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مجموعه سؤاالت عمومی و تخصصی آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی
برای سطح ( 7معاون مدیرکل و نماینده هیات)
سال 1395

نام و نام خانوادگی :

شماره داوطلبی :

مدت پاسخگویی  57 :دقیقه

تعداد سؤاالت 75 :

مواد امتحانی ،تعداد و شماره سؤاالت
ردیف

مواد امتحانی عمومی و اختصاصی

تعداد سؤاالت

از شماره

تا شماره

1

قوانین و مقررات عمومی مالیاتی

05

1

05

0

سایر قوانین مرتبط مالیاتی

7

01

07

3

قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی(منبع اشخاص حقوقی)

07

02

35

4

قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی(منبع مشاغل و حقوق)

07

31

37

7

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

07

32

45

2

قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی(منبع امالک)

07

41

47

5

قوانین و مقررات تخصصی مالیاتی(منبع ارزش افزوده)

07

42

75
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مقررات عمومی ،تشویقات و جرائم مالیاتی ،دادرسی مالیاتی ،اجراییات و  - ...سطح 5
 -1حق تقدم پرداخت با کدامیک از بدهیهای زیر است؟
الف) اقساط وام سررسید شده
ب) حقوق پرداختنی
ج)

مالیات پرداختنی

د)

اسناد پرداختنی

 -2صدور آراء وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در چه مواردی موضوعیت مییابد:
الف) صدور آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان در موارد مشابه
ب) هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادرشده باشد.
ج) در مواردي که آراء هیأت عمومی ديوان از سوي رئیس قوه قضائیه خالف موازين شرع تشخیص داده شود.
د) چنانچه اشخاص متعدد در موضوع واحد به شعب ديوان شکايت نموده باشند.
 -3در مواردی که مودی پس از اعتراض نسبب ت به بر
منصببرف و نس ب ت به اعالم ی ولی بر

مطال ه مالیات یا به رأی هیات حل اختالف مالیاتی بدوی از اعتراض خود

تشببلیا مالیات یا رأی هیات حل اختالف مالیاتی نزد مرجع ذیربط (هیات حل اختالف

مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد) ایدام مینماید... ،
الف) هیات رأي مقتضی مبنی بر تأيید درآمد مشمول مالیات مندرج در برگ تشخیص و يا رأي هیات بدوي (حسب مورد) صادر خواهد نمود.
ب) درصووورتیکه پرونده امر به دبیرخانه هیاتهاي حل اختالف مالیاتی تحويل نگرديده باشوود اداره امور مالیاتی نسووبت به صوودور برگ قطعی مالیات اقدام
خواهد کرد و در غیر اين صورت هیات ،رأي مقتضی مبنی بر تايید درآمد مشمول مالیات موردقبول صادر خواهد نمود.
ج) هیات نسبت به صدور رأي مبنی بر تايید درآمد مشمول مالیات موردقبول و يا اعاده پرونده به اداره مالیاتی مربوط بدون هرگونه اقدام مخیر است.
د) ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می بايست نسبت به صدور برگ قطعی مالیات با رعايت مقررات اقدام گردد.
 -4چنانچه هیات حل اختالف مالیاتی  212ق.م.م شببیایت مودی در خصببو
یطعیت ،آن را به علت ا شت اه در ابالغ بر

بهمویع اجرا گذارده شببدن وصببول مالیات ی ل از

ت شلیا مالیات وارد دان سته و با ورود به ماهیت اعتراض و تعدیل درآمد م شمول

مالیات مشلصه ایدام به اصدار رأی نماید؟
الف)

اين رأي براي مأموران مالیاتی مربوط قطعی و غیرقابلتجديد نظر خواهد بود لکن مودي میتواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي به شوراي عالی مالیاتی شکايت کند.

ب)

رسیدگی هیات نسبت به موضوع منحصر به يك مرحله میباشد لکن مودي يا اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي به شوراي عالی مالیاتی شکايت کنند.

ج)

رأي صووادره قطعی و غیرقابل تجديدنظر بوده و صوور اً بنا به شووکايت مودي و ادعاي غیرعادالنه بودن مالیات مسووتندات به مدارک و داليل کا ی قابلطرح در هیات موضوووع ماده 152
مکرر خواهد بود.

د) رأي صادره و ق مقررات ماده  142ق.م.م میتواند از طرف مأموران مالیاتی مربوط يا مودي مورد اعتراض کتبی قرار گیرد.
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کدام گزینه در مورد طرح موارد اعتراض جدید از سوی مودی در مرحله رسیدگی به پرونده در هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر صحیح میباشد؟

الف) صر اً درصورتیکه ارائه داليل و اسناد و مدارک تکمیلی مربوط به اعتراض مطروحه قبلی باشد بالمانع است.
ب) طرح موارد جديد از سوي مودي بالمانع بوده لکن هیات حل اختالف مالیاتی تجديدنظر الزام به ورود نسبت به آن موارد را ندارد.
ج) درصورتیکه مودي ذيل اليحه تسلیمی به هیات حل اختالف مالیاتی بدوي اعالم نمايد بهجز موارد اعتراضی مذکور در اين اليحه اعتراض ديگري ندارد ،طرح موارد
جديد در مرحله تجديدنظر مجاز نیست.

د) طرح موارد جديد از سوي مودي بالمانع بوده و هیات حل اختالف مالیاتی تجديدنظر بايستی به موارد مذکور رسیدگی نمايد.
صفحه 1

آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال  – 7931سطح 5

 -2کدام گزینه صحیح است:
صدور یرار تأمین مالیات از سوی هیات حل اختالف مالیاتی معطوف به مواردی است که:
الف) مالیات مودي قطعی شده ولی مراحل اجرايی آن طی نگرديده است.
ب) مالیات مودي هنوز قطعی نشده و بیم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بهقصد رار از مالیات میرود.
ج) مالیات مودي هنوز قطعی نشده يا مراحل اجرايی آن طی نگرديده است و بیم تفريط مال يا اموال از طرف مودي بهقصد رار از پرداخت مالیات میرود.
د)

محدود به مقطع زمانی و شرايط خاصی نبوده و درصورتیکه اداره امور مالیاتی آن را الزم تشخیص دهد صدور قرار مزبور را از هیات حل اختالف مالیاتی درخواست مینمايد.

 -7حیم مقرر در ماده  202ق.م.م در ارت اط با ممنوعاللروجی مدیران اشلا

حقویی خصوصی:

الف) شامل همه مديران شخص حقوقی (اعم از موظف و غیرموظف) خواهد بود.
ب) صر اً شامل مديران غیرموظف شخص حقوقی خواهد بود.
ج) صر اً شامل مديران داراي حق امضاء اسناد تعهدآور(،اعم از موظف و غیرموظف) خواهد بود.
د) شامل مديران صاحب امضاء و ذيصالح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات خواهد بود.
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چنانچه مشلا شود که عضو بند  3هیأت ماده  244ق.م.م به هر دلیلی فاید صالحیت بوده ،تصمیم اتلاذشده هیات چه وضعیتی پیدا میکند؟

الف) تصمیم اتخاذشده ،اقد اعتبار است و رأي به شمار نمیآيد.
ب) تصمیم اتخاذشده ،رأي میباشد اما داراي اعتبار حقوقی نیست و قابلاعتراض در مراحل بعدي دادرسی مالیاتی است.
ج) چون رأي اکثريت مالک اعتبار است ،عدم صالحیت يك عضو خدشهاي بر اعتبار رأي صادره وارد نمیکند.
د) رأي صادره قانونی ،داراي اعتبار و قطعی و الزماالجرا است.
 -9کدامیک از گزینههای زیر امر ملتومه مالیاتی به شمار نمیآید؟
الف) مودي ظرف  03روز از تاريخ ابالغ برگ تشخیص مالیات ،قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعالم کند.
ب) مودي مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت يا ترتیب پرداخت آن را بدهد.
ج) مودي اختالف خود را با اداره امور مالیاتی برابر ماده  102ق.م.م ر ع نمايد.
د) مودي در مهلت  03روز از تاريخ ابالغ برگ تشخیص مالیات به اداره امور مالیاتی مراجعه نکند.
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چنانچه سازمان امور مالیاتی بلواهد از خریداران و فروشندگان سیه در طول سال مالیات همان سال را بهصورت علیالحساب
اخذ نماید کدامیک از ماده ق.م.م زیر می تواند مستند یانونی مناسب برای این موضوع باشد؟

الف)

ماده 263

ب)

ماده 30

ج)

ماده 235

د)

ماده 260
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در مواردی که اشلا

الف)

به همه آنها مجتمعاً براي وصول مالیات مراجعه کند.

متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته شوند اداره امور مالیاتی حق دارد( :حذف)

ب)

به يکی از آنها که بی شترين سهم را دارد براي وصول مالیات مراجعه کند و مراجعه به يکی را ع مسئولیت سايرين است.

ج)

به هريك جداگانه براي وصول مالیات مراجعه کند.

د)

موارد الف و ج
صفحه 2
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در چه صورتی ادعای شلا ثالث که اظهار حق نس ت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توییف شده مینماید ،باعث رفع
توییف از اموال توییفی میشود؟

الف) ادعاي مزبور مستند بهحکم قطعی يا سند رسمی بوده که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقیف باشد.
ب) رأي هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  126ق.م.م
ج)

در صورت توقیف ساير اموال بدهکار مالیاتی

د) الف و ب
 -13در صورت توییف و مزایده امالک بدهیاران مالیاتی ،مؤدی تا چه زمانی مهلت پرداخت بدهی مالیاتی جهت رفع بازدا شت از
ملک بازداشتشده را دارد؟
الف)
ب)

مهلت پرداخت بدهی مالیاتی منقضی شده و سند از طريق د تر حقوقی به برنده مزايده منتقل میشود.
هرگاه مؤدي ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظیم صووورتمجلس انجام مزايده ،نسووبت به پرداخت کلیه بدهی خود اقدام و هزينههاي متعلقه را پرداخت
نمايد از ملك مزبور ر ع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ج)

هرگاه مؤدي ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظیم صورتمجلس انجام مزايده ،ن سبت به پرداخت کلیه بدهی خود بها ضا ه ده در صد مو ضوع ماده 122
قانون مالیاتهاي مستقیم اقدام و هزينه هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور ر ع بازداشت به عمل خواهد آمد.

د)

هرگاه مؤدي ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظیم صورتمجلس انجام مزايده ،ن سبت به پرداخت کلیه بدهی خود بها ضا ه ده در صد مو ضوع ماده 122
قانون مالیات هاي مستقیم اقدام نمايد از ملك مزبور ر ع بازداشت به عمل خواهد آمد.

 -14در موارد ی که مالیات مودی هنوز یطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی
بهیصد فرار از پرداخت مالیات میرود ........
الف) اداره امور مالیاتی می تواند با ارائه داليل کا ی از د تر نظارت بر هیاتهاي حل اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد.
ب) اداره امور مالیاتی میتواند با ارائه داليل کا ی از دادستانی انتظامی مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد.
ج) اداره امور مالیاتی بايد با ارائه داليل کا ی از هیات حل اختالف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد.
د) مديرکل ذيربط بايد از دادستانی محل درخواست نمايد.
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تویف عملیات اجرایی موضوع ق.م.م در چه مواردی امیانپذیر است:

الف)

درصورتیکه هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  126ق.م.م رأي به ابطال برگ اجرايی و يا توقف عملیات اجرايی صادر نمايد.

ب)

بهموجب آراء شعب ديوان عدالت اداري مبنی بر دستور توقف عملیات اجرايی

ج)

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

د)

تمامی موارد

 -12در من ع مالیات بر درآمد حقوق کدام جریمه یابل مطال ه از کارفرما نیست؟
الف)

 % 1/5ديرکرد

ب)  % 1مالیات پرداخت نشده
ج)

جريمه عدم تسلیم اظهارنامه

د)

 %1عدم ارسال لیست حقوق

صفحه 3
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 -17اگر مودی مالیاتی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ت سلیم نموده با شد و در اظهارنامه ت سلیمی ی سمتی از درآمد خود را
کتمان نموده با شد بهنحویکه واحد مالیاتی بر ا ساس ماده  152ق.م.م ایدام به صدور بر

ت شلیا مالیات متمم نماید م نای

محاس ه جرائم کدامیک از موارد زیر میباشد؟
الف)

انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه

ب)

از تاريخ مطالبه نسبت به مابه االختالف

ج)

از تاريخ قطعیت مالیات برگ تشخیص متمم

د)

از تاريخ ابالغ برگ تشخیص مالیات اولیه نسبت به مابه االختالف
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دراجرای ماده  232ق.م.م چنانچه مراجع مالیاتی اطالعات به دسببت آمده از مودی را افشبباء نمایند در صببورت اث ات به کدامیک از موارد زیر محیوم
خواهند شد؟

الف)

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

ب)

عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه و يك روز تا دو سال محکوم خواهند شد.

ج)

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

د)

عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يکسال و نیز اخراج از سازمان متبوع محکوم خواهند شد.

 -19شرکتهای کاغذی ،مصداق کدامیک از شاخاهای شناسایی فعالیتهای مشیوک هستند؟
الف) تراکنشها و مبادالت غیرمعمول؛
ب) مالکیت غیر شفاف؛
ج) مالکیت بوسیله نزديکان يا شرکاي مجرمان؛
د) همخوانی نداشتن هزينه و روش؛
 -20شاخاهای کمیبرای شناسایی فعالیتهای مشیوک با استفاده از  .................محاس ه میشود.
الف) اطالعات صورتهاي سود و زيان؛
ب) اطالعات عملکردي مؤديان؛
ج) اطالعات تراکنشهاي بانکی موديان؛
د) اطالعات موديان در بورس؛

سایر یوانین مالیاتی مرت ط (یوانین برنامههای توسعه ،یوانین بودجه و  – )...سطح 5
-21

ت صره  2یانون بودجه سال  1397برای مالیات بر درآمد حقوق ساالنه نس ت به مازاد شش برابر معافیت مقرر در یانون چه نرخی را تعیین نموده است؟

الف)  05درصد
ب)  15درصد
ج)

 25درصد

د)  23درصد
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بر اساس بند الف ماده  2یانون برنامه ششم :

الف)

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

ب)

برقراري هرگونه تخفیف ،ترجیح يا معا یت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون با تصويب هیات وزيران مجاز است .

ج)

برقراري هرگونه تخفیف ،ترجیح يا معا یت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايی و تايید هیات وزيران
پس از تصويب مجلس مجاز است.

د)

برقراري هرگونه تخفیف ،ترجیح يا معا یت مالیاتی جديد طی سالهاي اجراي قانون برنامه ممنوع است.
صفحه 4

آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال  – 7931سطح 5

-23

بر اساس یانون بودجه سال  1397دولت موظف است  ........درصد از سود خالا از واردات خودرو در دوسال گذشته را به
عنوان  .........مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نماید .

الف)

بیست ،عوارض

ب)

شصت ،عوارض گمرکی

ج)

نه ،مالیات بر ارزش ا زوده

د) شصت ،مالیات
 -24کدامیک از منابع موضوع منابع بودجه عمومیدولت که توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده  5یانون مدیریت خدمات
کشوری وصول و به حسابهای بانیی مربوط به نام خزانه داری کل کشور واریز میشود مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع ق.م.م
میباشد؟ (ماده  40یانون احیام دائمی)
الف) درآمدهاي عمومی
ب) درآمدهاي اختصاصی
ج) درآمدهاي حاصل از پیمانکاري
د) واگذاري دارايیهاي مالی
 -25کدام گزینه درخصو

سود تسعیر ارز در سال  1392صحیح نمیباشد؟

الف) سود تسعیر ارز حاصل از مالیات از هرگونه مالیات معاف است.
ب) سود تسعیر ارز بانك توسعه صادرات ايران مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد.
ج) سود تسعیر ارز شرکت سرمايه گذاري خارجی ايران مشمول مالیات به نرخ صفر میباشد.
د) سود تسعیر ارز صندوقهاي توسعه مشمول مالیات است.

سواالت تلصصی من ع اشلا

حقویی – سطح 5
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کدامیک از هزینههای ذیل هزینه یابل ی ول از نظر مالیاتی میباشد؟

الف)

هزينه استهالک ناشی از ا زايش ارزش دارايی در خريد مجدد همان دارايی توسط روشنده به هر نحوي که باشد.

ب)

کاهش مبلغ د تري يك دارايی در نتیجه تجديد ارزيابی

ج)

هزينه استهالک دارايیهاي تجديد ارزيابی شده به نسبت ا زايش بهاي ناشی از تجديد ارزيابی

د)

هزينه استهالک دارايیهايی که به صورت دست دوم خريداري میشود.

 -27یک شرکت ایرانی در تاریخ  1392/7/1م لغ 1،000،000دالر وام ارزی با سود  %2از یک بانک خارجی دریافت نموده است .اگر
ارزش هر دالر  50،000ریال و نرخ بهره بینبانیی (الی ور)  %2باشد مطلوبست محاس ه میزان هزینه غیریابل ی ول شرکت از این
بابت.
الف) سود و کارمزد پرداختی به بانكهاي خارجی کالً قابلقبول و مشمول کسر  5درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده  232ق.م.م میباشد.
ب) 253،333،333
ج) 025،333،333
د) 2،215،333،333

صفحه 5
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شرکت آلفا اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به  1394/10/10را در موعد مقرر با ابراز م لغ  1،000،000،000ریال سود ،م لغ
 200،000،000ریال درآمد معاف و  800،000،000ریال درآمد مشببمول مالیات به اداره امور مالیاتی تسببلیم نموده اسببت .در
صورتی که اداره امور مالیاتی پرونده را به هیأت مو ضوع بند  3ماده  97ق.م.م ارجاع و پس از پذیرش دفاتر شرکت تو سط
هیات مذکور ،م لغ  800،000،000ریال از هزینههای شرکت را غیریابل ی ول اعالم و از پذیرش معافیت شرکت نیز خودداری
نموده با شد و بر

ت شلیا مالیات در تاریخ  1392/03/31صادر و در تاریخ  1392/05/15ابالغ شده با شد ،مطلوب ست م لغ

مالیات یابل مطال ه از شرکت:
الف)  453،333،333ريال
ب)  133،333،333ريال
ج)

 2،233،333،333ريال

د)

 433،333،333ريال

 -29هیات سه نفری حسابرسان بند 3ماده  97ق.م.م ،در صورت مواجهه با موارد رد دفاتر مندرج در ماده  12آیین نامه تحریر دفاتر:
الف) مکلف به رد د اتر میباشند.
ب) در صورت کم اهمیت بودن ايرادات مطروحه می توانند نظر خود را مبنی بر قبولی د اتر و اسناد و مدارک اعالم نمايند.
ج) در صووورتیکه با توجه به داليل توجیهی مؤدي و نحوه تحرير د اتر و رعايت اسووتانداردهاي حسووابداري و درجه اهمیت ايرادات مطروحه از سوووي اداره
امور مالیاتی و رعايت واقعیت امر ،احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار د اتر خللی وارد نمینمايد ،میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی د اتر و اسووناد
و مدارک اعالم نمايند.
د) در صووورتیکه با توجه به داليل توجیهی مو دي و نحوه تحرير د اتر و رعايت اسووتانداردهاي حسووابداري و درجه اهمیت ايرادات مطروحه از سوووي اداره
امور مالیاتی و رعايت واقعیت امر ،احراز نمايند که ايرادات مزبور به اعتبار د اتر خللی وارد نمینمايد ،مکلف اسوووت نظر خود را مبنی بر قبولی د اتر و
اسناد و مدارک اعالم نمايند.
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شرکت "بیتا" به عنوان یک شرکت ارائه خدمات م شاوره ای در سال  1392فعالیت دا شته ا ست .در صورتی که و ضعیت
معامالتی نام رده در سال  1392به شرح ذیل باشد و شرکت مذکور هیچگونه فهرستی از معامالت خود را به سازمان امور مالیاتی
ارسال ننموده باشد ،وضعیت جریمه شرکت بابت عدم ارسال فهرست معامالت در سال فوق چگونه میباشد؟
میزان فروش خدمات در کل سال م لغ  3،000،000،000ریال
میزان خرید کاال و خدمات در کل سال م لغ 2،000،000،000ریال
میزان اجاره ملک پرداختی در کل سال  120،000،000ریال
میزان پرداخت هزینه حق نگهداری (شارژ) ساختمان در کل سال  12،000،000ریال

الف) مشمول مبلغ  03میلیون ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود.
ب) مشمول مبلغ  53میلیون ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود.
ج) مشمول مبلغ  52میلیون و دويست هزار ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود.
د) مشمول مبلغ  52میلیون و سیصدوبیست هزار ريال جريمه به دلیل عدم ارسال اطالعات خواهد بود.

صفحه 6
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 -31آیای دکتر ع اسی که دارای تحصیالت تیمیلی در زمینه پرورش آبزیان است و در دانشگاه تهران مشغول به کار است ،در سال
 1397طی یراردا دی با دفتر آموزش اداره شیالت استان مازندران مقرر گردید آموزش کارکنان آن دفتر را ظرف مدت شش
ماه بر عهده بگیرد و ماهانه م لغ  100،000،000ریال عالوه بر حق الزحمه برگزاری کارگاه آموزشی تلصصی دریافت نماید .با
توجه به فروض فوق ،کدام گزینه در خصو

وجوه دریافتی ایشان صحیح است؟

الف) نامبرده مشمول مالیات مشاغل بوده و ملزم به تسلیم اظهارنامه موضوع ماده  233و انجام ساير قوانین مربوط خواهد بود.
ب) نامبرده مشمول مالیات حقوق بوده و کار رما مکلف است همانند ساير حقوق بگیران خود ،مالیات وي را محاسبه و به حساب سازمان واريز نمايد.
ج) وجوه دريا تی نامبرده به عنوان حق التدريس مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره  1ماده  26اصالحی  34/4/12است.
د) با توجه به اشتغال ايشان در دانشگاه تهران ،پرداخت وجوه به عنوان پرداخت کننده غیر اصلی حقوقی تلقی و دريا تی ايشان به نرخ  23درصد مشمول
تبصره يك ماده  26اصالحی مصوب  34/4/12خواهد بود.
 -32در صورتی که شرکت آلفا از حقوق سال  1392آیای الف ،به دلیل اشت اه محاس اتی م لغ  20،000،000ریال مالیات حقوق بیشتر کسر
و به حسابهای مالیاتی واریز نموده باشد مهلت نحوه استرداد آن چگونه است؟
الف) آقاي الف بايد بعد از انقضاي تیر ماه تا پايان سال  2032طی در خواست کتبی از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار دهد.
ب) چنین مواردي موضوعاً ازشمول حکم ماده  22خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و حوزه صالح براي استرداد همان
حوزه اي است که مالیات به حساب آن واريز شده است.
ج) بنا به احکام کلی ماده  141و ماده  140قابل استرداد خواهد بود .
د) گزينههاي «ب» و «ج»
د) به اشخاص حقیقی اعم از کارکنان و غیر کارکنان خود در قالب حقالتدريس مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد ( )%5میباشد.
 -33حد نصاب الزم برای رسیدگی به تراکنشهای بانیی مشیوک در مورد اشلا

حقویی ع ارتست از:

الف) جمع گردش بدهکار يا بستانکار مجموع حسابهاي بانکی بیشتر از پنج میلیارد ريال باشد.
ب) جمع گردش بدهکار يا بستانکار مجموع حسابهاي بانکی حداقل از ده میلیارد ريال کمتر نباشد.
ج) جمع گردش بدهکار يا بستانکار مجموع حسابهاي بانکی با هر مبلغ و به تشخیص کمیته موضوع جزء دو بند الف دستورالعمل تکمیلی نحوه ر سیدگی به
تراکنشهاي بانکی
د) در خصوص اشخاص حقوقی الزم است گردش کلیه حسابهاي بانکی واصله مورد رسیدگی قرار گیرد.
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مهلت ارسال اطالعات معامالت (موضوع ماده  129ق.م.م) کدام یک از مودیان ذیل از ابتدای سال  1397سه ماه پس از پایان هر فصل تعیین شده است؟

الف)

کلیه صاحبان مشاغل مشمول ارسال هرست معامالت

ب)

ناشرين غیر دولتی ،روزنامهها ،مجالت و نشريات کاغذي

ج) دستگاههاي اجرايی
د)

کلیه موديان مالیاتی مشمول ارسال هرست معامالت

 -35وفق مفاد دستورالعمل  92/07/22-200/92/517نحوه بررسی و استفاده از اطالعات استلراج شده از سامانه استلراج اطالعات،
در موارد اعتراض مؤدی نس ت به اشت اه بودن اطالعات منتسب به وی ،امیان ویرایش اطالعات اشت اه در سامانه در صورت احراز،
صحیحترین گزینه کدام است؟
الف) صر اً توسط مودي طرف اول امکان پذير است.
ب)

قط با آراء هیاتهاي حل اختالف امکان پذير است.

ج)

توسط رؤساي امور مالیاتی امکان پذير نیست.

د)

در اجراي ماده  102با احراز توسط ريیس امور مالیاتی ذيربط و از طريق مکاتبه با اداره کل طرف اول در مهلت  252امکان پذير است.
صفحه 7
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سواالت تلصصی من ع ارث ،حق تم ر و درآمد اتفایی – سطح 5
 -32اداره امور مالیاتی صالحیتدار برای ارائه اظهارنامه متوفیان ایرانی مقیم خارج از کشور ع ارت است از:
الف)

بر اساس بند ت ماده  2آئین نامه تبصره  1ماده  16ق.م.م .و بند ت ماده  6ابالغیه آيین نامههاي ارث در شهر تهران و اداره امور مالیاتی شمیرانات

ب) بر اساس بند ت ماده  2آئین نامه تبصره  1ماده  16ق.م.م .و بند ت ماده  6ابالغیه آيین نامههاي ارث در شهر تهران و اداره امور مالیاتی مرکز
ج) بر اساس بند ت ماده  2آئین نامه تبصره  1ماده  16ق.م.م .و بند ت ماده  6ابالغیه آيین نامههاي ارث در شهر تهران میباشد.
د) در اداره امور مالیاتی آخرين محل اقامت متو ی قبل از خروج از کشور
 -37با ارائه اظهارنامه در مورد اموال و دارائیهایی بصببورت اجاره به شببرط تملیک اصببل تسببهیالت و سببود و کارمزد معوق بدهی
چگونه خواهد بود ؟
الف) با توجه به اينکه اجاره به شرط تملیك میباشد ،هیچ نوع تسهیالت و سود و کارمزد در مورد آن مورد پذيرش نمیباشد.
ب) با توجه به اينکه اجاره به شرط تملیك میبا شد ،قط ا صل ت سهیالت تا زمان وت در صورتی که م ستند به مدارک و ا سناد مثبته با شد به عنوان بدهی
پذير ته میشود.
ج) با توجه به اينکه اجاره به شرط تملیك می باشد میزان اصل تسهیالت و سود و کار مزد تا زمان وت در صورتی که مستند به مدارک و ا سناد مثبته باشد
به عنوان بدهی پذير ته میشود.
د) با توجه به اينکه اجاره به شرط تملیك می با شد تا زمان ثبت مالکیت  ،ا صل ت سهیالت و سود و کار مزد در صورتی که م ستند به مدارک واسناد مثبته
باشد به عنوان بدهی پذير ته میشود.
 -38آیای عسگری در مورخ  1395/01/30فوت نموده ورثه وی پس از اخذ گواهی حصر وراثت در مورخ  1392/01/30با تسلیم اظهارنامه و ابراز
م لغ  100میلیون ریال سپرده حساب بانیی و  40میلیون ریال بدهی یطعی و هزینههای کفن و دفن که مورد ی ول واحد مالیاتی یرار گرفته
است و تقاضای گواهی بند ج ماده  22و گواهی  34اصالحی  1394/04/31یانون مالیاتهای مستقیم را مینماید .همزمان با رسیدگی به
اظهارنامه تسلیمیدر مورخ  1392/12/25مشلا میشود که م لغ  30میلیون به عنوان سود بانیی به حساب متوفی واریز شده است .مطلوب
است :تعیین مقدار از وجوهی از سپرده بانیی متوفی که مشمول گواهی بند ج ماده  22یانون و یا مشمول مالیات مقرر گردیده و گواهی
ماده  34یانون بر اساس آن صادر گردیده است؟

الف) گواهی بند ج به میزان  51میلیون و گواهی ماده  04به مبلغ  22میلیون ريال
ب) گواهی بند ج به میزان  43میلیون و گواهی ماده  04به مبلغ  33میلیون ريال
ج) گواهی بند ج به میزان  23میلیون و گواهی ماده  04به مبلغ  63میلیون ريال
د)
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گواهی بند ج به میزان  43میلیون و گواهی ماده  04به مبلغ  63میلیون ريال صادر و چون سود بانکی پس از وت واريز شده لذا اقد اظهارنامه خواهد بود.

سرمایه اولیه یک شلصیت حقویی که در تاریخ  1394/10/10ث تشده است م لغ  500،000،000ریال بوده است .این شلصیت حقویی در
تاریخ  1395/10/20سرمایه خود را به م لغ  50،000،000ریال کاهش داده ا ست ( سرمایه در تاریخ مذکور  450،000،000ریال) .سپس در
تاریخ  1392/10/15افزایش سرمایهای به م لغ  100،000،000ریال ث ت نموده است .حقتم ر افزایش سرمایه در حالتی که شلصیت حقویی
مذکور ،شرکت تضامنی ،شرکت سهامیعام ،شرکت تعاونی باشد ،را محاس ه نمایید؟

الف)

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

ب)

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

ج)  15،333ريال –  15،333ريال  -صفر ريال
د)  15،333ريال –  22،253ريال  -صفر ريال
صفحه 8
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 -40درصورتیکه معامله یک ملک که بهصورت محاباتی بوده در دفتر اسناد رسمیانجام و گواهی موضوع ماده  187ق.م.م برای آن
ط ق مقررات مربوطه صادر شده باشد ،آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اتفایی چه تاریلی است؟
الف) تا پايان تیرماه سال بعد از انجام معامله
ب) تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود
ج) تا پايان ارديبهشتماه سال بعد از انجام معامله
د) سی روز پس از انجام معامله

سواالت تلصصی من ع امالک – سطح 5
 -41ملیی در سال  1388از طریق حیم دادگاه انقالب اسالمیبه ستاد اجرای فرمان امام(ره) منتقل میشود این ملک از سال 1388
لغایت  1392به اجاره در اختیار بنیاد مستضعفان بوده و در این سال در ازای بدهی ستاد اجرایی به بنیاد با صدور حیم دادگاه به
تملک بنیاد درآمده است .این ملک در سال  1397به م لغ  1،000،000،000ریال به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.
در خصو

شمول یا عدم شمول مالیات به ستاد اجرای فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان کدام گزینه صحیح است:

الف) انتقال به ستاد اجرايی معاف – درآمد اجاره ستاد اجرايی معاف – انتقال به بنیاد مستضعفان معاف – انتقال به وزارت آموزش و پرورش معاف
ب) انتقال به ستاد اجرايی معاف – درآمد اجاره ستاد اجرايی معاف – انتقال به بنیاد مستضعفان مشمول مالیات – انتقال به وزارت آموزش و پرورش معاف
ج) انتقال به ستاد اجرايی معاف – درآمد اجاره ستاد اجرايی مشمول مالیات – انتقال به بنیاد مستضعفان مشمول مالیات – انتقال به وزارت آموزش و پرورش
معاف
د)

قط نقل و انتقال و درآمد اجاره امالک اشخاص موضوع ماده  1معاف است.

 -42شرکت شرفلانه درسال 1392یک یطعه زمین از آیای نیاسی آذر با مال االجاره ساالنه  480،000،000ریال با سند غیر رسمیاجاره
نموده است ،درصورتی که ارزش اجاری ساالنه برم نای جدول امالک مشابه م لغ  200،000،000ریال  ،مالیات سال 1392
ع ارتست از:
الف)  35،333،333ريال
ب)  62،533،333ريال
ج)  21،333،333ريال
د)  54،333،333ريال
 -43مهندسکیانی آدرس محل سیونت پدر خود را جهت انجام امور اداری به عنوان آدرس یانونی خود به سازمان نظام مهندسی ساختمان
اعالم نموده است .ایشان مدعی شده است که هیچ گونه پرداختی به عنوان اجاره محل فوق به پدر خود ندارد و صرفاً جهت انجام امور
اداری و تشریفات یانونی محل فوق را به عنوان دفتر کار به سازمان مذکور اعالم نموده مطلوب محاس ه مالیات بر اجاره است( :بهای اجاره

ملک فوق بر اساس جدول امالک مشابه ماهیانه  50،000،000ریال)
الف) مشمول مقررات تبصره 22ماده  50ق.م.م میباشد
ب)

با توجه به اينکه اينگونه مشاغل بدون نیاز به داشتن د تر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس آنها صورت میگیرد لذا اجاري
تلقی نمیشود و مشمول مالیات بر اجاره نمیباشند

ج) مهندس کیانی با توجه به اينکه بدون پرداخت وجهی از منا ع محل منتفع میگردد لذا مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی میشود
د) و ق مفاد ماده  54اصالحی  34/4/02مشمول مالیات اجاره خواهد بود
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 -44آیای کمالی یک باب مغازه تجاری به مساحت  20متر را در ط قه دوم پاساژ نشاط که به صورت نیمه ساخت میباشد ،را به م لغ
سی میلیارد ریال پیش خرید نموده و یرار است تا پایان سال1398آماده تحویل گردد .مطلوب است مهلت یانونی تسلیم اظهارنامه
مالیاتی حق واگذاری:
الف) سی روز پس از تاريخ تحويل يا تصرف مغازه
ب) سی روز پس از تنظیم سند رسمی
ج) سی روز پس از تاريخ تنظیم قرارداد پیش خريد مغازه
د) گزينه الف وب
-45

شرکت آلفا در سال  1392یک باب ساختمان اداری خود به م ساحت  100متر مربع را در ی ال اجاره ماهیانه  50،000،000ریال
به شرکت بتا به مدت ییسال به اجاره واگذار نموده است .در صورتییه شرکت اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک خود را ارائه
نموده و م لغ  100،000،000ریال هزینه نقاشی و استهالک در دفاتر خود ث ت نموده و دفاتر مورد پذیرش مأموران مالیاتی یرار
گرفته باشد ،و ارزش اجاری ماهیانه هر متر مربع م لغ  200،000ریال باشد .مطلوبست محاس ه مالیات بر درآمد اجاره سال 1392
شرکت آلفا( :حذف)

الف)  215،333،333ريال
ب)  221،533،333ريال
ج)  205،333،333ريال
د)  22،533،333ريال

سواالت تلصصی من ع ارزش افزوده – سطح 5
-42

به موجب دستورالعمل صادره در رابطه با عرضه آب و برق موضوع بند "و" ماده ( )1یانون الحاق برخی مواد به یانون تنظیم
بلشی ازمقررات مالی دولت (( )2وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشلا
زنجیره بابت فروش کاالهای حلقه آخر به اشلا

الف)

انتهای زنجیره) ،اشلا

مای ل انتهای

زنجیره:

تکلیفی نسبت به صورتحساب ندارند.

ب)

میبايست نسبت به صدور صورتحساب اقدام نموده و الزامیبه درج مالیات و عوارض ارزش ا زوده ندارند.

ج)

میبايست نسبت به صدور صورتحساب اقدام نموده و الزامیبه درج مالیات و عوارض ارزش ا زوده و وصول آن ندارند.

د)

برابر مقررات مکلفند نسبت به صدور صورتحساب درج مالیات و عوارض ارزش ا زوده و وصول آن اقدام نمايند.

 -47یک شرکت در دوره مالیاتی زمستان سال  1392م لغ ییصد میلیون ریال و در دوره مالیاتی بهار سال  93نیز م لغ ییصد میلیون
ریال خدمات ارائه نموده است .صورت وضعیت خدمات ارائه شده در دوره مالیاتی بهار سال  93صادر شده است .مالیات و
عوارض متعلق فروش دو دوره مالیاتی زمستان  92و بهار  93چقدر است؟(سال  92با نرخ  %2و سال  93با نرخ)%8
الف)  24،333،333ريال
ب)  26،333،333ريال
ج)  21،333،333ريال
د)  2،333،333ريال
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 -48در روش تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علیالرأس ،چنانچه اطالعات واصببله فروش کاال و خدمات سببال
 1387شببرکت«درخشبببان» که مؤدی مشببمول مرح له اول ث ت نام در ن ظام مالیات بر ارزش افزوده می باشبببد  ،به میزان
 55،000،000،000ریال بوده و اطالعات مذکور یابل تفییک به دوره های مالیاتی نیز ن اشببد ،مأخذ مشببمول مالیات دورههای
پاییز و زمستان عملیرد سال مذکور را به ترتیب تعیین نمائید:
 55،333،333،333و صفر
ب)  12،533،333،333و 12،533،333،333
ج)  20،253،333،333و 20،253،333،333
د) میزان اطالعات روش واصله به نسبت روش کاال و خدمات سال مالی گذشته در هر دوره تسهیم میگردد.
 -49میزان خرید م شمول شرکت بازرگانی «دی ا» در دوره تاب ستان سال  920،000،000 ،1392ریال میبا شد که  %20وجه آن را در
همان دوره و مابقی را در دوره بعد پرداخت نموده ا ست .میزان فروش کاالها و خدمات م شمول مالیات شرکت نیز در دوره
تابستان  1،450،000،000ریال میبا شد که  %80آن فروش نقدی و مابقی نسیه بوده ا ست که وجه آن در دورههای آتی وصول
میگردد .مطلوبست محاس ه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مذکور؟
الف)  22،333،333ريال
ب)  44،233،333ريال
ج)  51،563،333ريال
د)  22،663،333ريال
 -50کدام گزینه درخصو

شرایط و ضوابط استرداد یطعی اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده ،نادرست است؟

الف) هرگونه ا سترداد مالیات و عوارض به مؤديان ،موکول به ر سیدگی به عملکرد مالیات بر ارزش ا زوده دوره مورد نظر ودورههاي م شمول قبل از آن ونیز
احراز اضا ه پرداختی به موجب برگه قطعیهاي صادره خواهد بود.
ب) درخواست تقاضاي استرداد طی اظهارنامه تسلیمی يا طی رم درخواست استرداد ظرف مدت سی روز از تاريخ انقضاي مهلت تسلیم اظهارنامه در موعد
قانونی يا مهلت اعالم شده جهت برخورداري از بخشودگی جرايم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر ،بايد صورت گیرد.
ج) استرداد مالیات و عوارض صر اً در صورت عدم وجود بدهی قطعی شده و بدهی ابرازي تا تاريخ صدور برگ مطالبه/استرداد امکان پذير خواهد بود.
د) هیچکدام.

«پايان سواالت د ترچه»
جدول میزان معا یت مالیات بر درآمد حقوق
سال
مبلغ معا یت

2034

2035

2036

2032

 202،333،333ريال  256،333،333ريال  143،333،333ريال  126،333،333ريال
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