معاونت پژوهش ،برنامهریزی و امور بینالملل
دفتر آموزش

مجموعه سؤاالت عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی
برای سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد 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 (ارزشافزوده)

01

86

97

01

طرح جامع مالیاتی

01

96

017

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
مجموعه سؤاالت سالمت اداری و اخالق حرفهای سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  1تا 5
 -6از عمدهترین موانع رشد اخالقی در سازمانها چیست ؟
الف) بینظمی
ب) تعارضات اخالقی
ج) بهرهوری اندک
د) بیعدالتی
 -2ظرف 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
 -9هرگاه 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.
 -4مبانی 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
 -1هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید ..........
الف) رأی صادره قطعی و از تاريخ انقضای مهلت يادشده الزم االجراست
ب) رأی صادره قطعی بوده و ده روز پس از انقضای مهلت مقرر الزم االجراست
ج) رأی صادره قطعی نیست و با نظر وزير يا باالترين مقام سازمان قابل تجديدنظر است
د) رأی صادره قطعی نیست و توسط ديوان عدالت اداری قابل تجديدنظر است
مجموعه سؤاالت حسابداری و حسابرسی سطح (2ممیز –حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  6تا 22
 -1شرکت ایران ،کاالیی را که بهای تمامشده آن 222ر222ر 2ریال 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

صفحه 2

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
ج) 111ر321ر2
د) 111ر217
 -7شرکت چای سبز ایران  ،در اول آذرماه سال  1333تعداد  122کارتن چای به بهای تمامشده هر کارتن 222ر 122ریال
را 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 222ریال و بابت هزینه انبارداری مبلغ
222ر222ر 3ریال و از بابت هزینه توزیع و فروش مبلغ 222ر 522ریال پرداختنموده 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 میباشد؟
الف)

111ر411

ب)

111ر321

ج)

111ر441

د)

111ر411

 -4شرکت کرمان کاالهای خود را به بهای تمامشده بهعالوه  %25بهحساب شعبه جیرفت منظور میکند .موجودی کاالی
اول دوره شعبه  322میلیون ریال ،کاالی ارسالی به شعبه طی دوره  322میلیون ریال ،فروشهای شعبه بر اساس قیمت
سیاهه  782میلیون ریال میباشد ،سود تحققیافته شعبه چند میلیون ریال است؟
الف) 241
ب) 421
ج) 611
د) 631
 -3شرکت 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 122
میلیون 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

 -61شرکت 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  1331/12/23مبلغ 222ر222ر 25ریال
در تاریخ  1332/12/23مبلغ 222ر222ر 17ریال
در تاریخ  1333/12/23مبلغ 222ر622ر 17ریال
سود تضمین و کارمزد به نرخ  %12در سال منظور میشود .اتوبوس در دفاتر شرکت ایران تور به چه قیمتی ثبت می
شود؟
الف)

111ر111ر11

صفحه 3

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
ب)

111ر111ر13

ج) 111ر271ر19
د) 111ر111ر11
 -66شرکت 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 27ریال و هزینه الزم برای تکمیل آن در پایان سال
دوم معادل مبلغ 222ر222ر 15ریال میباشد .شرکت پیمانکاری برای سال دوم چند ریال سود ناخالص شناسایی
میکند؟
الف) 111ر111ر41
ب) 111ر111ر17
ج) 111ر111ر69
د) 111ر111ر22
 -62سود خالص نقدی شرکت مهتاب در سال  1333معادل مبلغ222ر522ر 2ریال میباشد ،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 252ریال .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
 -69فروش خالص سال  1331شرکت الف 222ر222ر 21ریال و بهای تمامشده کاالی فروش رفته  %52فروش خالص و
هزینههای عملیاتی  %25فروش خالص میباشد .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) 2ر24
 64طبق 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
 -61اطالعات 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 222ریال،

صفحه 4

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
برگشت از خرید 222ر 122ریال ،موجودی کاالی اول دوره 222ر 522ریال ،موجودی کاالی پایان دوره 222ر122
ریال ،بهای تمامشده کاالی آماده فروش چند ریال است؟
الف) 111ر311ر3
ب) 111ر611ر1
ج) 111ر411ر1
د) 111ر611ر3
 -61در 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 222ر222ر122
ریال بوده است .در ترازنامه شرکت گیالن در تاریخ  31/12/23حساب سرمایهگذاری به چه مبلغی گزارش میشود ؟
الف) 111ر111ر 641ريال
ب) 111ر111ر 611ريال
ج) 111ر111ر 11ريال
د) 111ر111ر 241ريال
 -67در 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 خريداری شده باشد.
ج) زمین باهدف نگهداری آن برای فعالیتهای آتی خريداری شده باشد
د) هر سه مورد فوق
 -64نرخ 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 کاال در جریان ساخت آخر
دوره  1222واحد باشد که ازنظر تبدیل  %62تکمیلشده است.
بهای تمامشده کاالی در جریان ساخت پایان دوره چند ریال میباشد؟
الف) 111ر614
ب) 111ر614
ج) 111ر674
د) 111ر291
 -63شرکت 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 22ریال 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

صفحه 5

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
د) 111ر 211ريال
 -21در سال  1332تعداد 222ر 512واحد کاال در شرکت مهتاب تولید و 222ر 182واحد کاال به فروش رسیده است.
دستمزد مستقیم این دوره 222ر 562ریال  ،مواد مستقیم مصرفی 222ر328ر 1ریال سربار کارخانه بر مبنای  122درصد
دستمزد مستقیم جذب تولید میشود .کاالی در جریان ساخت ابتدا و انتهای دوره به ترتیب 222ر 512و 222ر221ر1
ریال میباشد.کدام گزینه 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 ( 2ممیز –حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  21تا 12
 -26چنانچه 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
 -22چنانچه برگه تشخیص مالیات ،ابالغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف مهلت مقرر در ماده  238و  233برای رفع اختالف
مالیاتی مراجعه نکند در این صورت:
الف) مالیات قطعی شده و برگ قطعی صادر خواهد شد
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.
 -29در اجرای ماده ( )33قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور:
الف) واردات ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید ،معاف از مالیات بر ارزشافزوده میباشد.
ب) واردات ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی ،معاف از مالیات بر ارزشافزوده میباشد.
ج) ترخیص ماشینآالت و تجهیزات خطوط تولید وارداتی با اخذ تضمین الزم معادل مالیات و عوارض ارزش افزودة متعلق ،بالمانع میباشد.
د) هیچکدام
 -24درصورتیکه تاریخ برگزاری جلسه به 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
 -21هزینه احداث ،توسعه ،تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی ،خوابگاههاای شابانهروزی ،کتابخاناههاا ،ساالنهای

صفحه 6

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
ورزشی وابسته به وزارت آموزشوپرورش که در چارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجاام مایشاود
(برنامه ششم)
الف) با تأيید سازمان توسعه ،نوسازی و تجهیز مدارس کشور در مورد کلیه اشخاص حقیقی و حقووقی بوهعنووان هزينوه قابولقبوول مالیواتی محسووب
میشود.
ب) با تائید وزارت آموزشوپرورش  ،در مورد اشخاص حقیقی از درآمد مشمول مالیات کسر و در موورد اشوخاص حقووقی بوهعنووان هزينوههوای
قابلقبول مالیاتی تلقی میگردد.
ج) با تائید وزارت آموزشوپرورش  ،در مورد اشخاص حقیقی يا حقوقی از درآمد مشمول مالیات کسر میگردد.
د) با تأيید سازمان توسعه ،نوسازی و تجهیز مدارس کشور در مورد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتوی بوهعنووان هزينوه قابولقبوول مالیواتی
محسوب میشود.
 -21اعتراض به آرای صادره از هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  216ق.م.م در کدام مرجع قابلطرح میباشد؟
الف) چنانچه رأی هیئت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكايات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده  261ق.م.م باشد ،پرونوده امور
قابلرسیدگی مجدد در هیئت حل اختالف مالیاتی تجديدنظر موضوع ماده  247قانون موردنظر میباشد.
ب)

چنانچه رأی هیئت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكايات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده  261ق.م.م باشد ،حسب ماده
 216ق.م.م از اين آراء میتوان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شكايت نمود.

ج)

چنانچه رأی هیئت حل اختالف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شكايات اجرائی طبق تبصره  2ماده  261ق.م.م باشد ،پرونوده امور قابولرسویدگی
مجدد در هیئت حل اختالف مالیاتی تجديدنظر موضوع ماده  247قانون موردنظر میباشد.

د) آرای صادره از هیأت های حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  261ق.م.م قطعی و الزماالجرا بوده و قابل شكايت در هیچ مرجوع درونسوازمانی
نمیباشد.
 -27چنانچه هیأت اجرایی موضوع ماده  218ق.م.م نتواند درب محلی که اموال در آن قرار دارد را فیالمجلس باز نماید،
مکلف است:
الف) رأساً درب را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نمايد.
ب)

حسب اقتضاء با کمک مأمورين نیروی انتظامی با حضور نماينده دادستان يوا دادگواه عموومی درب را بواز و امووال را بوا تنظویم صوورتجلسوه
بازداشت نمايد.

ج) درب مزبور و ساير محلهايی که احتمال ورود میرود را پلمب و الک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیستوچهوار سواعت درب و سواير
محلهای پلمبشده را باز و اموال را پس از تنظیم صورتمجلس ،بازداشت نمايند.
د) درب مزبور و ساير محلهايی که احتمال ورود میرود را پلمب و الک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت چهلوهشت ساعت درب و سواير
محلهای پلمبشده را باز و اموال را پس از تنظیم صورتمجلس ،بازداشت نمايند.
 -24چنانچه اداره امور مالیاتی ،بهجای نماینده منتخب مؤدی از سایر نمایندگان بند ( )3مادهی ( )211ق.م.م .برای شرکت
در جلسهی رسیدگی هیأت حل اختالف مالیاتی دعوت به عملآورده باشد ،در این صورت رأی صادره از هیأت دارای
چه جایگاه قانونی میباشد؟
الف)

به لحاظ عدم صالحیت عضو بند( )9ماده( )244ق.م.م .تصمیم اتخاذشده به نحو فوق ،فاقد اعتبار است و رأی به شمار نمیآيد.

ب)

حضور نماينده غیر منتخب مؤدی ،مانع قانونی ندارد .رأی صادره دارای اعتبار است.

ج)

پرونده بايد در هیأت تجديدنظر ،رفع نقص شود.

د)

به دلیل نقض شكلی قانون ،تنها شورای عالی مالیاتی میتواند رأی صادره را نقض کند.

 -23ویژگی مشترک صالحیت شورای عالی مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری بابت رسیدگی به آرای قطعی مراجع حل
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اختالف مالیاتی کدامیک از موارد زیر میباشد؟
الف)

هر دو بهصورت شكلی صالحیت رسیدگی دارند

ب)

با نقض آرای هیأت حل اختالف مالیاتی ،اجرای رأی هر دو مرجع يادشده با هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 217ق.م.م .میباشد

ج)

رسیدگی در هر دو مرجع يادشده ،مانع اجرای رأی قطعی هیأت حل اختالف مالیاتی نمیگردد ،مگر با سپردن تضمین مناسب به اداره امور
مالیاتی مربوط و يا صدور دستور موقت از سوی شعبهی ديوان عدالت اداری

د)

هر سه مورد

 -91نحوه رسیدگی به شکایات واصله به شورای عالی مالیاتی چگونه است؟
الف) رسیدگی ماهیتی است.
ب) رسیدگی شكلی است.
ج) شكايات با ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه يا ادعای نقص رسیدگی را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت صحت ادعای مؤدی ،
اقدام به صدور رأی مبنی بر تعديل درآمد مشمول مالیات و يا رفع تعرض مینمايد.
د) شكايات با ادعای غیرعادالنه بودن مالیات را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت صحت ادعای مؤدی  ،رأی نقض آرای هیأت های حل
اختالف مالیاتی و ارجاع پرونده به هیأت همعرض صادر مینمايد.
 -96کدام گزینه در خصوص فرار مالیاتی صحیح میباشد؟
الف)

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 اصالحیه  34/4/96جرم بهحساب میآيد.

د) هیچکدام
 -92کدام مورد از موارد زیر جزء موارد ضروری در صورتحساب ماشینهای صندوق نمیباشد؟
الف) تاريخ
ب) شماره سريال چاپی
ج) نام فروشنده
د) نام خريدار
 -99مشمولین ماده  163ق.م.م،حداکثر تا چه تاریخی مهلتدارند معامالتشان را در سامانه فصلی وارد نمایند؟
الف) 61روز پس از پايان فصل
ب) 91روز پس از پايان فصل
ج)  41روز پس از پايان فصل
د) 2ماه پس از پايان فصل
 -94بر اساس ق.م.م اصالحی تیرماه  1331کدامیک از هزینههای ذیل ،هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی نمیگردد ؟
الف) ضايعات متعارف تولید و قیمت خريد کاالی فروش رفته
ب) وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط
ج)

هزينههای مربوط به درآمدهايی که بهموجب ق.م.م از پرداخت مالیات معاف يا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه میشود .

د)

سود و کارمزد و جريمههايی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکتهای واسپاری ( لیزينگ ) دارای مجوز از بانک مرکزی تخصیصيافته است .

 -91معافیت مالیاتی موضوع صدر ماده  132ق.م.م اصالحی مصوب تیرماه  1331در صورت احراز و رعایت شرایط مقرر
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شامل کدامیک از اشخاص ذیل میگردد ؟
الف) اشخاص حقوقی غیردولتی
ب) اشخاص حقوقی خصوصی
ج) اشخاص حقوقی دولتی
د) کلیه شرکتهای پذيرفتهشده در بورس سهام و اوراق بهادار
 -91کدامیک از موارد ذیل مشمول ارسال فهرست معامالت موضوع ماده  163ق.م.م نمیباشد ؟
الف) خريدوفروش و سود و کارمزد اوراق بهادار
ب) خريدوفروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام يا سهم الشرکه
ج) سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و حق عضويت مجامع حرفهای و احزاب و انجمنها و تشكلهای غیردولتی دارای مجوز از مراجع
ذیصالح
د) تمامی موارد فوق
 -97برگ اجرایی موضوع ماده  212ق.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 در صورت عدم پرداخت مالیات قطعی شده
 -94مهلت ثبتنام مؤدیان فراخوان شده در نظام مالیات بر ارزشافزوده:
الف) پايان مهلت تسلیم اظهارنامه مربوط به اولین دوره مالیاتی فراخوان شده
ب) پايان اولین دوره مالیاتی فراخوان شده
ج) پايان سالی که فراخوان انجامشده است
د) محدوديت زمانی پیشبینینشده است
 -93کدامیک از جرائم مالیاتی ذیل غیرقابلبخشش میباشد ؟
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
 -41بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک ،درصورتیکه نیاز به صدور بارگ تشاخیص مالیاات یاا
برگ تشخیص مالیات متمم یا برگ مطالبه مالیات (حسب مورد) باشد . ....................
الف) بايد مهلتهای قانونی درباره مرور زمان مالیاتی مدنظر قرار گیرد.
ب) بدون لحاظ مهلتهای قانونی نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرائم ذیربط اقدام میشود.
ج) مهلت قانونی برای مرور زمان مالیاتی با تشخیص مديرکل امور مالیاتی قابل تمديد است.
د) کارکنان ذیربط سازمان امور مالیاتی مكلف به گزارش کردن اين موضوع به دادستانی انتظامی مالیاتی هستند.
سایر قوانین و مقررات مالیاتی مرتبط سطح (2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  11تا 15
 -46واحدهای پژوهشی و فنآوری مستقر در پارکهای علم و فنآوری از چه تاریخ و به چه مدت میتوانند از معافیت
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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
 -42کدام گزینه در خصوص واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علام و فنااوری و شاهرکهاای
فناوری صحیح میباشد؟
الف) نسبت به فعالیتهای مذکور از تاريخ شروع فعالیت و نیز کارکنان شاغل در واحدهای يادشده از معافیت موضووع مواده ( )69قوانون چگوونگی
اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی برخوردار میباشند.
ب) کارکنانی که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای فوق به فعالیت اشتغال داشته باشند ،از معافیوت موضووع مواده ( )69قوانون چگوونگی
اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی برخوردار میباشند.
ج) نسبت به فعالیتهای مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای يادشده از معافیت مالیوات حقووق
برخوردار میباشند.
د) نسبت به فعالیتهای مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک از پرداخت مالیات معاف بوده و تشخیص فعالیت مرتبط با مأموريوت
واحدهای يادشده با اداره امور مالیاتی محل میباشد.
 -49هزینه تلفات شبکههای انتقال و توزیع نیروی برق ............................................
الف) جزء هزينههای قابلقبول میباشد.
ب) به دلیل عدم پیشبینی در ماده  644ق.م.م جزء هزينههای قابلقبول نمیباشد.
ج) درصورتیکه در بودجه ساالنه شرکتهای مربوط درج و به تصويب مجامع عمومی آنها رسیده باشد جزء هزينههای قابلقبول است.
د) در صورت وجود شرط مندرج دربند ج و مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حداکثر به میزان  %66بهعنوان هزينه
قابلقبول مالیاتی سال مربوط میباشد.
 -44درصورتیکه بانکها و مؤسسات اعتباری به تکالیف موضوع ماده ( )16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام
مالی کشور در خصوص انتقال ساالنه حداقل سیوسه درصد ( )%33اموال مازاد خود اعم از منقول ،غیرمنقول و سرقفلی
انجام ندهند :
الف) درآمد مشمول مالیات آنها در سال  6931با نرخ بیستوهشت درصد( )%24مشمول مالیات میشود .پسازآن ،هرسال سه واحد به درصد نورخ
مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنجدر صد ( )%11برسد.
ب) سود ناشی از فعالیتهای غیر بانكی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام در سال  6931با نرخ بیستوهشت درصد( )%24مشمول مالیات
میشود .پسازآن ،هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنجدر صد ( )%11برسد.
ج) درآمد مشمول مالیات آنها در سال  6931با نرخ سی درصد( )%91مشمول مالیات میشود .پسازآن ،هرسال پنج واحد به درصد نورخ موذکور
افزوده میشود تا به پنجاهدرصد ( )%11برسد.
د) سود ناشی از فعالیتهای غیر بانكی شامل بنگاهداری و نگهوداری سوهام در سوال  6931بوا نورخ سوی درصود( )%91مشومول مالیوات مویشوود.
پسازآن ،هرسال پنج واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاهدرصد ( )%11برسد.
 -41بر 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
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ب)

سود و زيان ناشی از تسعیر دارايیها 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 (2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  16تا 55
 -41تخفیف مالیاتی موضوع تبصره شش ماده  125ق.م.م به کدامیک از شرکتها و اشخاص حقوقی تعلق میگیرد ؟
الف) به درآمد مشمول مالیات تشخیص شده کلیه شرکتهای موضوع قانون تجارت
ب) به درآمد مشمول مالیات قطعی کلیه شرکتها و اتحاديههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام
ج) به درآمد مشمول مالیات ابرازی کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی موضوع ماده  611ق.م.م ناشی از درآمدهای عملیاتی
د) به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحاديههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام
 -47کمکهای نقدی و غیر نقدی به اشخاص موضوعبند ط ماده  133ق.م.م درصورتیکه به مصرف نرسند...
الف) در صورت پرداخت مالیات متعلق به سال بعد منتقل میگردد.
ب) بدون تعلق مالیات به سال بعد منتقل میگردد.
ج)  %11کمکهای مزبور مشمول مالیات و الباقی به سال بعد منتقل میگردد.
د)  %21کمکهای مزبور مشمول مالیات و الباقی به سال بعد منتقل میگردد.
 -44کدام گزینه در خصوص مانده مصرف نشده کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی دریافتی مؤسسات خیریه و عامالمنفعه
صحیح و کامل میباشد ؟
الف) کمکها و هدايای نقدی و غیر نقدی دريافتی که در سال مالی به مصرف نرسیده باشد ،بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میشود.
ب) کمکها و هدايای نقدی و غیر نقدی دريافتی که در سال مالی به مصرف نرسیده باشد ،بهطورکلی مشمول مالیات میباشد .
ج) آن قسمت از کمکها و هدايای نقدی و غیر نقدی دريافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند ( ح) ماده  693ق.م.م اصالحی شود،
در رسیدگی به عملكرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است به درآمد مشمول مالیات اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد.
د) گزينه الف و ج
 -43کدامیک از پاسخهای ذیل صحیح نمیباشد؟
الف) مالیات نقلوانتقال سهام و سهم الشرکه شرکتهای غیر بورسی  %4ارزش اسمی میباشد.
ب) مالیات اندوخته صرف سهام شرکتهای پذيرفتهشده در بورس ،نیم درصد میباشد.
ج) مالیات نقلوانتقال سهام شرکتها در بورس  ،نیم درصد ارزش فروش سهام میباشد.
د) نقلوانتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز از بورس مشمول پرداخت مالیات مقطوع به میزان نیم درصد میباشد.
 -11در سال  35کدامیک از هزینههای ذیل در ردیف هزینههای غیرقابلقبول تلقی خواهد شد؟
الف) ذخیره مبلغ 111ر111ر91ريال مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی
ب) تخصیص مبلغ 111ر111ر 21ريال کارمزد عملیات پرداختی به شرکت واسپاری (لیزينگ)
ج) پرداخت مبلغ 111ر111ر 91ريال جريمه بانكی به بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانكی مجاز
د) پرداخت نقدی مبلغ 111ر111ر 611ريال حقالزحمه حسابداری از محل صندوق شرکت مستند به اسناد و مدارک مثبته
 -16کدامیک از موارد زیر در خصوص تکالیف اشخاص حقوقی وفق آییننامه اجرایی موضوع تبصره  3ماده  163اصالحی
ق.م.م مصوب  1331/21/31صحیح نمیباشد؟

صفحه 00

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
الف) مشمولین ثبتنام در نظام مالیاتی مكلفاند هرگونه تغییرات ازجمله انحالل را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغییرات به
سازمان اعالم نمايند.
ب)

ارسال اطالعات واردات و صادرات کاال و خدمات بايد با درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره
اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد صورت پذيرد.

ج) در موارد خريد کاال ،خدمت و يا دارايی از اشخاص حقیقی موضوع ماده  46ق.م.م  ،الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست
معامالت ارسالی نیست.
د) چنانچه معامالت انجامشده بهصورت ارزی صورت پذيرفته باشد نیازی به ارسال فهرست معامالت به تفكیک نبوده و میتوانند اينگونه
معامالت را بهصورت مجموع اعالم نمايند.
 -12سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی کدامیک در سال 1336مشمول مالیات با نرخ صفر نمیباشد؟
(قانون احکام دائمی )
الف) بانک توسعه صادرات ايران
ب) صندوق ضمانت صادرات ايران
ج) شرکت سرمايهگذاری خارجی
د) شرکت بازرگانی توسعه صادرات ايران
 -19کدامیک از موارد ذیل قابل ارجاع به هیأت موضوع بند  3ماده  37اصالحیه مورخ 27ر11ر1382میباشد؟
الف) چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهای اعالمشده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبتشده باشد
ب) عدم شناسايی زيان تسعیر ارز
ج) عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطالعات موجود در سامانه ثبت برخط معامالت در مورد اشخاصی که مكلف به استفاده از سامانه يادشده
میباشند.
د) همه موارد
 -14در خصوص مقررات مربوط به استهالک دارایی کدام گزینه صحیح نمیباشد؟
الف) در مواردی که مطابق جدول استهالکات ،نرخ و يا مدت خاصی برای برخی از دارايیها پیشبینینشده است  ،مراتب نرخ يا مدت توسط
هیأت حل اختالف مالیاتی تعیین خواهد شد.
ب) در مورد قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و واگذاری ) (B.O.Tدارايیهای استهالکپذير (که تحت عنوان هزينههای پروژه يا دارايیهای
سرمايهای ثبت میگردد) ،به نسبت درآمد هرسال و يا به نسبت سنوات دوره بهرهبرداری قابل استهالک خواهد بود.
ج) در مورد قراردادهای بیع متقابل ) (Buy Backدارايیهای استهالکپذير (که تحت عنوان هزينههای پروژه يا دارايیهای سرمايهای ثبت
میگردد) ،به نسبت درآمد هرسال و يا به نسبت سنوات دوره بهرهبرداری قابل استهالک خواهد بود.
د) استهالک اجاره سرمايهای دارايیهای ثابت استهالکپذير با رعايت استانداردهای حسابداری و مطابق ضوابط و جداول محاسبه میگردد.
 -11کدام گزینه در خصوص سازمان خدمات موتوری شهرداری در سال  1336صحیح میباشد؟
الف) درآمد نقلوانتقال قطعی امالک مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده  611میباشد.
ب) درآمد حق واگذاری محل ،مشمول مالیات به نرخ موضوع ماده  696میباشد.
ج) درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور مشمول مالیات نمیباشد.
د) مالیات سازمان مذکور در صورت رعايت تبصره  6ماده  641مكرر به نرخ صفر محاسبه میشود.
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع مشاغل و حقوق سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  56تا 65

صفحه 02

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
 -11درصورتیکه پرداختی به اشخاص حقیقی از طرف غیر از پرداختکننده اصلی حقوق باشد ،در موارد زیر مالیات به چه
نرخی خواهد بود ؟(تاریخ پرداخت  1336/8/15باشد )
حق پژوهش  ،قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی  ،حق التحقیق  ،حقالتدریس (دانشگاهها)
الف) همه موارد مشمول  %1مالیات مقطوع میباشند.
ب) همه موارد مشمول  %61مالیات مقطوع میباشند
ج) حق پژوهش  ،قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی و حقالتحقیق به نرخ  %1و حقالتدريس به نرخ %61
د) حق پژوهش  ،قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی و حقالتحقیق به نرخ  61و حقالتدريس به نرخ %1
 -17نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات دفتر یاران که در دفاتر اسناد رسمی فعالیت مینمایند ،چگونه است؟
الف) بهعنوان يک شغل جداگانه تلقی و دفتر يار میبايست اظهارنامه جداگانه بدهد و مالیات وی بهصورت مجزا از دفترخانه اسناد رسمی که در
آنجا فعالیت مینمايد محاسبه میگردد.
ب) دريافتی وی بهعنوان حقوق تلقی و مشمول مالیات حقوق میباشد.
ج) دريافتی وی به جمع دريافتیهای دفترخانه اضافه و مبنای محاسبه مالیات دفترخانه اسناد رسمی قرار میگیرد.
د) موارد «الف» و « ب» بهصورت توأمان.
 -14آقای« الف» و خانم «ب »دارای رابطه زوجیت بوده و به ترتیب مالک  %72و  %32از یک واحد شغلی مشاور امالک
میباشند ،میزان درآمد آنها مبلغ شانزده میلیارد ریال میباشد .هرکدام از آنها به ترتیب در کدام گروه مشاغل قرار
میگیرند؟
الف) گروه اول – گروه اول
ب) گروه دوم – گروه سوم
ج) گروه سوم – گروه سوم
د) گروه دوم – گروه دوم
 -13شرکت همای سعادت ،اظهارنامه مالیاتی خود را با مالیات ابرازی 222ر222ر82ریال تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط
نموده است .اداره مذکور برای عملکرد موردبحث برگ تشخیص به مبلغ 222ر222ر 152ریال صادر نموده که مورد
اعتراض شرکت واقعشده و به همین مناسبت آقای بالی را بهعنوان وکیل مالیاتی شرکت معرفی کرده است .مالیات
حقالوکاله آقای بالی چقدر است؟
الف) 111ر 241ريال
ب) 111ر111ر2ريال
ج) 111ر621ريال
د) 111ر671ريال
 -11تکلیف عامل (مضارب) در عقود مضاربه نسبت به درآمد سهم صاحب سرمایه عبارت است از:
الف) تكلیفی در خصوص درآمد سهم صاحب سرمايه ندارد.
ب) مالیات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت ماده  616ق.م.م کسر و بهعنوان مالیات علیالحساب صاحب سرمايه پرداخت نمايند.
ج) اظهارنامه تسلیم نموده و مالیات متعلق را با رعايت معافیت ماده  616محاسبه و پرداخت نمايند.
د) هیچکدام
 -16در مورد شخصی که بهعنوان غیر از حقوقبگیر اصلی از کارفرمای بخش خصوصی در سال  1331جمعاً مبلغ
222ر222ر72ریال حقوق دریافت نموده باشد ،میزان مالیاتی که کارفرما مکلف به کسر آن بوده به چه میزان است؟

صفحه 03

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
الف) 111ر171ر 2ريال
ب) 111ر941ر 6ريال
ج) 111ر711ر 4ريال
د) 111ر211ر 61ريال
 -12درصورتیکه تخصیص یا پرداخت حقوق فروردینماه سال  1331تاریخ  1331/21/31باشد و کارفرما در مهلت مقرر
قانونی نسبت به ارائه فهرست اقدام نموده باشد ،آخرینمهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات حقوق کدام
گزینه زیر میباشد؟
الف) 6933/12/91
ب) 6931/16/91
ج) 6934/12/91
د) 6411/14/96
 -19زیان مورد تائید اداره امور مالیاتی در خصوص مؤدی بند الف برای عملکرد سال  1333مبلغ 222ر222ر 22ریال است
،چنانچه سود ابرازی سال  1331مبلغ 222ر222ر 52ریال و اداره امور مالیاتی با برگشت 222ر222ر 5ریال از هزینههای
مؤدی ،اقدام به تهیه گزارش نموده باشد ،درآمد مشمول مالیات مؤدی با توجه به مقررات ماده  117و  118قانون
مالیاتهای مستقیم قبل از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده  121قانون فوق:
الف) 111ر111ر 91ريال
ب) 111ر111ر 91ريال
ج) 111ر111ر 21ريال
د) 111ر111ر 91ريال
 -14درآمد ورزشکاران ،مربیان ،سرپرستان و کادر فنی تیمهای مختلف ورزشی مشمول چه نوع مالیاتی میباشد؟
الف) مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد.
ب) مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
ج) درآمد ورزشكاران و مربیان ورزشی حرفهای ،مشمول مالیات بر درآمد حقوق و ورزشكاران غیرحرفهای ،مربیان ،سرپرسوتان و همچنوین کوادر
فنی و تیمهای مختلف ورزشی موشمول فوصل مالیات بر درآمد مشاغل میباشد.
د) درآمد ورزشكاران و مربیان ورزشی حرفهای مشمول مالیات بر درآمد مشاغل و ورزشكاران غیرحرفهای ،مربیوان ،سرپرسوتان و همچنوین کوادر
فنی و تیمهای مختلف ورزشی موشمول فوصل مالیات بر درآمد حقوق میباشد.
 -11آقایان «الف» « ،ب» « ،ج» « ،د» « ،ها» و خانم «و» صاحبان یک واحد شغلی با نسبت مساوی میباشاند درصاورتیکاه
آقای «الف» و خانم «و» رابطه زوجیت داشته و سهم آقایان «ج» « ،د» « ،ها» از محل مااترک مرحاوم «ز» باه آنهاا
منتقلشده باشد و مبلغ معافیت ماده  81ق.م.م 222ر222ر 122ریال باشد ،معافیت موضوع مااده  121ق.م.م هریاک از
شرکا به ترتیب کدام است؟
الف) سهم معافیت هرکدام از شرکا ،چهل میلیون ريال میباشد.
ب) 111ر111ر 41ريال 111 ،ر111ر 41ريال 117 ،ر111ر 21ريال 117 ،ر111ر 21ريال 117،ر111ر21ريال  ،صفر ريال
ج) 111ر111ر 44ريال111 ،ر111ر 44ريال111 ،ر111ر 44ريال111 ،ر111ر 44ريال111 ،ر111ر 44ريال ،صفر ريال
د) سهم معافیت هرکدام از شرکا 111ر111ر 621ريال میباشد.
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع امالک سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  66تا 75

صفحه 04

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
 -11درآمد ناشی از حق واگذاری محل مشمولین موضوع ماده  77ق.م.م (اصالحیه )31/1/31مشمول چه مالیاتی میگردد؟
الف) به نرخ ماده  13ق.م.م
ب) به نرخ دو درصد ارزش معامالتی در زمان انتقال
ج)

درآمد ناشی از حق واگذاری محل اين اشخاص نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است.

د) صرفاً درآمد مشمول مالیات حاصل از فروش اعیان ،مشمول مالیات ساخت و فروش بوده و حق واگذاری محل را شامل نمیگردد.
 -17در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده در جدول امالک مشابه تعیین و اعالمشده توسط سازمان
امور مالیاتی باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مؤدی باشد  ،اعتراض مؤدی در کدامیک از مراجع قابلرسیدگی
میباشد ؟
الف) مرجع موضوع ماده  294ق.م.م
ب) صرفاً در هیأت موضوع ماده  216مكرر قابلطرح میباشد.
ج) با توجه به مقررات ماده  14ق.م.م اجاره بهای تعیینشده توسط سازمان امور مالیاتی قطعی و غیرقابل اعتراض است و قابلطرح در هیچ مرجعی
نمیباشد.
د) مراجع حل اختالف مالیاتی موضوع ق.م.م
 -14یک ساختمان به ارزش معامالتی عرصه 22ر222ر122ریال و اعیان 222ر222ر 222ریال به یک موسسه وابسته به
شهرداری منتقل گردیده است  .درصورتیکه بهای مذکور در سند مبلغ 222ر222ر122ریال باشد .مطلوب است
مالیات قابل مطالبه موضوع ماده  53قانون:
الف) با توجه به ماده  2قانون ،مؤسسه وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات نیست لذا مالیات ندارد.
ب) با توجه به ماده  71قانون ،چون ملک به مؤسسه وابسته به شهرداری منتقلشده لذا مشمول مالیات نمیشود.
ج) 111ر111ر7ريال
د) 111ر111ر 1ريال
 -13شرکت سپید خام که اقامتگاه قانونی و پرونده عملکرد آن در مازندران ،است قصد فروش یکی از امالک خود واقع در
تهران را دارد .در این صورت اداره امور صالحیتدار جهت صدور گواهی موضوع ماده  187ق.م.م .کدام اداره
میباشد؟
الف) اداره امور مالیاتی امالک در اداره کل امور مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده عملكرد شرکت
ب) اداره امور مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده عملكرد فروشنده
ج) اداره امور مالیاتی رسیدگیکننده به پرونده عملكرد خريدار
د) اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک
 -71آقای خورشیدی یک باب مغازه خود را در تاریخ  33/1/12به آقای شریفی بدون پرداخت مالیات نقلوانتقال واگذار
نموده و آقای شریفی در تاریخ  31/12/22قصد انتقال مغازه مذکور را به آقای محمدی دارد و جهت دریافت گواهی
موضوع ماده  187ق.م.م به اداره امور مالیاتی مراجعه نموده است .کدامیک از موارد زیر قابل مطالبه از آقای شریفی
در تاریخ صدور گواهی موضوع ماده  187ق.م.م نمیباشد؟
الف) مالیات شغلی محل مورد معامله مربوط به سال 6932
ب) مالیات نقلوانتقال 6939/4/61
ج) مالیات مربوط به اجاره سال  6936محل مورد معامله
د) همه موارد

صفحه 05

آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال  6931سطح ( 2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی)
-76

اشخاص موضوع ماده ( )2قانون مالیاتهای مستقیم در صورت واگذاری امالک خویش حسب مورد مشمول کدام
گزینه زیر خواهند بود ؟

الف) ماده ( )77قانون مالیاتهای مستقیم
ب) ماده ( )13قانون مالیاتهای مستقیم
ج) کالً مشمول مالیات نمیباشند
د) مواد ()13و( )77قانون مالیاتهای مستقیم
 -72هنگام صدور گواهی ماده  187ق.م.م وصول کدامیک از مالیاتهای زیر از مؤدی ذیربط الزامی نمیباشد:
 )6مالیات بر درآمد اجاره امالک
 )2مالیات بر درآمد مشاغل مستأجر فعال در ملک مورد انتقال
 )9مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 )4مالیات نقلوانتقال ملک
الف) 2
ب) 9
ج)  2و 9
د) وصول کلیه مالیاتهای فوق الزامی است
 -79آقای بالی در تاریخ  1335/27/21یک واحد آپارتمان مسکونی خود واقع در تهران به مساحت  222مترمربع را بهموجب
سند اجارهنامه رسمی جهت سکونت به مدت یک سال در قبال اجاره ماهیانه 222ر222ر 12ریال به آقای حسینی به
اجاره واگذار نموده است .درصورتیکه ارزش اجاری هر مترمربع ماهیانه 222ر 322ریال باشد ،مطلوب است محاسبه
مالیات اجاره سال  35آقای بالی:
الف) 111ر621ر 61ريال
ب) 111ر211ر 21ريال
ج) 111ر111ر 69ريال
د) 111ر111ر 41ريال
 -74شهرداری بابل در خردادماه سال  36مالکیت و حق واگذاری یک واحد تجاری را که پروانه ساخت آن 31/3/1
صادر و پایان کار آن در تاریخ  35/12/28صادر گردیده است ،به شرکت دولتی الف فروخته و قصد انتقال سند
مالکیت را دارد  .شهرداری بابل در نقلوانتقال ملک مذکور:
الف) صرفاً مشمول مالیات ماده  14میگردد
ب) صرفاً مشمول مالیات ماده  77میگردد.
ج) هم مشمول مالیات ماده  13و هم مشمول مالیات ماده  77میگردد.
د) بهطورکلی مشمول مالیات نمیگردد.
 -71در تنظیم تقسیمنامه راجع به امالک:
الف) تقسیم اموال مشاع به فرض عدمتساوی و لزوم پرداخت يا اصالح يا سازش مابهالتفاوت سهام مالكین مشاع در پايان تقسیم ،از مصاديق موارد
مصرح در مادتین  663و  647قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  6911و اصالحات بعدی آن و سواير درآمودهای مشومول مالیوات محسووب
میشود.

صفحه 06
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ب)

نحوه عمل مالكین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیمنامههای تنظیمی ،ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه
مالیات نخواهد بود.

ج) چنانچه حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نباشد نسبت به شخصی که منتفع شده است مشمول مالیات بر درآمد اتفواقی بوا نورخ
ماده  696ق.م.م میباشد.
د) چنانچه حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر باشد هرکدام بهعنوان معامله مشمول مالیات نقلوانتقال میباشند.
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع ارث،حق تمبر و اتفاقی سطح (2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  76تا 85
 -71درصورتیکه ارزش روز ماترک متوفی بیشتر از دیون محقق متوفی  ،واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن
باشد ،در این صورت کسورات مزبور به ترتیب از ارزش روز کدام دسته از اموال و داراییها کسر میشود ؟( اصالحیه
)1331/1/31
الف) سپردههای بانكی  ،سهام و سهم الشرکه  ،حق االمتیاز  ،حق واگذاری محل  ،اموال و دارايیهای متوفای ايرانی در خارج
ب) اوراق مشارکت  ،حق تقدم سهام  ،حقوق مالی  ،امالک  ،وسايل نقلیه موتوری .
ج) سپردههای بانكی  ،حق تقدم سهام  ،امالک  ،اموال و دارايیهای متوفای ايرانی در خارج  ،حق االمتیاز .
د) اوراق مشارکت  ،سهام و سهم الشرکه  ،حقوق مالی  ،وسايل نقلیه موتوری  ،حق واگذاری محل .
 -77سهام 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
 -74بدهی متوفی در چه صورتی قابل کسر از ماترک میباشد(:اصالحیه )1331/1/31
الف) درصورتیکه اصالت آن مورد تائید مراجع قضايی قرار گیرد.
ب) درصورتیکه اصالت آن مورد تائید هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد.
ج) درصورتیکه مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید اداره امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد.
د) درصورتیکه مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن صرفاً مورد تائید هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد.
 -73سرمایه اولیه یک شخصیت حقوقی که در تاریخ  1331/12/12ثبتشده است مبلغ 222ر222ر 522ریال بوده است  .این
شخصیت حقوقی در تاریخ  1335/12/22سرمایه خود را به مبلغ 222ر222ر 52ریال کاهش داده است (سرمایه در تاریخ
مذکور 222ر222ر 152ریال) .سپس در تاریخ  1336/12/15افزایش سرمایهای به مبلغ 222ر222ر 122ریال ثبت نموده
است  .مطلوب است محاسبه حق تمبر افزایش سرمایه در حالتی که شخصیت حقوقی مذکور ،شرکت تضامنی  ،شرکت
سهامی عام  ،شرکت تعاونی  ،مؤسسه باشد.
الف) 111ر 11و 111ر 11و 711ر 64و 111ر 21ريال
ب) 111ر 21و 111ر 22و 711ر 64و 111ر 21ريال
ج) 111ر 21و 111ر 21و صفر و صفر ريال
د) 111ر 21و 111ر 22و 711ر 64و صفر ريال
 -41کسر دیون و بدهی متوفی از ماترک منوط به کدامیک از شروط زیر میباشد؟(اصالحیه )1331/1/31
 -1تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  26ق.م.م
 -2بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد.
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 -3اصالت آن مورد تأیید اداره امور مالیاتی صالحیتدار قرار گیرد .
 -1اصالت آن مورد تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی قرار گیرد.
 -5تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  26ق.م.م در موعد مقرر
الف) 9 - 2 – 6
ب) 4 - 2 – 6
ج) 1 – 9 – 2
د) 1 - 4 – 2
 -46کاملترین گزینه در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث کدام است؟(اصالحیه )1331/1/31
الف) مشمول جريمهای معادل  % 61مالیات متعلق میباشند.
ب) مشمول جريمهای معادل  % 91مالیات متعلق میباشند.
ج) مشمول جريمه نمیباشند.
د) مشمول جريمه نمیباشند ،لیكن هزينههای کفنودفن  ،واجبات مالی و عبادی و ديون محقق متوفی از ماترک کسر نمیگردد.
 -42هرگاه برای یک پرونده مالیات بر ارث چند اظهارنامه از طرف مؤدی در موعد مقرر قانونی تسلیمشده باشد و یا مؤدی
نسبت به تسلیم اظهارنامه اصالحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد ،تکلیف اداره امور مالیاتی چیست؟
الف) اداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی اولین اظهارنامه تسلیمی با رعايت مقررات مربوط میباشد.
ب) اداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی کلیه اظهارنامههای مذکور با رعايت مقررات مربوط میباشد.
ج)

اداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی آخرين اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قانونی با رعايت مقررات مربوط میباشد.

د) اداره امور مالیاتی مكلف به رسیدگی و ارزيابی اظهارنامه اصالحی تسلیمی در موعد مقرر قانونی با رعايت مقررات مربوط میباشد.
 -49چنانچه ماترک متوفی صرفاً شامل سپردههای بانکی  ،سهام  ،اتومبیل و یک باب ساختمان باشد که همگی در خارج از
ایران واقعشدهاند دیون محقق متوفی ،واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن به ترتیب از کدامیک از آنها
کسر میگردد؟
الف) سپردههای بانكی  ،سهام  ،اتومبیل  ،ساختمان
ب) سپردههای بانكی  ،اتومبیل  ،سهام  ،ساختمان
ج) هیچکدام از ديون  ،واجبات مالی و عبادی و هزينههای کفنودفن قابل کسر از ماترک نمیباشند.
د) سپردههای بانكی  ،ساختمان  ،سهام  ،اتومبیل
 -44در مورد صلح معوض و هبه معوض:
الف) درآمد مشمول مالیات عبارت خواهد بود از مابهالتفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات اين ماده تعیین میشود نسبت بهطرف معاملهای
که از آن منتفع شده و با نرخ ماده  696ق.م.م مشمول مالیات میباشد.
ب) چنانچه عوضین ،هر دو ملک باشند هر يک از متعاملین مالیات نقلوانتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود و
طرف معاملهای که منتفع شده است نسبت به مابهالتفاوت ارزش عوضین مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد.
ج) چنانچه عوضین ،هر دو ملک باشند  ،طرف معاملهای که منتفع شده است نسبت به مابهالتفاوت ارزش عوضین مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی
میباشد و از پرداخت مالیات نقلوانتقال معاف میباشد.
د) چنانچه عوضین ،هر دو ملک باشند ،هر يک از متعاملین مالیات نقلوانتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود و در
مورد غیر ملک  ،طرف معاملهای که منتفع شده است نسبت به مابهالتفاوت ارزش عوضین مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میباشد.
 -41کدامیک از موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی میباشد؟
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الف) کمکهای نقدی و غیر نقدی بالعوض وزارتخانهها يا مؤسسات دولتی به اشخاص حقیقی يا حقوقی
ب) کمکهای نقدی و غیر نقدی بالعوض سازمانهای خیريه يا عامالمنفعه به اشخاص حقیقی
ج) وجوه يا کمکهای مالی اهدايی به خسارت ديدگان جنگ ،زلزله ،سیل ،آتشسوزی
د) جوايزی که دولت برای تشويق صادرات و تولید و خريد محصوالت کشاورزی پرداخت مینمايد.
مجموعه سؤاالت تخصصی منبع ارزشافزوده سطح (2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  86تا 35
 -41مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزودة صرافیها:
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
 -47مالیات و عوارض ارزشافزوده پرداختی توسط اشخاص ماقبل زنجیره تولید آب و برق ،بابت خرید نهادههای مشمول:
الف) علیرغم دريافت يارانه بهعنوان اعتبار مالیاتی قابلپذيرش میباشد.
ب) بهعنوان اعتبار مالیاتی قابلپذيرش نمیباشد.
ج)

چنانچه اشخاص ماقبل انتهای زنجیره بابت تولید آب و برق يارانه دريافت نمايند ،به نسبت سهم يارانه قابلپذيرش نخواهد بود.

د) اظهارنظر مستلزم بررسی اسناد و مدارک میباشد.
 -44کدامیک از گزینههای زیر صحیح است؟
الف)

در مواردی که مبلغ اسناد و مدارک فروش واصله ،بیشتر از فروش تشخیصی دورة مالیاتی مربوط باشد ،درصورتیکه نوع کاال متفاوت باشد
صرفاً میبايست مالیات و عوارض ارزش افزودة مابهالتفاوت مطالبه شود.

ب)

در مواردی که مبلغ اسناد و مدارک فروش واصله ،بیشتر از فروش تشخیصی دورة مالیاتی مربوط باشد ،درصورتیکه نوع کاال متفاوت باشد
میبايست مالیات و عوارض ارزش افزودة فروش واصله مطالبه شود.

ج) در مواردی که اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد باشد ،صرفاً اعتبار مالیاتی مربوط قابلپذيرش میباشد.
د) در مواردی که اسناد و مدارک واصله مربوط به خريد هم باشد ،اعتبار مالیاتی مربوط قابلپذيرش نمیباشد.
 -43در رابطه با تهاتر یا استرداد به واحدهای تولیدی بابت هزینههای انجامشده بهمنظور ارتقاء مهارت و سالمت موضوع
تبصره ( )2ماده ( )38قانون مالیات بر ارزشافزوده :
الف) مبالغ تهاتر و يا استرداد شده میبايست بهحساب سود و زيان عملكرد سال تهاتر يا استرداد واحد تولیدی منظور شود.
ب) صرفاً مبالغ استرداد شده میبايست بهحساب سود و زيان عملكرد سال تهاتر يا استرداد واحد تولیدی منظور شود.
ج) استردادهای انجامشده مازاد بر هزينههای انجامشده بهمنظور ارتقاء مهارت و سالمت میبايست بهحساب سود و زيان عملكرد سال تهاتر يا
استرداد واحد تولیدی منظور شود.
د) هیچکدام
-31

کدام گزینه در خصوص مالیات بر ارزشافزوده پرداختی شرکتهای بازرگانی بابت خرید کاالهای فاسد شده صحیح
میباشد؟

الف)

به دلیل اينكه کاالهای فاسد شده مشمول مالیات نمیباشد ،مالیاتهای پرداختشده بابت خريد کاالهای مزبور قابلاسترداد نمیباشد.
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ب)

مالیات ارزشافزوده پرداختشده بابت کاالهای فاسد شده ،جزء هزينههای قابلقبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود .

ج) مالیات ارزشافزوده پرداختشده بابت کاالهای فاسد شده بهعنوان اعتبار مالیاتی قابلپذيرش میباشد.
د) دو گزينه الف وب صحیح است.
 -36یک واحد تولید خودرو در اظهارنامه یک دوره مالیاتی  ،مبلغ 222ر222ر222ر 16ریال فروش مشمول مالیات ابراز
نموده است  .درصورتیکه 222ر222ر222ر 2ریال از فروش مشمول ابرازی مربوط به ارائه خدمات پس از فروش
خودرو و 222ر222ر 522ریال آن مربوط به فروش ضایعات باشد،حداکثر هزینه صورت گرفته بهمنظور ارتقاء مهارت و
سالمت کارکنان این واحد تولیدی که قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود  ،عبارت است از .......؟(نرخ مالیات  ،%5نرخ
عوارض )%3
الف) 111ر111ر 42ريال
ب) 111ر111ر 44ريال
ج) 111ر111ر 41ريال
د) صفر
 -32در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کاال خدمات که مالیات و عوارض ارزشافزوده آن از طریق علی الرأس
مورد مطالبه قرارگرفته  ،کدام گزینه صحیح است؟
الف) در صورت ارائه صورتحساب خريد معتبر و احراز پرداخت مالیات و عوارض  ،اعتبار مالیاتی مؤدی قابلپذيرش خواهد بود .
ب) در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض به استناد صورتحسابهای صادره توسط مؤديان مشمول نظام مالیات بر ارزشافزوده  ،اعتبار
مالیاتی مؤدی قابلپذيرش خواهد بود .
ج) در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض به استناد اطالعات واصله از مراجع گوناگون ازجمله گمرک و غیره  ،اعتبار مالیاتی مؤدی
قابلپذيرش خواهد بود .
د) هر سه گزينه صحیح است .
-39

شرکت الف دارای مجوز فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی اقدام به فروش کاالیی به ارزش 222ر222ر 1ریال در سال
 1335در محدوده منطقه به شرکت« ب »که خارج از منطقه ویژه اقتصادی اقامت دارد ،نموده است .مالیات و عوارض
ارزشافزوده کاالی فروش رفته توسط شرکت الف چند ریال میباشد؟

الف) مشمول مالیات نمیباشد.
ب) 111ر 91ريال
ج) 111ر 11ريال
د) 111ر 31ريال
 -34در خصوص یارانه پرداختی دولت بابت توزیع برق کدام گزینه صحیحتر میباشد ؟
الف) مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده نمیباشد.
ب) مصرفکننده مكلف به پرداخت مالیات و عوارض ارزشافزوده اعم از يارانه و سهم خود خواهد بود .
ج) مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده نمیباشد ولیكن به همان نسبت اعتبار مالیاتی آن نیز قابلقبول نخواهد بود .
د) مشمول مالیات و عوارض ارزشافزوده میباشد و اعتبار مالیاتی آن نیز به رعايت ترتیبات قانونی قابلپذيرش خواهد بود .
 -31اطالعات ذیل از فعالیت تجاری شرکت تولیدی لوازمخانگی «ایران کاال» در یک دوره مالیاتی مفروض است ( :نرخ
مالیات و عوارض ارزشافزوده )%6
خرید مواد و قطعات اولیه 222ر222ر222ر8
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خرید اثاثه و ملزومات اداری 222ر222ر152
خرید خدمات فنی 222ر222ر752
خرید بنزین بر اساس نرخ تکلیفی هر لیتر222ر 12ریال 222ر222ر82
مالیات و عوارض پرداختی بابت آب  ،برق  ،گاز و تلفن 222ر222ر8
فروش محصوالت 222ر222ر222ر12
صادرات محصوالت 222ر222ر522ر2
فروش ضایعات 222ر222ر252
عرضه محصوالت تولیدی به کارکنان بهعنوان پاداش 222ر222ر322
مطلوب است میزان بدهی مالیات و عوارض متعلقه در دوره مذکور:
الف) 111ر111ر246
ب) 111ر111ر266
ج) 111ر111ر639
د) 111ر111ر647
مجموعه سؤاالت طرح جامع مالیاتی سطح (2ممیز – حسابرس ارشد مالیاتی) از سؤال  36تا 125
 -31پس 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
 -37دستورالعمل 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
 -34در 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
 -33در 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
د) گزينه الف و ج
 -611مبلغ کل مورد اعتراض بر اساس کدام گزینه محاسبه میشود؟
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الف) مبلغ کل تراکنشها
ب) تراکنشهای انتخابی
ج) جمع مبالغ اعتراضی
د) هیچکدام
 -616در 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
-612

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
 -619نمایندگان بند  2و  3ماده  211و مدیریت حضور آنها توسط چه کسی انجام میشود؟
الف) کارمند اعتراضات
ب) سرپرست هیأت حل اختالف
ج) کارمند شكايات
د) سرپرست اعتراضات
 -614درصورتیکه 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
 -611پس 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 بهمنظور سنجش نظرات شما در جهت برگزاری بهتر و مؤثرتر آزمون تعیین سطح تهیهشده
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 مدتزمان موردنیاز 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 معرفیشده

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 ارائهشده در استان شما

322

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