الف(

 خواهد شد.منظور

تقاضا، اضافه مالیات پرداخت شده مسترد خواههد  در صورتی که مودیان در هر دوره مالیاتی، اضافه پرداختی داشته باشند، درصورت  ب(

 شد.

 گردد.های جاری درآمد مربوط مسترد میاضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی ج(

 همه موارد  د(

  

  

  

که مودیان به عرضه کاال یا خدمات معاف از مالیات موضوع قانون مالیات بار ارزش اهازوده اشاتغال    درصورتی -745

 باشند:داشته 

 باشد.های پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمات جهت تولید کاالی معاف، قابل استرداد میمالیات الف(

 باشد.های پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمات جهت تولید کاالی معاف، قابل استرداد نمیمالیات ب(

ههای  های قابل قبول موضوع قانون مالیاتتولید کاالی معاف، جزء هزینههای پرداخت شده بابت خرید کاال یا خدمات جهت مالیات ج(

 گردد.مستقیم محسوب می

 گزینه ب و ج صحیح است.  د(

 باشد؟های ذیل براساس قانون مالیات برارزش اهزوده مشمول مالیات نمیکدام یک از گزینه -741

 فروش ضایعات تولید الف(

 شخصیبرداشت کاال برای مصارف  ب(

 استفاده شغلی از کاالی تولیدی ج(

 ارسال کاال به صورت امانی نزد دیگران به منظور تولید محصول د(

 باشد؟کدام گزینه جزز شرایط استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش اهزوده به صادرکنندگان کاال نمی -741
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 افزودهنام مودیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش ثبت الف(

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

 ارائه اسناد و مدارک ج(

 هیچکدام د(

نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش اهزوده برای مودیان دارای بادهی قطعای در ماوارد    مدت اعتبار گواهی -748

 صالح( چندماهه خواهد بود؟ذیخاص )از جمله دستور توقف عملیات اجرایی توسط مراجع 

 حداکثر شش ماهه الف(

 شش ماهه ب(

 حداکثر سه ماهه ج(

 سه ماهه د(

نام در نظام مالیات بر ارزش اهزوده در موارد خاص به مودیان واقعی و احاراز هویات   نامه ثبتتحویل گواهی -743

 باشد؟شده در محل ادارات امورمالیاتی با تأیید چه شخصی بالمانع می

 رؤسای امورمالیاتی مربوط الف(

 معاون مدیرکل ب(

 مدیرکل ج(

 همه موراد د(

  

  

سند نقل و انتقال خودرو نموده اسات.   5اقدام به تنظیم و صدور  17/11/7939دهتر اسناد رسمی الف در تاریخ  -751

دستگاه خودرو وانات دوکاابین شارکت     2های مأموران مالیاتی مشخص شد که مالیات نقل و انتقال در بررسی

پرداخت نشده است. با هرض اینکه مالیات نقل و انتقال هر دستگاه وانت دوکابین، پانصاد هازار ریاال     "دانش"

 ؟7939ماه سال باشد، مطلوبست محاسبه میزان جریمه مالیات پرداخت نشده لغایت تاریخ پانزدهم آذر

                            ریال 52،222 الف(

 ریال 28،522 ب(

 ریال 42،222 ج(

 ریال 22،222 د(

 «دفترچهسواالت پایان »

 

 جدول میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق
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 1321 1322 1325 1324 سال

 ریال 812،222،222 ریال 842،222،222 ریال 152،222،222 ریال 132،222،222 مبلغ معافیت

 


