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 مشاغل و حقوق مربوط به مالیات سواالت 
موارد زیر را  1931در طی سال . واقع نشده استمهدکودک طوبی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط در در مناطق کمتر توسعه یافته  -101

 قانون. 101درآمد مشمول مالیات بعد از کسر معافیت ها و قبل از کسر معافیت ماده  اعالم نموده است مطلوبست تعیین

 000/000/000    درآمد ناشی از تعلیم و تربیت

 000/000/100    درآمد برگزاری کالس های زبان

 000/000/900   درآمد ناشی از آموزش های از راه دور

1 )000/000/000   2 )000/000/000  0 )000/000/100  0 )000/000/100/1 

 محل تحویل اسناد و مدارک به موجب کدامیک از موارد 91/4/1934قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  31به موجب آیین نامه موضوع ماده  -101

 زیر تعیین می گردد.

  ( براساس نشانی مودی2    ( براساس درخواست و اعالم مودی1

 ( براساس درخواست اداره امور مالیاتی0     ( براساس نوع حسابرسی مالیاتی0

 ریال بوده و هیچگونه مزایای غیرمستمر نیز به وی پرداخت نشود، با 000/100/11حقوق دریافتی مستمر ماهانه شخصی مبلغ  34اگر در سال  -109

 امبرده، وضعیت مالیات عیدی چگونه خواهد بود؟ ریال عیدی به ن 000/000/11فرض پرداخت 

 ریال مالیات عیدی قابل کسر و پرداخت خواهد بود.  000/00( مبلغ 2     ( مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.1

 ( هیچکدام. 0 ریال مالیات عیدی قابل کسر و پرداخت خواهد بود. 000/190( مبلغ 0

 میلیون ریال و مزایای مستمر غیرنقدی وی در سال مزبور 360مبلغ  1939خصوصی در سال حقوق دریافتی یکی از کارکنان یک شرکت  - 104

 )باتوجه به توضیح زیر( کدام مورد است؟  1939میلیون ریال بوده است. مالیات متعلق به حقوق و مزایای کارمند فوق در سال  00مبلغ 

 میلیون ریال تعیین شده و مازاد 110به مبلغ  1939اتی حقوق و مزایای سال کل کشور، سقف معافیت مالی 1939)توضیح: طبق قانون بودجه سال 

 است.( %10براین، به نرخ  و مازاد %10برابر به نرخ  0آن تا 

  ریالمیلیون  110( 0                         میلیون ریال 90( 0       میلیون ریال 99(  2                             میلیون ریال 101(  1

 ؟ دارندن درپرداخت حق الوکاله به وکال، کدام یک ازاشخاص زیر تکلیفی به کسر و پرداخت مالیات به اداره امورمالیاتی ذیربط -101

 ( شهرداری ها 0  ( شرکتهای  دولتی 0 (  اشخاص حقوقی خصوصی2 ( وزارتخانه ها1

به  1934از ادارت دولتی در حال فعالیت است . در صورتی که وی در سال آقای اکبری که از جانبازان جنگ تحمیلی می باشد در یکی  -106

ریال به عنوان حقوق دریافت نموده باشد مطلوبست محاسبه مالیات مبلغ دریافتی  000/000/100آقای صبری مبلغ  از کارفرمای اصلی خود از غیر

 (000/000/191مبلغ  1934آقای صبری.)معافیت سال  از

    000/000/20( 2      ( صفر1

( میزان مالیات بستگی به میزان معافیت استفاده شده در محاسبه مالیات حقوق کارفرمای اصلی 0     000/200/1( 0

 دارد.

 دارای درآمد های زیر 1934آقای بالی دارای یک موسسه ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان و سازمان تربیت بدنی، در سال  -100

 است. 

 000/000/900 فروش پیراهن با آرم باشگاه-    000/000/100 یغاتتبل-

 000/000/100  سود سپرده بانک ملت- 000/000/400کمک دریافتی از دولت بابت ورزش-

 (000/000/191مبلغ  1934مطلوبست محاسبه درآمد مشمول مالیات وی بعد از کسر معافیت ها.)معافیت سال 

 000/000/12( 0  000/000/012 ( 0  000/000/212( 2    ( صفر1

 )الف، ب، ج و د( در مغازه پوشاک به نسبت مساوی با هم شریک می باشند در صورتی که آقای الف و خانم د با هم رابطه 1939در سال  -101

 مالیات آقای ج.)معافیت ریال باشد مطلوبست محاسبه 000/000/600مشمول مالیات قبل از معافیت سال مذکور مبلغ  زوجیت داشته باشند و درآمد

 (000/000/110مبلغ  1939سال 
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1 )000/000/10   2 )000/000/12  0 )000/000/0  0 )000/000/20  

 در مواردی که از اشخاص مقیم خارج از کشور  که در ایران شعبه و نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، تکلیف دریافت کنندگان حقوق -103

 ینه های زیر میباشد؟در ایران، کدامیک از گز

 ( تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نماید.1

 روز از تاریخ دریافت حقوق به اداره امور مالیاتی محل سکونت پرداخت نماید. 00( مالیات متعلق را ظرف 2   

                                                 ( دو مورد الف و ب با هم.0   

 ( تکلیفی ندارد. 0   

 آقای صبری دارای یک واحد خواروبار فروشی است. پدر او می خواهد به عنوان وکیل وی در هیات حل اختالف مالیاتی شرکت نماید در -110

 ریال000/100/1ریال و مبلغ مالیات مورد اختالف  000/000/10مبلغ  1939مورد اختالف در عملکرد سال صورتی که مبلغ درآمد مشمول مالیات 

 باشد مطلوبست مالیات حق تمبر قابل مطالبه.

 000/000(0                         000/000/0(0                              000/20(2                      (صفر1

 از درآمدهای حقوق، از مالیات معاف نیست ؟کدامیک  -111

 ( حق سنوات پرداختی در زمان خاتمه کار و قطع رابطه استخدامی                 1

 ( حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در زمان بازنشستگی پرداخت می شود در بخض خصوصی2

                                                      ( هزینه سفر مربوط به شغل در بخش خصوصی                      0

 ( حق عائله مندی و اوالد پرداختی در بخش خصوصی0

 101آقای رضایی با همسرش به اتفاق آقای محمدی و همسرش در یک واحد شغلی فعالیت دارند ، حداکثر میزان معافیت موضوع ماده   -111
 ؟به چه میزان می باشد 1939برای سال آقای رضایی و محمدی در این واحد شغلی 

 ریال              10900000000هر یک به مبلغ   -0ریال      1900000000هر یک به مبلغ  -0  ریال12000000000هر یک به مبلغ  -2ریال         1000000000هر یک به مبلغ   -1

 از کارکنان خود که کل 000/000/10آقای کریمی به مبلغ  1934سال نسبت به پرداخت حق سنوات  1931شرکت الف در فروردین سال   -119

 ریال بوده است اقدام نموده است مطلوبست محاسبه مالیات مربوط به حق سنوات 000/000/100/1مبلغ  1934هزینه حقوق و مزایای وی در سال 

 .1931پرداختی در سال 

1)000/000/0       2)000/000/10   

 ( معاف است0  دارد  1090حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیصی در سال ( بستگی به میزان 0

 ریال بابت امور مشاوره منعقد نموده 000/000/100قراردادی شرکت کاج به مبلغ  1931آقای کریمی صاحب بازرگانی کریمی در سال  -114

 000/000/110 د فوق هزینه حق المشاوره ثبت شده باشد و مبلغریال بابت قراردا 000/000/110بازرگانی کریمی مبلغ  است در صورتی که در دفاتر

کریمی کسر و به  که می بایست توسط بازرگانی 16محاسبه مالیات تکلیفی موضوع تبصره ماده  ریال به شرکت کاج پرداخت شده باشد مطلوبست

 حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد.

 ( صفر0  000/000/200( 0   000/000/20( 2   000/000/10( 1

مؤدیان مالیاتی که در هر گروه مشاغل قرار می گیرند تا چند سال،  91/4/1934قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  31به موجب آیین نامه ماده -111

 طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت. نظر انجام تکالیف قانونی در از

 رسال( چها0   ( سه سال0    ( دو سال2   ( یک سال1

 آقایان سبحانی و کمالی و همسر آقای کمالی در یک خواروبار فروشی با هم به نسبت مساوی شریک هستند در صورتی که درآمد مشمول-116

 ریال باشد مطلوبست محاسبه مالیات آقای سبحانی. 000/000/600مبلغ  1931واحد کسبی مذکور در سال  مالیات قبل از کسر معافیت ها

1 )000/200/22   2 )000/100/1   0 )000/000/10  0 )000/000/19 

 صاحب بازرگانی الف است در صورتی که وی در این سال در اظهارنامه خود مبالغ زیر را ابراز نموده 1939آقای کوالیی در عملکرد سال  -110

 ریال است( 000/000/110 مبلغ 1939درآمد مشمول مالیات وی بعد از کسر معافیت ها)معافیت سال  باشد مطلوبست محاسبه

 000/000/100 بهای تمام شده کاالی فروش رفته-      000/000/000/1 فروش -

 000/000/100 هزینه حمل-   000/000/100 هزینه حقوق و دستمزد -

 000/000/100 سود سپرده بانکی-    000/000/10 هزینه ترخیص-

1 )000/000/100   2 )000/000/00   0 )000/000/90  0 )000/000/100 



 ریال حقوق و مزایای نقدی غیر 000/000/100ریال حقوق و مزایای نقدی مستمر و مبلغ  000/000/100مبلغ  1939آقای رکوعی در سال  -111

 .صورتی که وی از مسکن بدون اثاثه استفاده نماید مطلوبست محاسبه میزان درآمد غیرنقدی وی از این حیث مستمر دریافت نموده است در

1 )000/000/100   2 )000/000/120   0 )000/000/120  0 )00/000/100 

 آقای صباحی و ترکاشوند در یک فعالیت مضاربه به نسبت مساوی با هم فعالیت دارند. در صورتی که میزان درآمد مضاربه 1939در سال  -113

 درآمد آقای ترکاشوند چه تکلیفی دارد؟ریال باشد آقای صباحی به عنوان عامل)مضارب( درخصوص سهم  000/000/60

 (هیچ تکلیفی ندارد1

 ریال است کسر و پرداخت نماید. 000/000/0(می بایست مالیات سهم آقای ترکاشوند که مبلغ 2

 ارائه نماید. ریال است کسر و به همراه اظهارنامه آقای ترکاشوند به واحد مالیاتی 000/000/10(می بایست مالیات سهم آقای ترکاشوند که مبلغ 0

 فقط باید اظهارنامه آقای ترکاشوند را بدهد. (0

 در خصوص درآمد غیر نقدی مستمر مشمول مالیات حقوق کدام گزینه صحیح است؟-110

  %0بدون راننده  %010 اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  %20و بدون اثاثیه   %20مسکن با اثاثیه معادل  -1

   0 حقوق و مزایای مستمر نقدی پس از کسر کسور %20و بدون اثاثیه   %20مسکن با اثاثیه معادل  -2

 0 حقوق و مزایای مستمر غیرنقدی پس از کسر کسور %0بدون راننده  %10اتومبیل اختصاصی با راننده معادل  -0

 و مزایای غیرنقدی پس از کسر کسور  %20و بدون اثاثیه   %20مسکن با اثاثیه معادل  -0
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 ت مالیاتی مربوط به ارزش افزوده سواال

............................................................................................................................................................................................................ 

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره موکول به آنست که:10( ماده )1در اجرای تبصره )  -161

 امور مالیاتی مربوط نموده باشد.( مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را به همراه اظهارنامه دوره مزبور  تسلیم اداره 1

 ده باشد.( مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه0تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نمو2

 امور مالیاتی مربوط نموده باشد.( مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از پایان دوره مالیاتی0 تسلیم اداره 0

 صحیح است. 2و  1( گزینه های 0

 گیرد:الرأس صورت میمواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی -161

 عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر.( 1

عیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد و مراتب مورد تأیید رئیس امور مالیاتی ( چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی امکان ت2

 باشد.

                                                 ( الف و ب صحیح است.0

  ( هیچکدام   0

 موعد پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو،  -169 

 ( هیچکدام0( پایان هر ماه                           0 ( پانزدهم ماه بعد             2       روز پس از انقضاء دوره مالیاتی 10( حداکثر تا 1

 کدامیک از موارد زیر مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد؟ -164

 ( آرد مورد استفاده در شیرینی پزی0          (  آرد خبازی             0( نان صنعتی                                2     ( نان سنتی            1

 انواع صورتحساب:  -161

 شود.     ( صورتحساب عمومی که برای فعاالن اقتصادی طبق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور صادر می1

 شود.                             کننده نهایی صادر میه برای مصرف( ک2( صورتحساب نمونه )2

 ( صورتحساب بر اساس نوع فعالیت0 توسط فعاالن اقتصادی طراحی می گردد.0

  صحیح است. 2و  1های ( گزینه0

ریال به شرکت مروارید که خارج  1.000.000شرکت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی اقدام به فروش مواد اولیه به ارزش  1934در سال  -166

 دارد نموده است.میزان اعتبار مالیاتی شرکت مرواید چند ریال است. از منطقه ویژه اقتصادی اقامت
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 900000(0             100000(0            000000(2              (صفر1

ریال نموده است .مطلوبست محاسبه عوارض  1.000.000.000اقدام به فروش   1934شرکت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی در سال  -160

 آالیندگی 

 دگیریال عوارض آالین 1000000000جزو واحدهای تولیدی آالینده محیط زیست اعالم شده باشد مشمول  1090اسفند ماه  10(چنانچه سازمان محیط زیست تا 1

 (چون فعالیت واحد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی می باشد مشمول عوارض آالیندگی نمی باشد.2

 ریال عوارض آالیندگی است. 1000000000(فارغ از اعالم سازمان محیط زیست0 واحد پتروشیمی مشمول 0

 (هیچکدام0

ریال پنیر خامه ای و مبلغ 11.000.000ریال شیر ساده، 10.000.000روش اقدام به ف 1934شرکت زیبا در دوره مالیاتی سه ماهه چهارم سال  -161

ریال کاال و خدمات مشمول، خریداری نموده است.میزان  30.000.000 "نموده است و در دوره مذکور مجموعا ریال بستنی ساده 11.000.000

 درصد( 10به نرخ  طلب یا بدهی شرکت مزبور چند ریال است.)مالیات و عوارض

 ریال بستانکار000000000مبلغ   -0ریال بدهکار   002000000مبلغ   -0   ریال بستانکار002000000مبلغ  -2مشمول مالیات نمی باشد.    -1

 مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی از بابت محصوالت دخانی در چه مراحلی قابل تهاتر و یا استرداد می باشد؟ -163

 ( در مراحل تولید و توزیع مجدد2                                                                         ( در مراحل واردات     1

  صحیح است. 2و  1( گزینه های 0( می بایستی جزو هزینه های قابل قبول منظور گردد.                               0

 افزوده از بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبه شده قابل طرح در کدامیک از مراجع زیر نخواهد بود ؟اعتراضات مودیان سیستم مالیات بر ارزش   -100

مکرر قانون مالیاتهای  201( هیات موضوع ماده 0           (  شورای عالی مالیاتی0( هیات حل اختالف مالیاتی تجدیدنظر   2( هیات حل اختالف مالیاتی بدوی     1

 مستقیم

ریال از  1.000.000ریال می باشد اگر مبلغ  100.000.000ریال و  10.000.000به ترتیب به مبلغ  1934خرید و فروش شرکتی در سال  -101

درصد باشد مالیات و عوارض قابل  3فروش الوصول )سوخت شده( تلقی شود با فرض اینکه نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده  مطالبات مرتبط با

 چقدر می باشد؟ این شرکت پرداخت توسط
  ریال 100000000( 0ریال                                      109000000( 0ریال                          202000000( 2ریال                             900000000( 1

 : کدام عبارت در مورد عرضه صحیح است -101

 ( عرضه برای مصرف شخصی مشمول مالیات و عوارض و برای مصرف شغلی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد.     1 

 ( عرضه برای مصرف شخصی و شغلی مشمول مالیات و عوارض نمی باشد.2  

 ( برداشت کاال برای مصرف شغلی عرضه محسوب نمی شود.0  

 (  عرضه کاال برای مصرف شخصی و شغلی مشمول مالیات و عوارض می باشد.0  

 فرآیند کامل دادرسی در منبع مالیات بر ارزش افزوده:  -109

 ( اداره امور مالیاتی0هیئت حل اختالف بدوی0 هیئت حل اختالف تجدید نظر0 شورای عالی مالیاتی1

 مکرر 201یئت حل اختالف تجدید نظر0 هیئت موضوع ماده ( اداره امور مالیاتی0هیئت حل اختالف بدوی0 ه2

 مکرر 201( اداره امور مالیاتی0هیئت حل اختالف بدوی0 هیئت حل اختالف تجدید نظر0 شورای عالی مالیاتی0 هیئت موضوع ماده 0

  مکرر 201ئت موضوع ماده 0 هی211( اداره امور مالیاتی0هیئت حل اختالف بدوی0 هیئت حل اختالف تجدید نظر0 هیئت موضوع ماده 0

 www.sarmayegan.com                                             موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی: -104 

 ( قانون مالیات بر ارزش افزوده.09( ماده )1( عوارض پرداختی موضوع تبصره )1

 تولید و توزیع مجدد آن نباشد.( قانون در صورتی که در مراحل واردات120( ماده )0( اعتبار مالیاتی موضوع تبصره )2

 ( قانون مالیات بر رزش افزوده.12اتی منظورشده بابت خرید کاالهای موضوع ماده )( اعتبار مالی0

     ( همه گزینه ها0

 ( قررانررون رفررع مرروانررع 94هرررگررونرره اسرررترررداد مررالرریررات و عرروارض ارزش افررزوده صرررادرکررنررنرردگرران در اجرررای مرراده )   -101

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منوط به تولید رقابت

 های قبلیشده دوره یا دوره( عدم بدهی قطعی2      (عدم وجود بدهی ابرازی                                                 1

              ( همه موارد0.            باشدبه بعد می 1090( استرداد صرفاً بابت صادرات قطعی کاالها از سال 0

 مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد:چنانچه مدت فعالیت شغلی  – 106



 ( تکلیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مدت یاد شده جاری می باشد.1

 ( تکلیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده از دوره مالیاتی بعد0 جاری می باشد.2

 فراخوان های سازمان امور مالیاتی کشورتعیین می شود.( تکالیف مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده0بر اساس 0

 ( هیچکدام0

آالت و تجهیزات خطوط تولید معاف از حقوق ورودی صرررفاد در راسررتای تولید کاال و خدمات معاف از مالیات و عوارض  چنانچه ماشررین -100

 گرفته شود: افزوده به کار ارزش

 باشند.شده میانی و واریز آن به حسابهای تعیین( ادارات امور مالیاتی مکلف به وصول چکهای ام1

 شود.های گزینه الف به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته می( وصولی2

 باشد.های گزینه الف به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نمی( وصولی0

            ( الف و ج صحیح است.0

 مدتی می بایستی به اداره امور مالیاتی تسلیم شود؟ ظرف چه 10گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده  -101

 ( همراه با اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه2       روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه         10( ظرف 1

 ( چهار ماه پس از پایان سال مالی0انقضای تسلیم اظهارنامه                ( همراه با اظهارنامه دوره تا پایان مهلت 0

 ............. مجاز است با پیشنهاد ........... مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان .... یا ..... تعیین نماید. -103

 یک ماهه –دو  –وزیر امور اقتصادی و دارایی  –( سازمان امور مالیاتی کشور 2      یک ماهه –دو  –سازمان امور مالیاتی کشور  –( وزیر  امور اقتصادی و دارایی 1

 کاهش –افزایش  –وزیر امور اقتصادی و دارایی  -( سازمان امور مالیاتی کشور 0کاهش      –افزایش  –سازمان امور مالیاتی کشور  -( وزیر امور اقتصادی و دارایی 0

درصد از فروش شرکت مربوط به کاالهای معاف  20ریال می باشد اگر  20000000000ریال و  10000000000به ترتیب به مبلغ  1090شرکتی در سال خرید و فروش  -110

 درصد باشد مالیات و عوارض قابل پرداخت توسط این شرکت چقدر می باشد؟ 9باشد با فرض اینکه نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده 

  ریال 100900000 ( 0     ریال  000200000 (0    ریال     000000000 (2   ریال          1900000000 (1

 

 

 شاد و موفق پردرآمد باشید.        
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