معاونت پژوهش ،برنامهریزی و امور بینالملل
دفتر آموزش

مجموعه سؤاالت عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی
برای سطح ( 0کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
سال 0396
نام و نام خانوادگی :

شماره داوطلبی :

مدت پاسخگویی  011 :دقیقه

تعداد سؤاالت 57 :

مواد امتحانی ،تعداد و شماره سؤاالت
ردیف

مواد امتحانی عمومی و اختصاصی

تعداد سؤاالت

از شماره

تا شماره

0

سالمت اداری و اخالق حرفهای

7

0

7

2

حسابداری و حسابرسی

07

6

21

3

قوانین و مقررات عمومی مالیاتی

21

20

01

0

سایر قوانین مالیاتی مرتبط

7

00

07

7

قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی (اشخاص حقوقی)

01

06

77

6

قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی (مشاغل و حقوق)

01

76

67

5

قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی (امالک)

01

66

57

8

قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی (حق تمبر-درآمد اتفاقی و ارث)

01

56

87

9

قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی (ارزش افزوده)

01

86

97

01

طرح جامع مالیاتی

01

96

017

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
مجموعه سؤاالت سالمت اداری و اخالق حرفهای سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  1تا 5
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از عمدهترین موانع رشد اخالقی در سازمانها چیست ؟

الف) بینظمی
ب) تعارضات اخالقی
ج) بهرهوری اندک
د) بیعدالتی
-2

ظرف چند روز پس از قطعی شدن رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری،کارمند میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند؟

الف) 61
ب) 61
ج) 21
د) 91
-9

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد  .................؟

الف) هیأت رسیدگی به تخلفات مكلف است به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نمايد.
ب) هیأت رسیدگی به تخلفات ،رسیدگی را معلق و پرونده را به مراجع قضائی ارجاع مینمايد.
ج) پس از تأيید شورای عالی نظارت ،هیأت رسیدگی به تخلفات ،پرونده را به مراجع قضائی ارجاع مینمايد.
د) هیأت رسیدگی به تخلفات ،اعالم عدم صالحیت نموده و پرونده متخلف را جهت ارجاع به دستگاه قضائی به هسته گزينش ارسال میدارد.
-4

مبانی حقوقی تخلفات اداری مأموران مالیاتی شامل کدام گزینه زیر است؟

الف) قانون مداری و جلوگیری از نقض حقوق مالیاتی دولت و مؤديان
ب) پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و مالی
ج) ايجاد نظم عمومی اداری
د) همه موارد
-1

هرگاه رأی هیأت بدوی قابلتجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید ..........

الف) رأی صادره قطعی و از تاريخ انقضای مهلت يادشده الزماالجراست
ب) رأی صادره قطعی بوده و ده روز پس از انقضای مهلت مقرر الزماالجراست
ج) رأی صادره قطعی نیست و با نظر وزير يا باالترين مقام سازمان قابلتجديدنظر است
د) رأی صادره قطعی نیست و توسط ديوان عدالت اداری قابلتجديدنظر است
مجموعه سؤاالت حسابداری و حسابرسی سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  6تا 02
-1

شرکت ایران ،کاالیی را که بهای تمامشده آن 222ر222ر 0ریال و قیمت فروش نقدی آن 222ر172ر 3ریال بود ،در ابتدای سال  1331با در
نظر گرفتن نرخ بهره ساالنه  %12بهصورت اقساطی به فروش رساند.اقساط طی سال به مبلغ هر قسط 222ر222ر 1ریال دریافت خواهد شد .با
فرض اینکه شرکت ایران برای حسابداری فروش اقساطی از روش تعهدی استفاده میکند سود ناخالص فروش سال  1331چند ریال میباشد؟

الف) 621ر444
ب) 111ر671ر6
ج) 111ر321ر2
د) 111ر217

صفحه 1

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
-7

شرکت چای سبز ایران ،در اول آذرماه سال  1333تعداد  122کارتن چای به بهای تمامشده هر کارتن 222ر 122ریال برای حقالعمل کار
خود در شهرستان اراک ارسال نمود و از این بابت مبلغ 222ر 522ریال بابت بیمه و هزینه حمل پرداختنموده است .حقالعمل کار هم بابت
تخلیه و بارگیری مبلغ 222ر 022ریال و بابت هزینه انبارداری مبلغ 222ر222ر 3ریال و از بابت هزینه توزیع و فروش مبلغ 222ر 522ریال
پرداخت نمود است .تعداد  8کارتن از کاالی مذکور در پایان سال مالی نزد حقالعمل کار باقیمانده و هنوز به فروش نرسیده است.
قیمت تمامشده موجودی کاالی نزد حقالعمل کار چند ریال می باشد؟

الف)

111ر411

ب)

111ر321

ج)

111ر441

د)

111ر411
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شرکت کرمان ،کاالهای خود را به بهای تمامشده به عالوه  %05بهحساب شعبه جیرفت منظور میکند .موجودی کاالی اول دوره شعبه 322
میلیون ریال ،کاالی ارسالی به شعبه طی دوره  322میلیون ریال ،فروشهای شعبه بر اساس قیمت سیاهه  782میلیون ریال می باشد ،سود
تحققیافته شعبه چند میلیون ریال است؟

الف) 241
ب) 421
ج) 611
د) 631
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شرکت ایران %82 ،سهام شرکت فارس و شرکت فارس  %62سهام شرکت شیراز را در اختیار دارد .با فرض اینکه کنترل کامل بر شرکتهای
فرعی حاکم باشد و سود خالص جداگانه شرکت ایران ،فارس و شیراز به ترتیب  162 ،182و  122میلیون ریال باشد ،سود تلفیقی و سهم اقلیت
از سود خالص به ترتیب چند میلیون ریال است؟

الف)

 441و 1

ب)

 641و 441

ج)

 911و 71

د)

 71و 611
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شرکت تعاونی مسافربری ایران تور ،یک دستگاه اتوبوس را در اول فروردینماه  1331تحت قرارداد اجاره بهشرط تملیک خریداری نمود که
بهای آن به شرح زیر پرداخت میشود:
در تاریخ  1331/1/1مبلغ

222ر222ر 12ریال

در تاریخ  1331/10/03مبلغ 222ر222ر 05ریال
در تاریخ  1330/10/03مبلغ 222ر222ر 17ریال
در تاریخ  1333/10/03مبلغ 222ر622ر 17ریال
سود تضمین و کارمزد به نرخ  %12در سال منظور میشود .اتوبوس در دفاتر شرکت ایران تور به چه قیمتی ثبت میشود؟

الف)

111ر111ر11

ب)

111ر111ر13

ج) 111ر271ر19
د) 111ر111ر11
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شرکت پیمانکاری دماوند قراردادی به مبلغ 222ر222ر 32ریال با شهرداری تهران برای ساخت پل منعقد نموده است .هزینههای سال اول و
دوم به ترتیب 222ر222ر 18و 222ر222ر 07ریال و هزینه الزم برای تکمیل آن در پایان سال دوم معادل مبلغ 222ر222ر 15ریال می باشد.
شرکت پیمانکاری برای سال دوم چند ریال سود ناخالص شناسایی میکند؟

صفحه 2

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
الف) 111ر111ر41
ب) 111ر111ر17
ج) 111ر111ر69
د) 111ر111ر22
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سود خالص نقدی شرکت مهتاب ،در سال  1333معادل مبلغ222ر522ر 0ریال می باشد سایر اطالعات مالی سال مذکور به شرح زیر است :
افزایش در حسابهای دریافتنی 222ر 522ریال ،افزایش پیش دریافت درآمد 222ر 722ریال ،کاهش در هزینههای پرداختنی 222ر 152ریال،
افزایش در پیشپرداخت هزینهها 222ر 052ریال.
اگر هزینه استهالک داراییهای ثابت 222ر 122ریال باشد ،سود خالص شرکت مهتاب در سال  1333برمبنای تعهدی چند ریال است؟

الف) 111ر911ر2
ب) 111ر711ر2
ج) 111ر111ر2
د) 111ر611ر2
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فروش خالص سال  1331شرکت الف 222ر222ر 01ریال و بهای تمامشده کاالی فروش رفته  %52فروش خالص و هزینههای عملیاتی %05
فروش خالص می باشد .اگر موجودی کاالی اول دوره و پایان دوره به ترتیب 222ر 722ریال و 222ر322ر 1ریال باشد ،دوره گردش کاال
چند روز است؟

الف) 11
ب) 41
ج) 91
د) 24/2
64

طبق استاندارد حسابداری ایران جریانهای نقدی ناشی از کدامیک از موارد زیر را نمیتوان بر مبنای خالص گزارش کرد؟

الف) وصول مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض از مشتريان و پرداخت آن به مراجع ذیربط
ب) دريافت نقدی حاصل از صدور اوراق مشارکت و پرداخت اصل اوراق مشارکت
ج) دريافت و پرداختهای نقدی مربوط به استقراض کوتاهمدت با سررسید کمتر از  9ماه
د) تسهیالت و اعتبارات پرداختی به مشتريان و وصول آنها توسط بانکها و مؤسسات مالی
-61

اطالعات زیر از مدارک حسابداری شرکت فرهود استخراجشده است:
خرید کاال طی دوره 222ر222ر 6ریال ،هزینه حمل به داخل 222ر222ر 3ریال ،هزینه حمل به خارج 222ر 022ریال،
برگشت از خرید 222ر 122ریال ،موجودی کاالی اول دوره 222ر 522ریال،موجودی کاالی پایان دوره 222ر 122ریال،
بهای تمامشده کاالی آماده فروش چند ریال است؟

الف) 111ر311ر3
ب) 111ر611ر1
ج) 111ر411ر1
د) 111ر611ر3
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در اول فروردین  1331شرکت گیالن  %15از سهام عادی شرکت رامسر را به مبلغ 222ر222ر 152ریال خریداری نمود .سود شرکت رامسر در
سال  1331مبلغ 222ر222ر 132ریال گزارش و سود سهام پرداختشده 222ر222ر 122ریال بوده است .در ترازنامه شرکت گیالن در تاریخ
 31/10/03حساب سرمایهگذاری به چه مبلغی گزارش میشود؟

الف) 111ر111ر 641ريال

صفحه 3

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
ب) 111ر111ر 611ريال
ج) 111ر111ر 11ريال
د) 111ر111ر 241ريال
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در کدامیک از موارد زیر مخارج تأمین مالی بهعنوان بخشی از بهای تمامشده زمین منظور میشود؟

الف) زمین باهدف آمادهسازی جهت فروش خريداری میشود.
ب) زمین بهمنظور ساخت کارخانه خريداریشده باشد.
ج) زمین باهدف نگهداری آن برای فعالیتهای آتی خريداریشده باشد
د) هر سه مورد فوق
-64

نرخ هر واحد هزینههای تولید محصول دایره دوم شرکت کیمیا در سال  1333مطابق روش میانگین به شرح زیر است:
هزینه انتقالی هر واحد

 122ریال

بهای تبدیل هر واحد

 32ریال

هزینه مواد مستقیم

 122ریال

اگر مواد مستقیم در پایان فرآیند تولید در این مرحله به محصول اضافه گردد ،موجودی کاالی در جریان ساخت آخر دوره  1222واحد باشد
که ازنظر تبدیل  %62تکمیلشده است .بهای تمامشده کاالی در جریان ساخت پایان دوره چند ریال می باشد؟

الف) 111ر614
ب) 111ر614
ج) 111ر674
د) 111ر291
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شرکت مهرگان اوراق قرضه را با کسر 222ر 122ریال خریداری نمود و پس از مدتی آن را با 222ر 112ریال بیش از ارزش اسمی فروخت.
شرکت طی مدتی که اوراق را در اختیار داشته 222ر 02ریال از کسر اوراق قرضه را مستهلک نموده است .سود حاصل از فروش اوراق قرضه
کدام است؟

الف) 111ر 621ريال
ب) 111ر 221ريال
ج) 111ر 241ريال
د) 111ر 211ريال
-21

در سال  1330تعداد 222ر 510واحد کاال در شرکت مهتاب تولید و 222ر 182واحد کاال به فروش رسیده است.دستمزد مستقیم این دوره
222ر 562ریال مواد مستقیم مصرفی 222ر308ر 1ریال سربار کارخانه بر مبنای  102درصد دستمزد مستقیم جذب تولید میشود.
کاالی در جریان ساخت ابتدا وانتهای دوره به ترتیب 222ر 510و 222ر201ر 1ریال می باشد.کدام گزینههای زیر صحیح نیست؟

الف) بهای اولیه 111ر444ر 6ريال است.
ب) بهای تمامشده کاالی فروش رفته 111ر 632ريال است.
ج) هزينه تبديل 111ر292ر 6ريال است.
د) بهای تمامشده هر واحد کاال  1ريال است
مجموعه سؤاالت قوانین و مقررات عمومی مالیاتی سطح ( 1کمک ممیز –حسابرس مالیاتی ) از سؤال  01تا 12
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چنانچه برگ تشخیص مالیات ،ابالغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف مهلت مقرر در ماده  038و  033برای رفع اختالف مالیاتی مراجعه نکند در
این صورت:

الف) مالیات قطعی شده و برگ قطعی صادر خواهد شد

صفحه 4

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
ب) مفاد برگ تشخیص در جرايد کثیراالنتشار آگهی خواهد شد
ج) برگ اجرايی صادر و ابالغ خواهد شد
د) پرونده بايستی به هیأت حل اختالف مالیاتی ارسال گردد.
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مطالبات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بهموجب احکام و اسناد الزماالجرا به قطعیت رسیده باشد

الف) توسط مراجع قضائی و انتظامی وصول خواهد شد
ب) بر طبق مقررات اجرای مالیات مستقیم قابل وصول خواهد بود
ج) با طلب احتمالی اشخاص از اين دستگاهها  ،تهاتر خواهد شد
د) هیچکدام
-29

چنانچه مؤدی مالیاتی قادر به پرداخت بدهی قطعی مالیاتی خود اعم از اصل و جرائم نباشد سازمان امور مالیاتی کشور میتواند:

الف) با درخواست مؤدی به مدت  62ماه تقسیط نمايد.
ب) از تاريخ ابالغ مالیات قطعی به مدت  9سال تقسیط نمايد.
ج) از تاريخ ابالغ مالیات تشخیصی به مدت  2سال تقسیط نمايد.
د) قابل تقسیط نیست.
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در فرایند دادرسی مالیات بر ارزشافزوده:

الف) امكان طرح پرونده در شورای عالی مالیاتی وجود دارد.
ب) امكان طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ( )216مكرر وجود ندارد.
ج) در کلیه مراجع حل اختالف بهاستثنای شورای عالی مالیاتی قابلطرح می باشد
د) هیچکدام
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درصورتیکه تاریخ برگزاری جلسه هیأت حل اختالف مالیات بدوی  1335/7/32باشد ،اداره امور مالیاتی مکلف است برگ دعوت به هیأت حل
اختالف مالیاتی را حداکثر تا چه تاریخی به مؤدی ابالغ نماید.

الف) 31/7/21
ب) 31/7/63
ج) 31/7/64
د) 31/1/91
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ادارات امور مالیاتی در خصوص اظهارنامه تسلیمی که مالیات آنها در اجرای تبصره ماده  122اصالحی مصوب  1331/1/31قانون مالیاتهای
مستقیم بهصورت مقطوع تعیینشده است موظفاند:

الف) بدون توجه به اظهارنامه تسلیمی برگ قطعی مؤدی را صادر کند .
ب) مانع از رسیدگی به اظهارنامه تسلیمشده در موعد مقرر نخواهد بود .
ج) در اجرای ماده  23آيیننامه ماده  263قانون مالیاتهای مستقیم به اظهارنامه مؤدی رسیدگی شود .
د) هیچ وظیفهای ندارد.
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ادارات کل امور مالیاتی موظفاند پس از دریافت اطالعات مربوط به تراکنشهای بانکی این اطالعات را به کجا ارسال کنند؟

الف) مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشويی
ب) واحدهای نظارتی برونسازمانی
ج) ادارات اطالعات و خدمات مالیاتی

صفحه 5

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
د) گروههای رسیدگی ويژه
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کدامیک از جرائم مالیاتی ذیل غیرقابلبخشش می باشد ؟

الف) جريمه عدم تسلیم اظهارنامه و درآمدهای کتمان شده در اظهارنامههای تسلیمی يا هزينههای غیرواقعی
ب) جريمه عدم تسلیم دفاتر قانونی
ج) جريمه عدم تسلیم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدی
د) جريمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زيان
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چنانچه مالیات از غیر مؤدی اصلی مطالبه و قطعی شده باشد ،مرجع رسیدگی به اعتراض شخصی که از او مطالبه مالیاتی شده است:

الف) شورای عالی مالیاتی است
ب) هیأت حل اختالف مالیاتی است
ج) ديوان عدالت اداری است
د) محاکم عمومی دادگستری است
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برگ اجرایی موضوع ماده  012ق.م.م در چه زمانی صادر میگردد؟

الف) بالفاصله پس از صدور رأی قطعی هیأت های حل اختالف مالیاتی يا هیأت موضوع ماده  216مكرر
ب) بالفاصله پس از صدور برگ مالیات قطعی
ج) ده روز پس از ابالغ برگ قطعی و در صورت عدم پرداخت مالیات قطعی شده
د) يک ماه پس از ابالغ برگ قطعی و درصورتیکه عدم پرداخت مالیات قطعی شده
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واحدهای پژوهشی و فنآوری مستقر در پارکهای علم و فنآوری از چه تاریخ و به چه مدت میتوانند از معافیت مالیات بر درآمد بهرهمند
شوند ؟

الف) از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و به مدت پانزده سال
ب) از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و به مدت بیست سال
ج) از زمان صدور مجوز تا هرزمانی که از پارک خارج شوند
د) واحدهای مذکور بابت فعالیت در پارکهای علم و فنآوری تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم میباشند
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مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده:

الف)  61روز پس از تاريخ انقضاء هر دوره مالیاتی
ب) پايان هر دوره مالیاتی
ج) در خصوص دوره چهارم هرسال ،پايان فروردين سال بعد
د) گزينههای الف و ج صحیح است
-99
الف)

کدام گزینه در خصوص فرار مالیاتی صحیح می باشد؟

فرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آنهم بر اساس ق.م.م قبل و هم بعد از اصالحیه  34/4/96جرم بهحساب میآيد.

ب)

فرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن تخلف بوده اما جرم بهحساب نمیآيد.

ج)

فرار مالیاتی ناشی از اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن بر اساس ق.م.م اصالحیه 34/4/96جرم بهحساب میآيد.

د) هیچکدام
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آن قسمت از مالیاتهای ارزشافزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزشافزوده قابل کسر از مالیاتهای وصولشده یا
قابلاسترداد نیست ............

صفحه 6

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
الف) جزء هزينههای قابلقبول مالیاتی محسوب میشود
ب) همه مالیاتهای ارزشافزوده پرداختی مؤديان قابل کسر از مالیاتهای وصولشده توسط آنان است
ج) با توجه به اطالعات مكتسبه قابلبررسی است
د) هیچکدام
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زمان تشکیل جلسه هیأت حل اختالف مالیاتی باید حداکثر چند روز قبل به اعضاء و مؤدی اعالم گردد؟

الف) حداکثر تا ده روز قبل از تشكیل جلسه ،به اعضاء و مؤدی اعالم گردد.
ب) حداکثر تا ده روز قبل از تشكیل جلسه ،به اعضاء و دوازده روز قبل به مؤدی اعالم گردد.
ج) حداکثر تا يک هفته قبل از تشكیل جلسه ،به اعضاء و دوازده روز قبل به مؤدی اعالم گردد.
د) حداکثر تا يک هفته قبل از تشكیل جلسه ،به اعضاء و تاريخ ابالغ دعوت به مؤدی تا تاريخ جلسه هیأت حداقل بايد  61روز باشد
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تعداد اعضای شورای عالی مالیاتی :

الف) بیستوپنج نفر عضو که میبايست کارمند سازمان امور مالیاتی کشور و دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند
ب) بیستوپنج نفر عضو که حداقل پانزده نفر از آنان بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارايی و يا سازمانها و واحدهای تابعه آن بوده و دارای حداقل
ده سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند
ج) بیستوپنج نفر عضو که بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارايی و يا سازمانها و واحدهای تابعه آن بوده و دارای حداقل شش سال سابقه کار در
مشاغل مالیاتی باشند
د) بیستوپنج نفر عضو که حداقل پانزده نفر از آنان بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارايی و يا سازمانها و واحدهای تابعه آن بوده و دارای حداقل
شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند
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کدام مورد از موارد زیر جزء موارد ضروری در صورتحساب ماشینهای صندوق نیست؟

الف) تاريخ
ب) شماره زنجیره چاپی
ج) نام فروشنده
د) نام خريدار
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اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کدامیک از درآمدهای خود در ایران مشمول مالیات میگردند ؟

الف) کلیه درآمدهای حاصله در ايران و خارج از ايران
ب) کلیه درآمدهای حاصله در ايران
ج)

درآمد حاصل از بهرهبرداری از سرمايه در ايران

د) کلیه درآمدهای حاصل در ايران و خارج از ايران پس از کسر مالیات پرداختی به دولت محل تحصیل درآمد
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مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب  1387/0/17و اصالحات بعدی آن تا چه زمانی و بهموجب کدام قانون تمدید
گردیده است؟

الف) تا پايان برنامه ششم توسعه و بهموجب قانون برنامه ششم توسعه
ب) تا پايان سال  6931و بهموجب قانون بودجه کل کشور سال 6931
ج) تا پايان سال  6937و در اليحه اصالح قانون مالیات بر ارزشافزوده
د) تا پايان سال  6931و بهموجب مادهواحده
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معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده  130ق.م.م اصالحی مصوب تیرماه  1331در صورت احراز و رعایت شرایط مقرر شامل کدامیک از اشخاص
ذیل میگردد ؟

صفحه 7

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
الف) اشخاص حقوقی غیردولتی
ب) اشخاص حقوقی خصوصی
ج) اشخاص حقوقی دولتی
د) کلیه شرکتهای پذيرفتهشده در بورس سهام و اوراق بهادار
سایر قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  11تا 15
46

در اجرای ماده ( )33قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور:

الف) واردات ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید ،معاف از مالیات بر ارزشافزوده می باشد.
ب) واردات ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی ،معاف از مالیات بر ارزشافزوده می باشد.
ج) ترخیص ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید وارداتی با اخذ تضمین الزم معادل مالیات و عوارض ارزش افزودة متعلق ،بالمانع می باشد.
د) هیچکدام
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در اجرای ماده  31قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیر ،سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزشافزوده اخذشده از صادرکنندگان را
که از مبادی خروجی رسمی صادرشده ظرف چند ماه مسترد نماید؟

الف) ظرف سه ماه از تاريخ درخواست
ب) ظرف يک ماه پس از ارائه برگ خروجی
ج) ظرف يک ماه از تاريخ درخواست
د) ظرف دو ماه پس از ارائه برگ خروجی
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رسیدگی به اعتراض به آرای صادره از هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  013ق.م.م نسبت به موضووع درخواسوت اسوترداد موؤدی در
کدام مرجع قابلطرح میباشد؟

الف) قطعی و الزماالجرا بوده و قابل شكايت در هیچ مرجع درونسازمانی نمیباشد.
ب) قابلطرح در هیئت حل اختالف مالیاتی تجديدنظر موضوع ماده  247قانون موردنظر میباشد.
ج) منحصر به يک مرحله میباشد و آراء صادره در اين مورد تنها قابل شكايت به شورای عالی مالیاتی است
د) صرفاً قابلطرح در هیأت موضوع ماده  216مكرر ق.م.م میباشد.
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سقف معافیت مالیاتی ماده  81و  57و  121ق.م.م در سال  1336بر اساس بند الف تبصره  6قانون بودجه سال  1336کل کشور به ترتیب عبارت
است از:

الف) 111ر111ر111 ، 241ر111ر111 ، 641ر111ر 641ريال
ب) 111ر111ر111 ، 641ر111ر111 ، 241ر111ر 611ريال
ج) در تمام موارد مبلغ 111ر111ر 641ريال
د) در قانون بودجه سال  6931معافیتی تعیین نگرديده است.
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بر اساس بند ب ماده  15قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کدامیک از درآمدهای ذیل از پرداخت مالیات معاف است ؟

الف) سود و زيان ناشی از تسعیر دارايیها و بدهیهای ارزی کلیه بانکهای کشور و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز
ب)

سود و زيان ناشی از تسعیر دارايیهای و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ايران  ،صندوق ضمانت صادرات ايران و شرکت سرمايهگذاری خارجی ايران

ج) سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات
د) هیچکدام
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع اشخاص حقوقی سطح ( 1کمک ممیز –حسابرس مالیاتی) از سؤال  16تا 55
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اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر گردیده است :

صفحه 8

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
الف) مكلفاند کلیه درآمدهای مكتسبه را طی يک اظهارنامه در مهلت مقرر در ماده  661ق.م.م به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ 21
درصد پرداخت نمايند.
ب) مكلفاند برای هرکدام از منابع درآمدی موضوع ق.م.م اظهارنامه جداگانه تسلیم و مالیات متعلق را بر اساس نرخ مقرر پرداخت نمايند.
ج) مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینیشده است ،نیستند.
د) برای کلیه درآمدهای خود بهاستثنای درآمد حاصل از امالک و نقلوانتقال سهام يک اظهارنامه تسلیم نمايند.
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کدام گزینه در خصوص میزان تخفیف موضوع تبصره  7ماده  125ق.م.م صحیح و کامل میباشد ؟

الف) به ازای هر  61درصد افزايش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها ،يک واحد
درصد از نرخهای مقرر کاسته میشود.
ب) به ازای هر  61درصد افزايش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها ،يک واحد
درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مقرر کاسته میشود.
ج) به ازای هر  21درصد افزايش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها ،يک واحد
درصد و حداکثر تا ده واحد درصد از نرخهای مقرر کاسته میشود.
د) به ازای هر  61درصد افزايش در درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته آنها ،يک واحد درصد و
حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مقرر کاسته میشود.
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طبق ماده  138مکرر ق.م.م درآمد حاصل از آورده نقدی اشخاص برای تأمین مالی پروژهها و طرحها و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی
در قالب عقود مشارکتی ،حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است .در
کدامیک از شرایط ذیل معافیت مزبور تعلق نخواهد گرفت؟

الف) خروج آورده نقدی تا دو سال
ب) خروج آورده نقدی تا يک سال
ج) خروج آورده نقدی تا شش ماه
د) همه موارد فوق
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کدام جمله در مورد اظهارنامه مالیاتی صحیح می باشد؟

الف) درصورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اشخاص حقوقی تسلیمی اشتباهی شده باشد ،با ارائه مدارک الزم حداکثر تا
پايان مردادماه سال تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصالحی را حسب مورد تسلیم نمايد.
ب) درصورتیکه به نحوی از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسلیمی ازنظر محاسبه اشتباهی شده باشد ،با ارائه مدارک الزم ظرف يک ماه
از تاريخ تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصالحی را حسب مورد تسلیم نمايد.
ج) هرگونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه بهعنوان اظهارنامه اصلی تلقی و آخرين اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعايت
مقررات تسلیمشده باشد ،بهعنوان اظهارنامه اصلی مالک رسیدگی خواهد بود.
د) هرگونه اظهارنامه تسلیمی قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه بهعنوان اظهارنامه اصلی تلقی و اولین اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر که با رعايت مقررات
تسلیمشده باشد ،بهعنوان اظهارنامه اصلی مالک رسیدگی خواهد بود.
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کدامیک از موارد ذیل از موارد رد دفاتر نیست؟(بر اساس آییننامه اجرای ماده  35ق.م.م اصالحی )31/1/31

الف) عدم ثبت عملیات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات
ب) حذف برخی از عملیات در دفاتر الكترونیكی
ج) عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطالعات موجود در سیستمهای ماشینی (مكانیزه -الكترونیكی) ،در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده
مینمايند.
صفحه 9

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
د) اشتباه در ثبت عملیات مؤسسه درصورتیکه تا پايان سال نسبت به اصالح آن اقدام نگرديده باشد.
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سهام شرکتهای الف و ب برای معامله در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده و در پایان دوره مالی به تأییود سوازمان بوورس و اوراق بهوادار بوه
ترتیب  %05و  %15سهام شناور آزاد داشته و درآمد مشمول مالیات آنها به ترتیب  12ریال و  02ریال میباشد .مطلوب است محاسبه مالیات بور
درآمد شرکتهای الف و ب

الف)  3ريال –  1ريال
ب)  4ريال –  4/1ريال
ج)  3ريال –  4/7ريال
د)  4ريال –  1ريال
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کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) صد درصد درآمد ابرازی دفاتر گردشگری دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل اعزام گردشگر به خارج با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات
می باشد.
ب) صد درصد درآمد ابرازی دفاتر زيارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل اعزام زائر به عربستان ،عراق و سوريه تحصیل شده باشد با نرخ
صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ج) صد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی دفاتر گردشگری دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل اعزام گردشگر به خارج با نرخ صفر مالیاتی
مشمول مالیات می باشد.
د) صد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی دفاتر زيارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل اعزام زائر به عربستان ،عراق و سوريه تحصیل شده
باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد
-19

کدامیک از موارد ذیل جزء تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی می باشد؟

الف) ارسال فهرست معامالت خود مطابق اقالم اطالعاتی مندرج در سامانه الكترونیكی مربوط
ب) ارسال فهرست حقوق پرداختی به کارکنان خود از طريق سامانه الكترونیكی
ج) تسلیم اظهارنامه مالیاتی در صورت داشتن درآمد اجاره امالک
د) همه موارد
-14

کدام گزینه در خصوص واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی دارای مجوز مستقر در شهرکهای فناوری صحیح می باشد؟

الف) از معافیت موضوع ماده  69قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی برخوردار خواهند میباشند.
ب) به مدت  61سال پس از تاريخ صدور مجوز از مالیات بر درآمد معاف هستند.
ج) به مدت  61سال پس از تاريخ صدور مجوز از مالیات بر درآمد معاف هستند.
د) واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در شهرکهای فناوری از معافیت برخوردار نمیباشند.
-11

بر اساس مقررات مالیاتی کدام روشهای ذیل جزء روشهای پذیرفتهشده برای محاسبه استهالک می باشد؟

الف) خط مستقیم ،مانده نزولی  ،تعداد تولید يا کارکرد
ب) خط مستقیم ،مانده نزولی
ج) خط مستقیم ،مانده نزولی و مجموع سنوات
د) همه موارد
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع مشاغل و حقوق سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  56تا 65
-11

کدامیک از موارد ذیل موجب رد دفاتر میباشد؟

الف) درصورتیکه دفاتر ارائهشده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد يا فاقد يک يا چند برگ باشد
صفحه 11

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
ب) عدم ثبت عملیات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات آيیننامه اجرايی ماده  31ق.م.م
ج) تغییر نرمافزار حسابداری مورداستفاده در طی سال مالی بدون اطالع قبلی اداره امور مالیاتی ذیربط
د) همه موارد
-17

آقای موسوی دارای یک مغازه ساعتفروشی و تعمیر آن است .اگر وی در اظهارنامه سال  1330خود مبلغ 222ر222ر 522ریال فروش ساعت
و 222ر222ر 022ریال وجوه دریافتی بابت تعمیر ساعت ابراز نموده باشد و ضریب علی الرأس فعالیتهای مذکور به ترتیب  11و  02درصد
فروش و وجوه دریافتی بابت تعمیر باشد مطلوب است محاسبه درآمد مشمول مالیات وی بعد از کسر معافیت (معافیت سال  1330مبلغ
222ر222ر 122ریال می باشد)

الف) 111ر111ر 663ريال
ب) 111ر111ر 661ريال
ج) 111ر111ر 61ريال
د) 111ر111ر 63ريال
-14

درصورتیکه یک باب مغازه به نام پنج شریک(  Aو  Bو Cو Dو  )Hباشد که دو شریک  Aو  Bباهم رابطه زوجیت داشته باشند در سال 1330
میزان معافیت شریک ) (Cچقدر است؟(معافیت سال  1330مبلغ 222ر222ر 122ریال می باشد)

الف) 111ر111ر 41ريال
ب) 111ر111ر 11ريال
ج) 111ر111ر211ريال
د) 111ر111ر 611ريال
-13

در مورد کارگاههایی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء مینماید ،باید:

الف) در محل فعالیت اظهارنامه تهیه و کالً به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه تسلیم نمايند.
ب) کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی يک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه تسلیم نمايند.
ج) در محل فعالیت بهصورت مجزا اظهارنامه تسلیم نمايند.
د) يک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل فروشگاه اصلی تسلیم نمايند.
-11

شهرداری شهرستان بابل بابت اختالفات مالی خود با شرکت گلبرگ به مبلغ 222ر222ر 82ریال که در مراجع غیر قضایی رسیدگی میشود از
وکالت آقای ناصری استفاده میکند .مبلغ تمبری که بابت حقالوکاله آقای ناصری ابطال میگردد چقدر است؟

الف) 111ر411ر2ريال
ب) نیاز به ابطال تمبر نمیباشد.
ج) 111ر641ريال
د) 111ر111ر4ريال
-16

آقای گودرزی که صاحب یک کارگاه فرش دستبافت دارای پروانه بهرهبرداری از مرجع ذیربط می باشد .اظهارنامه سال  1330خود را در
موعد مقرر با ابراز مبلغ 222ر222ر132ریال سود تسلیم واحد مالیاتی نموده است .درصورتیکه وی از تسلیم دفاتر قانونی خودداری نماید،
مطلوب است محاسبه مالیات وی (معافیت سال  1330مبلغ 222ر222ر122ریال)

الف) 111ر111ر21ريال
ب) 111ر111ر 4ريال
ج) 111ر111ر 7ريال
د) مشمول مالیات نمیباشد.
-12

حقوق دریافتی ماهانه یک کارمند بخش خصوصی در سال  1383مبلغ  6میلیون ریال بوده ،مالیات حقوق ساالنه این کارمند چقدر می باشد؟

صفحه 11

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
(معافیت حقوق سالیانه سال  1383مبلغ 222ر522ر 50ریال)

الف) 111ر321ر 2ريال
ب) معاف می باشد
ج) 111ر 491ريال
د) 111ر311ر 6ريال
-19

صاحبان مشاغل در صورت عدم اعالم تاریخ شروع فعالیت به ادارۀ امور مالیاتی محل ظرف مدت  ، ......مشمول  ............خواهد بود.

الف) چهار ماه  ،ده درصد ( )%61مالیات قطعی
ب) چهار ماه  ،جريمهای معادل ده درصد ( )%61مالیات قطعی و محرومیت از کلیه تسهیالت و معافیتهای مالیاتی از تاريخ شناسايی توسط ادارة امور مالیاتی
ج) يک ماه  ،ده درصد ( )%61مالیات قطعی
د) چهار ماه  ،جريمهای معادل ده درصد ( )%61مالیات قطعی و محرومیت از کلیه تسهیالت و معافیتهای مالیاتی تا تاريخ شناسايی توسط ادارة امور مالیاتی
-14

کدامیک از موارد ذیل در بخش خصوصی از مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشد؟

الف) وجوه پرداختی بابت مهدکودک
ب) وجوه پرداختی بابت يارانه غذا
ج) حقوق کارکنان شاغل در پارکهای علم و فنآوری دارای مجوز
د) همه موارد
 -11چنانچه برگ تشخیص مالیات بر درآمد مشاغل یک شخص حقیقی در تاریخ  15مهرماه به وی ابالغشده باشد و آخرین روز مهلت
اعتراض جمعه باشد......
الف) مؤدی میتواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز  61آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند.
ب) مؤدی میتواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز  61آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند.
ج) مؤدی میتواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز  67آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند.
د) مؤدی میتواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز  64آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند.
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع امالک سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  66تا 75
-11

آقای (الف ) یک باب ساختمان مسکونی که در تاریخ  31/6/1برای آن پروانه ساختمان اخذ نموده است را در  36/1/1تکمیل و به شرکت(ب
بهموجب سند رسمی واگذار مینماید  .مالیات نقلوانتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد امالک درصورتیکه ارزش معامالتی ملک مذکور(
شامل عرصه و اعیان ) جمعاً" مبلغ  122میلیون ریال باشد عبارت است از :

الف)  1میلیون ريال
ب)  61میلیون ريال
ج)  61میلیون ريال
د) مشمول مالیات نیست
-17

بر اساس مقررات بند ( ز) تبصره  6قانون بودجه سال  1335مأخذ محاسبه و نرخ مالیات نقلوانتقال حق واگذاری محل عبارت است از :

الف) از مأخذ ده برابر ارزش معامالتی ملک مورد انتقال به نرخ سی درصد
ب) از مأخذ سی برابر ارزش معامالتی ملک مورد انتقال و به نرخ ده درصد
ج) بر اساس وجوه دريافتی صاحب حق يا مالک و به نرخ دو درصد
د) بر اساس ارزش معامالتی ملک مورد انتقال و به نرخ پنج درصد
-14

منظور از ساخت و فروش موضوع ماده  77ق.م.م :

صفحه 12

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
الف) ساخت واحد صنعتی برای تولید کاال
ب) ساخت واحد مسكونی برای سكونت مالک
ج) احداث هرگونه اعیان در عرصه و يا ايجاد اعیان جديد بر روی بنای قبلی و فروش آن اعم از ساختهشده و ناتمام
د) ساخت صنايع تبديلی برای تبديل و فرآوری محصوالت کشاورزی
-13

حکم ماده  57ق.م.م در مورد کدامیک از اشخاص ذیل جاری نیست ؟

الف) زوجه درصورتیکه مالک باشد لیكن تحت کفالت زوج باشد.
ب) فرزندان صغیری که تحت واليت مادر باشند.
ج) فرزندان صغیری که تحت واليت پدر باشند .
د) تمام موارد فوق
-71

آقای بالی یک باب ساختمان تجاری خود را که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته است را به ارزش روز یک میلیارد ریال در تاریخ 1336/1/1
به شهرداری واگذار مینماید درصورتیکه ارزش معامالتی ملک مذکور ( عرصه و اعیان ) مبلغ  122میلیون ریال باشد و وجوه دریافتی بایت
حق واگذاری محل مبلغ  522میلیون ریال باشد مطلوب است میزان مالیات متعلق به انتقال ملک مذکور :

الف)  1میلیون ريال
ب)  61میلیون ريال
ج)  911میلیون ريال
د) مشمول مالیات نقلوانتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد امالک نمیگردد.
-76

شرکت طلوع خورشید ساختمان اداری خود را به مبلغ 222ر222ر 12ریال سالیانه به مستأجر اجاره داده و مقررشده مستأجر یک سرویس
بهداشتی نیز در آن بسازد .درصورتیکه مبلغ هزینه ساخت سرویس بهداشتی 222ر222ر 82ریال و ارزش معامالتی آن 222ر222ر 12ریال
باشد ،مطلوب است محاسبه مالیات شرکت:

الف) 111ر111ر 7ريال
ب) 111ر711ر 4ريال
ج) 111ر471ر 66ريال
د) 111ر411ر 3ريال
-72

ساختمانهایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال  1331صادرشده است ،درزمان انتقال در سال  1336مشمول مقررات کدامیک از
گزینههای زیر خواهند بود ؟

الف) فقط ماده ()13
ب) فقط ماده ()77
ج) مواد ()13و ()77
د) مشمول مالیات نمیباشند .
-79

در صورت انتقال قطعی امالک خارج از دفاتر اسناد رسمی :

الف) درهرصورت مشمول مالیات می باشد.
ب) درهرصورت مشمول مالیات نیست
ج) درصورتیکه ملک مذکور فاقد سند مالكیت باشد ،مشمول مالیات می باشد.
د) درصورتیکه ملک مذکور دارای سند مالكیت باشد ،مشمول مالیات می باشد.
-74

آقای حسینی در سال  35یک واحد آپارتمان اداری را طی قرارداد عادی با اجاره ماهیانه 222ر222ر 12ریال به شرکت خصوصی تابان اجاره

صفحه 13

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
داده است و مبلغ 222ر222ر 522ریال نیز ودیعه دریافت نموده است چنانچه ارزش اجاری ملک مذکور طبق جدول امالک مشابه اعالمی
توسط سازمان امور مالیاتی کشور ماهیانه 222ر222ر 02ریال باشد کدامیک از مبالغ زیر مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات ساالنه امالک
آقای حسینی در سال  35قرار میگیرد؟

الف) 111ر111ر 241ريال
ب) 111ر111ر621ريال
ج) 111ر111ر641ريال
د) 111ر111ر 621ريال
-71

واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که بر اساس سامانه ساالنه امالک بهعنوان واحدهای خالی شناسایی
میشوند ،در سال چهارم مشمول مالیاتی  .......اجاره خواهند شد.

الف) معادل يکدوم مالیات متعلقه
ب) معادل مالیات متعلقه
ج) معادل يک و نیم برابر مالیات متعلقه
د) معادل دو برابر مالیات متعلقه
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع ارث،حق تمبر و درآمد اتفاقی سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  76تا 85
-71

در سال  1335شخصی سفتهای که تا مبلغ 12میلیون ریال اعتبار دارد را از بانک خریداری مینماید و مبلغ آن را میخواهد تا مبلغ 112میلیون
ریال افزایش دهد  .مطلوب است حق تمبری که در اجرای مواد  15و  52قانون مالیاتهای مستقیم به اداره امور مالیاتی جهت افزایش اعتبار
سفته پرداخت مینماید؟

الف) با توجه به خريد سفته از بانک نمیبايست مبلغ ديگری پرداخت نمايد .
ب) ابتدا میبايست مبلغ پرداختی به بانک مسترد و سپس مبلغ 111ر 11ريال شود .
ج)

111ر 11ريال

د) 111ر 11ريال
-77

جریمه تخلف از پرداخت حق تمبر مالیاتی عبارت است از :

الف)  21درصد مبلغ روز اوراق مشمول حق تمبر
ب)  21درصد مبلغ اسمی اوراق مشمول حق تمبر
ج) دو برابر اصل حق تمبر مالیاتی
د)
-74

 2/1درصد مبلغ اسمی اوراق مشمول حق تمبر به ازاء هرماه
سهام و سهم الشرکه کدامیک از اشخاص ذیل مشمول حق تمبر نمیگردد :

الف) شرکتهای تضامنی و نسبی
ب) شرکتهای مختلط سهامی
ج) شرکتهای تعاونی
د) شرکتهای با مسئولیت محدود
-73

چنانچه بنا بر وصیت متوفی بخشی از اموال او به غیر وراث(اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) منتقل شود :

الف) مشمول مالیات نخواهد بود
ب) مشمول يکدوم مالیات بر ارث متعلقه خواهد بود
ج) فقط اگر وجه نقد باشد ،مشمول مالیات خواهد بود

صفحه 14

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
د) مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود
-41

هزینههای کفنودفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی در صورت تسلیم اظهارنامه در موعد قانونی  ،از کدامیک از ماترک
متوفی قابل کسر می باشد؟ (تاریخ فوت ) 1335

الف) کلیه ماترک متوفی
ب) حسب مورد به نسبت اقالم معاف و غیر معاف تسهیم فقط آن بخش از هزينهها و ديون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد ،از ماترک مزبور کسر
میگردد.
ج) به ترتیب از ارزش روز تاريخ فوت اموال و دارايیهای موضوعبندهای  4 ،9 ،2 ،6و 1ماده  67قانون مالیاتهای مستقیم .
د) از کلیه اموال متوفی بهجز اموال و دارايیهای متعلق به متوفای ايرانی که در خارج واقعشده و امالک و حق واگذاری محل .
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صاحبان درآمد اتفاقی مکلفاند هرسال اظهارنامه مالیاتی خود:

الف) در مورد منافع تا آخر ارديبهشتماه سال بعد و در ساير موارد تا پايان ماه بعد از تاريخ تحصیل درآمد يا تعلق منافع تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند .
ب) در مورد منافع تا آخر ارديبهشتماه سال بعد و در ساير موارد ظرف مدت يک ماه تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند .
ج) در مورد منافع تا آخر خردادماه سال بعد و در ساير موارد تا پايان ماه بعد از تاريخ تحصیل درآمد يا تعلق منافع تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند .
د) در مورد منافع تا آخر خردادماه سال بعد و در ساير موارد ظرف مدت يک ماه تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند .
-42

شخصی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر قرار داده است:

الف) درهرصورت ملک در اختیار غیر ،ملک اجاری تلقی میگردد.
ب) چنانچه حسب اقرار طرفین (صاحبملک و شخصمنتفع) و يا بر اساس اطالعات و مدارک متقن معلوم گرديد که واگذاری بهصورت مجانی بوده ،
موضوع از حیطه مالیات بر درآمد امالک خارج و نسبت به شخص منتفع مشمول فصل بر درآمد اتفاقی می باشد.
ج) چنانچه مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده  2قانون قرارگرفته باشد  ،اجاری تلقی میشود.
د) ب و ج
-49

کدامیک از گزینههای زیر در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث صحیح نیست؟

الف) درصورتیکه تاريخ فوت  34/1/61 ،باشد وراث ظرف  1ماه از تاريخ فوت مكلف به تسلیم اظهارنامه میباشند.
ب) درصورتیکه تاريخ فوت  31/61/61 ،باشد وراث ،تكلیفی به تسلیم اظهارنامه ندارند.
ج) درصورتیکه تاريخ فوت  31/61/61،باشد،وراث متوفی بهمنظور کسر ديون محقق متوفی و ساير هزينههای قابل کسر موظفاند ظرف  1ماه از تاريخ فوت
اظهارنامه تسلیم نمايند.
د) مهلت تسلیم اظهارنامه بهمنظور کسر هزينهها و ديون محقق متوفیانی که تاريخ فوت آنها از  31/6/6به بعد می باشد ،يک سال از تاريخ فوت میباشد .
-44

متوفی در تاریخ 35/0/12فوت نموده و وراث در تاریخ  36/3/15بهمنظور اخذ گواهی ماده  31ق .م.م نسبت بهحق واگذاری محل یک باب
مغازه مراجعه مینمایند .مطلوب است بر اساس اطالعات زیر محاسبه مالیات متعلقه ؟(وراث اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننمودهاند)
ارزش حق واگذاری در تاریخ فوت 222ر222ر222ر 8ریال ارزش حق واگذاری در تاریخ مراجعه 222ر222ر222ر 12ریال وراث از طبقه اول میباشند. -مبلغ 222ر222ر222ر 1ریال متوفی بدهی محقق دارد.

الف) 111ر111ر 241ريال
ب) 111ر111ر 911ريال
ج) 111ر111ر 621ريال
د) 111ر111ر 641ريال

صفحه 15

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 6کمک ممیز – حسابرس مالیاتی)
-41

شخصی در تاریخ  35/6/1فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتاند از 0:پسر و یک دختر و عیال دائمی  ،درصورتیکه وراث در تاریخ
 36/1/12برای اخذ گواهی ماده 31ق.م.م نسبت به سپرده نزد مؤ سسه مالی اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی مراجعه نمایند ،مطلوب است
مالیات متعلقه بر اساس اطالعات زیر؟
-

تا تاریخ مراجعه اظهارنامه تسلیم نشده است .

-

سپرده و سود متعلقه تا تاریخ فوت 222ر222ر 5ریال

-

سود از تاریخ فوت تا تاریخ مراجعه 222ر222ر 1ریال

-

متوفی مبلغ 222ر222ر 0ریال بدهی به مؤسسه فوق دارد.

الف) 111ر 111ريال
ب) 111ر 111ريال
ج) 111ر 641ريال
د) 111ر 411ريال
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع ارزشافزوده سطح ( 1کمک ممیز –حسابرس مالیاتی) از سؤال  86تا 35
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در خصوص عوارض آالیندگی کدامیک از گزینههای زیر صحیح است:

الف) مأخذ محاسبه عوارض آاليندگی %6 ،بهای تمامشده می باشد.
ب) در صورت صادرات ،واحد آالينده مشمول عوارض آاليندگی نخواهد بود.
ج) واحدهای تولیدی آاليندة محیطزيست ،مشمول پرداخت  %6از قیمت فروش بهعنوان عوارض آاليندگی میباشند.
د) گزينههای ب و ج صحیح است.
-47

کدامیک از گزینههای زیر در خصوص "مالیات و عوارض ارزشافزوده پرداختی بابت نهادههای مشمول توسط مؤدیانی که به عرضة توأم
کاالهای مشمول و معاف اشتغال دارند" صحیح می باشد:

الف) قابلاسترداد نمیباشد.
ب) قابلاسترداد می باشد.
ج) بهعنوان هزينههای قابلقبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
د) صرفاً سهم بخش عرضة مشمول ،بهعنوان اعتبار مالیاتی قابلپذيرش می باشد.
-44

در مواردی که اطالعات مربوط بهصورتحسابهای خرید کاالهای مشمول از مؤدیان نظام مالیات بر ارزشافزوده در سامانه موضوع ماده
( )163ثبت نگردیده ،مالیات و عوارض ارزشافزوده مندرج در صورتحسابهای واقعی:

الف) بهعنوان اعتبار مالیاتی قابلپذيرش می باشد.
ب) بهعنوان اعتبار مالیاتی قابلپذيرش نیست.
ج) پذيرش و يا عدم پذيرش اعتبار مالیاتی بر اساس قضاوت حرفهای مأموران مالیاتی صورت میپذيرد.
د) هیچکدام
-43

تاریخ تعلق جریمة تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض ارزشافزوده:

الف) انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه
ب) ابالغ برگ مطالبه
ج) ابالغ برگ قطعی
د) مابهالتفاوت مالیات و عوارض ابرازی و قطعی شده از تاريخ ابالغ برگ قطعی
-31

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزودۀ صرافیها:
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الف) قیمت فروش ارز
ب) مابهالتفاوت قیمت خريدوفروش ارز مندرج در تابلوی روز انجام معامله؛
ج) مابهالتفاوت قیمت خريدوفروش ارز
د) صرافیها مشمول مالیات بر ارزشافزوده نمیباشند
-36

تولیدات شرکت «الف» کاالهای معاف از مالیات و عوارض ارزشافزوده می باشد .مؤدی بابت خرید نهادههای مشمول از مؤدیان نظام مالیات
بر ارزشافزوده مبلغ 222ر222ر 15ریال مالیات و عوارض ارزشافزوده پرداختنموده است ،چنانچه شرکت مذکور  % 1از تولیدات کاالی
معاف را به خارج از کشور صادر نماید ،مقدار اعتبار مالیاتی قابلقبول برابر است با:

الف) 111ر 111ريال
ب) 111ر 311ريال
ج) 111ر111ر 61ريال
د) صفر ريال
-32

در مواردی که تولیدات مربوط به ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید ،معاف از مالیات و عوارض ارزشافزوده باشد بنابراین چکهای
دریافتی به هنگام ترخیص ماشینآالت مذکور میبایست:

الف) به مؤدی مسترد گردد.
ب) با انجام تمهیداتی وصول گردد.
ج) بهعنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود.
د) هیچکدام
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اشخاص ماقبل انتهای زنجیره تولید نفت و فرآوردههای نفتی وارداتی:

الف) تكلیفی در خصوص صدور صورتحساب بابت فروش نفت و فرآوردههای نفتی وارداتی ندارند.
ب) مكلف به صدور صورتحساب و درج مالیات و عوارض ارزشافزوده در صورتحساب ،بدون دريافت و پرداخت مالیات و عوارض ارزشافزوده میباشند.
ج) مكلف به صدور صورتحساب ،درج مالیات و عوارض ارزشافزوده و وصول آن میباشند.
د) هیچکدام
-34

شرکت تولیدی لبنیات یک دستگاه کامیونت مازاد بر نیاز خود را به فروش رسانده است .چنانچه ،
بهای تمامشده خودروی مذکور 222ر222ر 622ریال
استهالک انباشته 222ر222ر 152ریال
سود شناساییشده حاصل از فروش آن 222ر222ر 122ریال باشد .
مطلوب است محاسبه مالیات و عوارض متعلقه فروش یک دستگاه کامیونت مذکور ؟(نرخ مالیات و عوارض )%3

الف) 111ر111ر3
ب) 111ر111ر41
ج) 111ر111ر43
د) 111ر111ر14
-31

جمع کل مالیات و عوارض واریزشده توسط عناصر زنجیرههای واردات  ،تولید و توزیع به خزانه در نمودار ذیل عبارت است از .......؟ (نرخ
مالیات و عوارض ارزشافزوده ( )%3ارقام روی نمودار مأخذ مشمول مالیات می باشد)
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011
توزیعکننده

021
1

واردکننده

011

گمرک

مواد اولیه

تولیدکنند

ه
001

011

مواد خام

081

خرده

عرضهکننده

مصرفکننده

فروش
الف) 94/2
ب) 91/4
ج) 91/1
د) 92/1
مجموعه سؤاالت طرح جامع مالیاتی سطح ( 1کمک ممیز – حسابرس مالیاتی) از سؤال  36تا 125
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پس از تکمیل اطالعات ثبت رأی توسط کارمند اعتراضات و ارسال آن برای اخذ موافقت مدیر اعتراضات:

الف) ابالغیه رسیدگی مجدد بر اساس ماده  294توسط سیستم صادر میگردد
ب) اطالعات اظهارنامه پردازش و اصالح میشود
ج) تخصیص بارکد به برگ اعتراض مؤدی انجام میشود
د) هیچکدام
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دستورالعمل پرداخت توسط چه کسی و برای کدام نوع پرداخت صادر میشود؟

الف) سرپرست اداره پرداخت و برای پرداختهای نقدی
ب) کارمند اداره پرداخت و برای پرداختهای غیر نقدی
ج) کارمند اداره پرداخت و برای پرداختهای نقدی
د) سرپرست اداره پرداخت و برای پرداختهای غیر نقدی
-34

در صورت موافقت با مورد اعتراض توسط سرپرست اعتراضات کدام مورد رخ میدهد؟

الف) انتقال يادداشت به کارتابل کارمند اعتراض
ب) تولید ابالغیه جهت موافقت با درخواست اعتراض توسط سیستم بهمنظور ابالغ به مؤدی
ج) ارائه اسناد به کارمند جمعآوری اسناد
د) اعالم زمان و مكان جلسه استماع
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در چه صورتی اعتراض مؤدی وارد کارتابل کارمند شکایات میشود؟

الف) درخواست طرح پرونده در هیأت حل اختالف بدوی توسط مؤدی
ب) اعتراض به برگ ارزيابی
ج) اعتراض به رأی هیأت بدوی توسط مؤدی
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د) گزينه الف و ج
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مبلغ کل مورد اعتراض بر اساس کدام گزینه محاسبه میشود؟

الف) مبلغ کل تراکنشها
ب) تراکنشهای انتخابی
ج) جمع مبالغ اعتراضی
د) هیچکدام
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در صورت ثبت شکایت در هیأت حل اختالف تجدیدنظر منظور از " شماره مرجع مورد " کدام است؟

الف) شماره رأی هیأت حل اختالف بدوی
ب) شماره برگ ارزيابی
ج) تاريخ صدور برگ ارزيابی
د) تاريخ ابالغ برگ ارزيابی
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در مرحله ثبت اطالعات مورد شکایت  ،درآمد مشمول مالیات از کدام مرجع محاسبه میشود؟

الف) رأی هیأت بدوی
ب) برگ ارزيابی مورد اعتراض
ج) بهصورت خودکار توسط سیستم
د) حسابداری مؤدی
-619

نمایندگان بند  0و  3ماده  011و مدیریت حضور آنها توسط چه کسی انجام میشود؟

الف) کارمند اعتراضات
ب) سرپرست هیأت حل اختالف
ج) کارمند شكايات
د) سرپرست اعتراضات
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درصورتیکه نتیجه رأی  ................باشد ،کارمند اعتراضات باید نسبت به  ................اقدام نماید.

الف) رفع تعرض/تعديل  -اصالح اظهارنامه مورد اعتراض
ب) رفع تعرض -ارائه اظهارنامه به سرپرست هیأت حل اختالف
ج) تعديل  -ثبت اظهارنامه در سیستم
د) هیچکدام
-611

پس از اجرای اقدام روی یادداشت اعتراضات مؤدی و ورود به صفحه ثبت مورد اعتراضات/شکایات ،کارمند اعتراضات چه اقدامی را انجام
میدهد؟

الف) فرم اعتراض را جهت تكمیل کردن به مؤدی ارائه میکند
ب) با توجه به محتوای اعتراض مؤدی ،تراکنش مربوطه را از حسابداری مؤدی جستجو میکند و اطالعات مربوط به اعتراض مؤدی را ثبت میکند.
ج) ضمائم را برای بايگانی فیزيكی ارسال میکند
د) يادداشت اعتراض برای مدير اعتراضات ارسال میشود

(پايان دفترچه)
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فرم نظرسنجی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی

صفحه  1از 1

همكار گرامی:
پرسشنامه حاضر به منظور سنجش نظرات شما در جهت برگزاری بهتر و مؤثرتر آزمون تعیین سطح تهیه
شده است .لذا صمیمانه از شما درخواست میشود تا ضمن انعكاس نظرات ارزشمند خود در چارچوب
پرسشهای زير ،دفتر آموزش را در برنامهريزی کارآمد در اين حوزه ياری فرمايید .
لطفاً نظرات خود در مورد سؤاالت را با پاسخ به سؤاالت مربوطه در پاسخ برگ منعكس نمايید.
خیلی کم

کم

زياد

خیلی زياد

1

2

3

4

سؤاالت

شماره سؤال
284

مناسب بودن مدت زمان مورد نیاز برای آمادگی در آزمون (از فراخوان تا برگزاری)

282

میزان شفافیت سرفصلهای دروس عمومی

282

میزان شفافیت سرفصلهای دروس اختصاصی

282

میزان دسترسی به منابع مطالعاتی دروس عمومی

288

تناسب سؤاالت آزمون عمومی با منابع مطالعاتی دروس عمومی معرفی شده

282

تناسب محتوایی سؤاالت آزمون عمومی با نیازهای شغلی

222

میزان تناسب سؤاالت اختصاصی با وظایف پست سازمانی شما

221

کیفیت و بروز بودن محتوایی سؤاالت آزمون اختصاصی

222

سهولت دسترسی به مکان برگزاری آزمون

223

مناسب بودن امکانات فیزیکی حوزه برگزاری آزمون

224

میزان رضایت از نحوه برخورد عوامل اجرائی مکان برگزاری آزمون

222

برقراری نظم در طول برگزاری آزمون

222

مناسب بودن پذیرایی از شرکتکنندگان

222

کیفیت اطالعرسانی برگزاری آزمون از اداره کل به شرکتکنندگان

228

کیفیت اجرایی عملکرد مسئولین آموزش استان در رابطه با برگزاری آزمون

222

تناسب محتوایی سؤاالت آزمون اختصاصی با آموزشهای ارائه شده در استان شما

322

میزان تأکید شما به ادامه برگزاری آزمون تعیین سطح در سالهای آتی
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