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سال   یشرکت بتا با اخذ مجوزها-1 ستا000/1 مبلغ  1399مربوطه در  در مناطق کمتر  یگذار سرمایه 132ماده   "ث"بند  یواحد در را

مربوطه انجام  یبا اخذ مجوزها یخارج گذاران هیمذکور توسط سرما یگذار هیدرصد سرما10که   ینموده است در صورت افتهیتوسعه 

شد و م شرکت بعد از هیسرما زانیشده با شده  سبه حداکثر 600فوق   یگذار هیسرما انجامثبت و پرداخت  ست محا شد مطلوب واحد با

 ؟گردد یآنها در سنوات بعد با نرخ صفر محاسبه م اتیالبابت م نیکه از ا یاتیدرآمد مشمول مال

ه ی اقاصتت بی بر واه"ه ی گذارییق و افزایش ستتاد یهبه ددظور تشتتو 132به استتاد ب بد" " " د ب   ** :

گذاری بر دد یق دوضتتوا ایم د ب  وهو  با بور  هی یا اط یایق د ات ب ب  خاص رتتسا هوتت، دوربی ستتاد یه

 گتاب:ی فاه و س یا دد یق به شاح طیا دورب هی یا قاار دیکیااتوسعه

 ی فاه:بر دد یق کیااتوسعه-1

د ات ب ستت ای ی بع" اط بور  دس ستتاه د ات ب ب  خاص رتتسا دذکور بر رتت"ر ایم د ب  ت  طد خی که دی  بر د" 

شوب و بع" اط دس ساه دی رسای ب  خاص ش"  باس"بو باابا ساد یه ثاا و پاباخادشیول د ات ب واه" به 

 شوب.ی  ن دس ساه و بری فا دیه ( ایم ق خون و تاصا 105 نی د ات ب داعلقه ب  خاخی ی دقار بر د ب  )

گذاران خ ردی ب  دجوط شتت"  دوضتتوا ایم د ب  ب  دشتت رکا ستتاد یهگذاری اخج مکه ستتاد یهبررتتورتی -ح

( %5بررتت" )اطای ها پدجگذاری و کیکی ی اقاصتت بی و فدی ایاان اخج م شتت"  ب شتت" بهستت طد ن ستتاد یه

ساد یه ر" ) گذاری خ ردی به دتزان ب دش رکا  ساد یه ثاا و %10بر واا  ( به دشوق ایم د ب  به خ

 شوب.( اض فه دی%50برر" )پاباخا ش"  و ه"اکثا ت  پدج  

 (ق.م.م:132( د ب )2(  یتم خ ده تاصا )1بد")

اقاصتت بی اخج م شتت" ی د ات ب ستت ل ه ی بع" اط  گذاری دع بل ستتاد یهبر دد یق کیاا توستتعه ی فاه ی  -1

ا ت  طد خی که دی  بر د" دشتتتیول د ات ب واه" ه"اکثا به دتزان بو باابا بور  دس ستتتاه د ات ب ب  خاص رتتتس

 ساد یه ثاا و پاباخا ش"  باس"ی ب  خاص رسا دس ساه دی شوب

بنابراین حداکثر درآمد مشمول مالیاتی که از این بابت مالیات آنها در سنوات بعد با نرخ صفر 

واحد بیشتر  600*%220=1320)محاسبه  واحد خواهد بود. 1000محاسبه می گردد 

 واحد سرمایه گذاری است(1000از

 چگونه می توان به سامانه مؤدیان دسترسی پیدا کرد؟ -2

 پایانه فروشگاهی4:گزینه     همه موارد3:گزینه      رایانه شخصی2:گزینه    هر وسیله ای که به حافظه مالیاتی متصل باشد1:گزینه 

 ( قانون پایانه فروشگاهی1بخش)پ( بند )الف( ماده) -3پاسخ: گزینه 

ک رپوشه  ییس طد ن که بر  ن به ها دوب ایایاسا تسا د" ی: س د خه ا نیپ ت س د خه دوب

 ن ک رپوشه  قیو س طد ن ددسصاا اط یا  نیدوب  نتو تا بل ایهو ب د  فاهیاخاص ص  یا-ژ یو

  خهیخام افزار اوم اط را  یتواخد" ب  اساس ب  اط هاگوخه سخا افزار  -ید  نیشوب. دوب -یاخج م د

به  ن  ی تتکه ه فظه د ا یگایب لهتها وس  ی یابا یه -س د خه  ییفاوشگ ه  خهیپ  ییخصش

ثاای ر"ور و اساعهم  یداصل شوخ". داد  خی ئ  نیداصل ش"  ب ش"ی به س د خه دوب

 ب ش"- ید  نیس د خه دوب ییکترورتسو ب ااکااوخ

 



درصورتی که شرکت فوق .به اخذ مجوز فعالیت یک بیمارستان در شهر شیراز نموده است اقدام 1/1/1397شرکت آلفا در تاریخ  -3

 .متعلق مطلوبست محاسبه مالیات .اعالم نموده باشد399 1مبالغ زیر را به عنوان درآمد در سال 

برگشتی مربوط به  های هزینه -ریال  80.000.000درآمدها  سایر-200.000.000  حاصل از فعالیت خدمات بیمارستانی  درآمد

 ریال؟ 50.000.000درآمدخدمات بیمارستانی 

 ریال)سایر درآمدها( x 80.000.000 %25=20.000.000پاسخ:

 متدواق یه   بتق خون د ا ی( ارهه132( د ب  )2تاصا  ) (  یتم خ ده4د ب )

 یاشخ ص هقوق یگابشگا یه ی هال ه  و دااکز اق دا ی رسا نتب یخ"د ت یبر د" ه  -4د ب  

 ی ن ه  پاواخه بیا  بابار یربط باا یذ یاط یاف دااد  ق خوخ 1395س ل  یکه اط ابا"ا یبواا اتغ

  فاهیبه د"ب پدج س ل و بر دد یق کیاا توسعه  اتشاوا فع ا خیشوبی اط ت ر یدجوط ر بر د  ی

 ب شد". ید  بتیول د اد"ب ب  س ل ب  خاص رسا دش هب

برای مبلغ دویست میلیون ریال از فروش کاالهای خود صورتحساب صادرننموده و برای مبلغ سیصد 97 شرکتی در دوره بهار سال-4

جرایم متعلقه شرکت چه مبلغی  .ننموده است میلیون ریال از خدمات ارائه شده خود اطالعات صورتحساب را در دوره مذکور تکمیل

 می باشد؟

 200.000.000*%9=18.000.000—18.000.000*%100=18.000.000الف(جریمه عدم صدور صورتحساب فروش=پاسخ: 

 ریال 300.000.000*%9=27.000.000*%25=6.750.000ب( جریمه عدم تکمیل=     

 ریال 18.000.000+6.750.000=24.750.000جمع(

 ق خون د ات ب با ارطش افزوب  22( د ب 4( وبد")2بد")

 در خصوص مجازاتهای تعیین شده برای جرم ارتشا کدام پاسخ صحیح است؟-5

 سال و در مواردی حبس ابد5 1ماه تا 6حبس از 1:گزینه 

 همه موارد2:گزینه

 انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی3:گزینه

 شالق4:گزینه

 (دزو  خیمسوال دزو ) 29رسسه -پاسخ( همه موارد

است در صورتیکه ورثه از  ریال  400.000.000وت نموده و دارای یک اتومبیل به ارزش روز فوت ف  20/1/97 متوفی در تاریخ -6

مراجعه کنند، مطلوب 34دریافت گواهی موضوع ماده  است برای ریال  600.000.000که ارزش اتومبیل    20/3/98طبقه اول در تاریخ 

 :است میزان مالیات قابل پرداخت

 ( ق.م.م(17د ب ) 4) بد"      ریال x   600.000.000%2=12.000.000پاسخ( 



بایست به اداره امور مالیاتی  شخص حقوقی مستاجر، مالیات هایی که از اجاره پرداختی طبق مقررات کسر می کند، تا چه زمانی می-7

 پرداخت کند

 زسی رو4:گزینه                     پایان ماه بعد3:گزینه                     یک ماه2:گزینه                   تیرماه هر سال1:گزینه 

 ( ق.م.م 53( د ب )9تاصا )  -------------3پاسخ( گزینه 

ه ی دوسو ب و شاکا ه ی بواای و بساگ هی یی که تی م ی  قویای اط وطارتخ خه - 9تاصا  

شاکای  و  اسهدیی شیاباریی  وشوبی خی به ی اخقهب بوبده  خی  به وستله بواا تأدتم دی

دوسو ب وابواه به  خی  و هیچدتم س یا اشخ ص هقوقی دکلف اخ" د ات ب دوضوا ایم فصل را 

ابار  ادور د ات تی دسل وقوا ( به 1کدد" کوا و ت  پ ی ن د   بع")پاباخا دیه یی که االد ر اط د ل

 دلک پاباخا و رست"  ن را به دودا تولتم خی ید"

ریال از   80.000.000عدد میز به ارزش40در مقابل دریافت تعداد  ریال  70.000.000 ندلی به ارزش ص50تعداد  )الف(شرکت  -8

 (ب(مأخذ مشمول مالیات وعوارض شرکت  :مطلوبست .به صورت معاوضه اقدام نموده است )ب(شرکت 

ریال صندلی به شرکت )الف( داده است.پس  80.000.000شرکت )ب( مبلغ  پاسخ( 

 ریال 80.000.000ماخذ مشمول مالیات شرکت )ب( 

  ( ق خون د ات ب با ارطش افزوب 9د ب )

اجاره کرده است در  ریال 70.000.000ودیعه و ماهیانه مبلغ  ریال  1.000.000.000شرکت الفا ملکی را از شرکت بتا به قرار -9

باشد مطلوبست میزان مالیات تکلیفی که می ریال  200.000.000صورتی که مبلغ اجاره طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور ماهیانه 

 ؟بایست به صورت ماهیانه کسر و ایصال شود

 پاسخ( 

157.500.000=25%*630.000.000=75%*840.000.000=12*70.000.000 

13.125000=12  /157.500.000 

 ( ق.م.م53( د ب )9تاصا )

 برای بررسی و ارزیابی کیفیت گزارش حسابرسی مالیاتی از کدام نوع حسابرسی استفاده می شود -10

 میدانی4:گزینه          بازرسی3:گزینه         بازبینی2:گزینه           اداری1:گزینه 

 ( ق.م.م219د ب )(  یتم خ ده د"ی" 29بد")ب( د ب )  -2گزینه  پاسخ( 

 یاط گزارش ه  یتواخ" خواا به اخاخ ب باخ ید ی تتابار  ادور د ا یی: بع" اط خ تیه هو باسیدتب طب -ب

 "ی خی  اق"ام خی  اتستک ی بیبه ددظور و ارط یهو باس

ورثه طبقه ( .متعلقبه این طلبطلب از برادر خود می باشد، مطلوبست محاسبه مالیات بر ارث ریال  4.000.000متوفی دارای مبلغ -11

 (اول

 ( ق.م.م17( د ب )3بد")ریال      4.000.000*%10=400.000 پاسخ( 
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 در قانون مالیات بر ارزش افزوده کدام یک از خدمات زیر معاف می باشد؟-12

 خدمات تبلیغاتی4:گزینه      خدمات حمل و نقل عمومی مسافری3:گزینه     خدمات ترخیص2:گزینه    خدمات حسابداری وحسابرسی1:گزینه 

 ق خون د ات ب با ارطش افزوب  12د ب (     3گزینه ) پاسخ( 

 محیط زیست می جزء واحدهای آالینده397 1از ابتدای سال Qطبق تشخیص و اعالم سازمان محیط زیست، شرکت تولیدی  -13

عوارض آالیندگی موضوع  .نداشته است فروش داخلیمیلیارد ریال می باشد و 1فروش صادراتی شرکت در سال مزبور مبلغ  .باشد

 قانون مالیات بر ارزش افزوده چه مبلغی می باشد؟

 ق خون د ات ب با ارطش افزوب 38د ب ریال      1.000.000.000*%1=10.000.000 پاسخ( 

 کدام یک از موارد زیر از ارکان وقوع جرم جعل نمی باشد-14

 عنصر مفادی4:گزینه                  عنصرمعنوی3:گزینه                عنصر مادی2:گزینه           عنصرقانونی1:گزینه 

 ( دزو  د ات تی31رسسه)(      4گزینه ) پاسخ( 

 .و مبتنی بر فناوری های نوین هوشمندساز ..................نظام مالیاتی هوشمند، نظامی است  -15

 مبناداده  –یکپارچه  -قانون مدار1:گزینه 

 مورد اعتماد ذینفعان –داده مبنا  –یکپارچه 2:گزینه

 مورد اعتماد ذینفعان –یکپارچه  –قانون مدار 3:گزینه

 رمودی محو –داده مبنا  –یکپارچه 4:گزینه

 ( دزو  د ات تی8رسسه)(      4گزینه ) پاسخ( 

 <در چه زمانی برای مودی اظهارنامه برآوردی تهیه می شود -16

 اظهارنامه تسلیمی دارای کتمان درآمد باشد1:گزینه 

 اظهارنامه تسلیمی مودی دارای کتمان فعالیت باشد2:گزینه

 اظهارنامه تسلیمی مورد پذیرش واقع نشود3:گزینه

 مودی اظهارنامه در موعد مقرر ندهد4:گزینه

 ( ق.م.م219(  یتم خ ده د"ی" د ب )22ق.م.م و د ب ) 97د ب (      4گزینه ) پاسخ( 

 

 

 



منتقل  31/6/99در تاریخ  آقای صباحی ریال 4.000.000.000 آقای تنهایی سرقفلی یک باب مغازه تجاری خود را با دریافت مبلغ  -17

و ارزش سرقفلی مشابه ریال  10.000.000انتقال مبلغ  در تاریخ )عرصه و اعیان(درصورتی که ارزش معامالتی ملک مزبور .نموده است

 باشد ریال  6.000.000.000با سرقفلی مذکور 

 :مطلوبست محاسبه مالیات انتقال سرقفلی مزبور

 ق.م.م 59د ب      4.000.000.000*%2=80.000.000پاسخ(

( و %5ت خقل و اخاق ل قطعی ادهک به دأخذ ارطش دع دهتی و به خاص پدج برر" ) 59د ب  

ی  ر ه، هق و به خاص بو برر"  دأخذ ودو  بری فای د اکهیچدتم اخاق ل هق واگذاری دسل به 

 ب ش".دی( بر ت ریخ اخاق ل اط یاف د اک ن وتم ی  ر ها ن هق دشیول د ات ب 2%)

مشمول از مودیان  مودی بابت خرید نهادهای .کاالهای معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد "د"تولیدات شرکت  -18

 از6%چنانچه شرکت مذکور .پرداخت نموده است ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده40.000.000نظام مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 

 ؟باشداعتبار مالیاتی قابل قبول چند ریال می مقدار .تولیدات کاالهای معاف را به خارج از کشور صادر نماید

 ( ق خون د ات ب با ارطش افزوب 13به اساد ب د ب )       40.000.000*%6=240.000پاسخ(

 70.000.000کتمان شده  باشد و درآمدریال  80.000.000و میزان هزینه های برگشتی ریال  300.000.000سود ابرازی شرکت  -19

 :مطلوبست محاسبه مالیات شرکت ریال 

      300.000.000+80.000.000+70.000.000*%25=112.500.000پاسخ(

 (192-148-147دواب)  

 حق تمبر چه میزان جریمه اخذ می شود در صورت تخلف از مقررات فصل -20

 ددو درص4:گزینه     دو برابر مالیات عملکرد3:گزینه         دو و نیم درصد2:گزینه       دو برابر اصل حق تمبر1:گزینه 

 ق.م.م 51د ب (      1گزینه ) پاسخ( 

عنوان درآمد تلقی  هیچ گونه درآمدی ندارند، بهکدام درآمد، در اعمال معافیت فصل مالیات بر درآمد امالک برای اشخاصی که  -21

 .می شود

 وظیفه دریافتی4:گزینه     حقوق بازنشستگی3:گزینه           جوایز سپرده بانکی2:گزینه         سود اوراق مشارکت1:گزینه 

 (      1گزینه ) پاسخ( 

 ق.م.م: 57بد" اختا د ب 

ه ی ب خکی بر د" تلقی وظتسة بری فای ودوایز و سوب خ شی اط سپاب بر اداای هکم ایم د ب  هقوق ب طخشواگی و 

 .خخواه" ش"

 



به اجاره  ریال  200.000.000 به صورت قرارداد عادی سالیانه به مبلغ398 1آقای گودرزی آپارتمان اداری خود را برای کل سال  -22

طبق دفترچه ارزش معامالتی اجاری باشد، مطلوبست   یال ر 230.000.000واگذار نموده است در صورتی که مالیات امالک سالیانه 

 .(دارد آقای گودرزی درآمد دیگری(.محاسبه مالیات اجاره مربوطه

 230.000.000به نظر می رسد در سئوال منظور ارزش اجاری  طبق دفترچه  پاسخ(

 ریال باشد نه مالیات سالیانه

 200.000.000*%75= 150.000.000*%15=22.500.000دراین حالت: 

گروه صاحبان مشاغل  در کدام398 1فروش ابراز کرده است در سال ریال  12.000.000مبلغ 396 1شخص حقیقی که در سال  -23

 .قرار می گیرد

 گروه سوم4:گزینه       اعالم شود397 1باید فروش سال 3:گزینه       گروه دوم2:گزینه        گروه اول1:گزینه 

 14/8/99-60/99/200بخشد ده-ق.م.م 95د ب  یتم خ ده اداایی  (      4گزینه ) پاسخ( 

 22/10/99-75/99/200و

 

غیر صادراتی و  سود تسعیر ارز ریال  8.000.000سود اوراق مشارکت و  ریال  4.000.000که دارای  "الف"مالیات شرکت  -24

 .سود بازرگانی است چقدر می باشد ریال  10.000.000

 ریال 3.500.000 4:گزینهریال    5.500.000  3:گزینهریال          4.500.000   2:گزینهریال       12.500.000:گزینه 

  (      2گزینه ) پاسخ( 

4.500.000=25%*18.000.000=8.000.000+10.000.000 

 ق.م.م(141د ب -145د ب 5بد"-105به اساد ب)دواب

احراز شود که ارزش  یا به موجب اسناد و مدارک مثبته در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و-25

 باشد؟می مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کاال یا خدمات به چه تاریخی

 دفاترثبت در 4:گزینه                 تعلق مالیات3:گزینه             رسیدگی2:گزینه               صدور برگ تشخیص1:گزینه 

 ( ارطش افزوب 14د ب ) (      3گزینه ) پاسخ( 

 بخشودگی دارد؟ م قابلیت.م.ق91 1قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا چه میزان مطابق ماده 22ماده  جرایم  -26

 نیست قابل بخشودگی4:زینهگ      30%حداکثر 3:نهگزی       00 1%حداکثر 2:زینهگ       50%حداکثر1:گزینه 

 ( ق خون پ ی خه ه ی فاوشگ هی وس د خه دوبی ن22د ب )( 2تاصا ) (      1گزینه ) پاسخ( 

 

 



 

چند ریال می باشد؟ مالیات وعوارض ارزش  "ب"با توجه به اطالعات زیر بدهی مالیات و عوارض شرکت توزیع نیروی برق د-27

ریال یارانه دریافتی از دولت  300.000.000افزوده پرداخت شده مربوط به کاالهای عمومی و خدمات خریداری شده مبلغ 

 (درصد9نرخ مالیات وعوارض ارزش افزوده (ریال 7.000.000.000ریال درآمد فروش برق 3.000.000.000

اعتبار قابل  پاسخ( 

 10.000.000.000/7000.000.000=%70*300.000.000=210.000.000قبول=

 7.000.000.000*%9=630.000.000فروش=

 ریال 630.000.000-210.000.000بدهی= 420.000.000

 (ارطش افزوب  وبخشد ده ی راخه باق 14ود ب  17د ب  3و2به اساد ب تاصا )

امور مشاوره منعقد  بابت الیر000/000/500با شرکت کاج به مبلغ   یراردادق   99در سال   دیمروار یصاحب بازرگان یکرم یآقا -28

حق المشاوره ثبت شده باشد و مبلغ   نهیفوق هز قرارداد بابت الیر000/000/250که در دفاتر شرکت کاج مبلغ   ینموده است در صورت

 یکه م86ماده  1موضوع تبصره   یفیتکل اتیمطلوبست محاسبه مال باشد پرداخت شده دیمروار یبه بازرگان الیر   150.000.000

 گردد زیوار یاتیسازمان امور مال حساب توسط شرکت کاج کسر و به ستیبا

 صفر ریال پاسخ( 

ق.م.م دوابته ه ی بفاا فدی: پاباخا ه ی به اشخ ص هقتقی ب با فع اتا  86به اساد ب د ب 

ق.م.م دشیول د ات ب فصل  93اساخ"ادیی بیود، د ب ه ی شغلی ب"ون ودوب هاگوخه رابطه 

 ق.م.م باای ک رفاد  دی ب ش". 169د ات ب دش غل ورو یا دقاراب د ب 

 

شود قانون، تعیین می26) ماده)مالیاتی که مطابق با ترتیبات دهنده خدمات استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه )تعرفه(کارمزد  -29

 .پرداخت می شود ...توسط

 مؤدی4:گزینه               سازمان مالیاتی3:گزینه          خود شرکت معتمد2:گزینه         مصرف کننده نهایی1:گزینه 

 ( ق خون پ ی خه ه ی فاوشگ هی وس د خه دوبی ن2د ب ) بد" اختا (      4گزینه ) پاسخ( 

که  یدرصورت است به اجاره واگذار نموده یشرکت کسر به  99خود را در سال   یملک ادار یعاد یقرارداد یشرکت کوثر ط-30

اعالم و براساس اسناد و واحد 100  کشور یاتیملک مورد نظر توسط سازمان امور مال یواحد، ارزش اجار83مبلغ اجاره در قرارداد  

باشد.  یم واحد 150اجاره امالک مشابه   زانیم یمحل قاتیتحق واحد و براساس93اجاره ملک مورد نظر   زانیمدارک بدست آمده م

 .ردیگ یاجاره قرار م اتیمال مشمول درآمد نییتع یکه مبنا یمطلوبست مبلغ اجاره ا

 83ااااه سئوال بوپیلوسا.ابا"ا داد  را قاارباب و بی دی گتایم یعدی       واحد 83 پاسخ( 

ود"ارک بتشاا به بسا اد" د به ارطش اد ری بتشاا اسا وبع"ا اگا اسد ب  80چون اط -واه"

 (93-83اااس وب را داد  دی گتایم)



 مرجع نهایی ثبت، صدور و استعالم صورتحساب الکترونیکی کدام یک از موارد ذیل می باشد؟ -31

 اطالعاتمرکز ملی تبادالت 4:گزینه      حافظه مالیاتی3:گزینه        سامانه مودیان2:گزینه    پایانه فروشگاهی1:گزینه 

 ق خون پ ی خه ه ی فاوشگ هی وس د خه دوبی ن (1د ب ) (      2گزینه ) پاسخ( 

 صاحب یک واحد کسبی فروش فرش می باشد وی در سال مذکور مبالغ زیر را در399 1حبیبی در سال  خانم  -32

 گردد مطلوبست محاسبهاظهارنامه ابراز نموده است در صورتی که هزینه های عمومی و اداری به نسبت فروش تسهیم 

 :101درآمد مشمول مالیات ایشان قبل از کسر معافیت ماده 

 جمع
صادرات غیر 

 نفتی
 شرح داخلی

 فروش 000/000/000/ 1 500/000/000 500/000/000/ 1

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 300/000/000 700/000/000 000/000/000/ 1

 عمومی و اداریهزینه های  3/2 3/1 900/000/000

1 80/000/000 3/1 3/2 

هزینه های برگشتی از هزینه های عمومی 

 و

 اداری

 180.000.000ری ل بوب  که 900.000.000اگا بپذیایم کل هزیده ه ی ویودی واباری پ سخ( 

به شاح ذیل  وختز دوبی باگشا ارط ه رل اط ر براب باشاه ب ش". ری ل  ن باگشا باب  ش" 

 بر د" دشیول د ات ب قال اط دع فتا دس ساه دی گابب:

 درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت:

 1.000.000.000-300.000.000-600.000.000)سهم برگشت هزینه(+120.000.000=220.000.000

 

ریال باشد و هزینه های غیر 1.000.000است اگر کل هزینه های شرکت مبلغ  ریال  6.000.000مبلغ 99فروش شرکت بتا در سال   -33

 .مطلوبست محاسبه مالیات شرکتریال . 200.000قابل قبول 

 6.000.000-1.000.000+200.000=5.200.000*%25=1.300.000 پاسخ( 

 تفاقی اشخاص حقوقی چند درصد استا نرخ مالیات بر درآمد  -34

 درصد 225:گزینه                                               25 – 30 - 35حسب میزان درآمد 1:گزینه 

 درصد 415:گزینه                                            5 1 – 20 - 25حسب میزان درآمد 3:گزینه

 ق.م.م 119د ب  (      3گزینه ) پاسخ( 



مطلوبست تعیین  .استنشده  در مناطق کمتر توسعه یافته واقع1 399مهدکودک طوبی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط در سال -35

-ریال 600.000.000 درآمد ناشی از تعلیم و تربیت  01 1درآمد مشمول مالیات بعد از کسر معافیت ها و قبل از کسر معافیت ماده 

 300.000.000آموزش های از راه دور  ناشی از -ریال  100.000.000برگزاری کالس های زبان 

 600.000.000+100.000.000+300.000.000=1.000.000.000 پاسخ( 

 ق.م.م 134د ب 

 و مقررات مرتبط با کدام قسمت مدل مفهومی نظام مالیاتی هوشمند می باشد قوانین -36

 مولفه های محیطی و کارکردی2:گزینه                               مولفه های محیطی و زیربنایی1:گزینه 

 مولفه های کارکردی و زیربنایی4:گزینه                                  مولفه های زیربنایی و پیامدها3:گزینه

 ( دزو  د ات تی14( و)10رسسه) (      1گزینه ) پاسخ( 

 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد8کدام یک از موارد زیر جزو تخلفات مصرح در ماده -37

 یاخاذ 4:گزینه                 اختالس3:گزینه                        رعایت نکردن حجاب اسالمی2:گزینه                       سرقت1:گزینه 

 ( دزو  د ات تی28( و)27رسسه) (      1گزینه ) پاسخ( 

 وظیفه کارمند در صورت صدور دستور خالف قوانین و مقررات از سوی مافوق چه می باشد؟ -38

 .ا موضوع را به مراجع نظارتی اطالع و از انجام دستور خودداری نمایدکتب1ً:گزینه 

 مکلف به اجرای دستور می باشد2:گزینه

 .مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع و از انجام دستور خودداری نماید اًکتب3:گزینه

ا اجراء مافوق کتبً ، مقامدر صورتی که بعد از این اطالع .ا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطالع دهندکتب4ً:گزینه

 .اجراء دستور صادره خواهند بود دستور خود را تایید کرد، کارمندان مکلف به

 ( دزو  د ات تی35رسسه) (      4گزینه ) پاسخ( 

خرید وهزینه کلیه اسناد و مدارک ریال  60.000.000فروش و ریال  80.000.000آقای تاج دارای مغازه خواروبار فروشی مبلغ  -39

 .درآمد مشمول مالیات قبل از معافیت محاسبهدرصد باشد مطلوبست 20خود را نداده است در صورتی که نسبت فعالیت 

ری ل بوب  و  16.000.000خظا به ایدکه با اس س خواا فع اتا سوب دوبی        20.000.0000 پاسخ( 

 ری ل سوب باشاه فلذا سوب ابااطی دورب قاول اسا. 20.000.000بااس س ایهو ب دودوب 

 

کارکنان ریال از 80.000.000آقای کریمی به مبلغ394 1نسبت به پرداخت حق سنوات سال 397 1شرکت تاج در فروردین سال  -40

مطلوبست محاسبه  .بوده است اقدام نموده است ریال 1.290.000.000مبلغ 394 1خود که کل هزینه حقوق و مزایای وی در سال 

 :97مالیات مربوط به حق سنوات پرداختی در سال

 30/10/98-91/98/200بخشد ده4وبد" ()هق سدواب پاباخای91ب به اساد ب د  صفر       پاسخ( 
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