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  به نام خدا                                                         

  

  

  سه پرونده نياز داريم؟كالآيا براي پيش ثبت نام كداقتصادي به كد حوزه مالياتي و  -١

  به كد حوزه مالياتي بله ولي به كالسه پرونده فقط در زمان ثبت نام ارزش افزوده نياز داريم  -الف

  سه پرونده پيش نياز، پيش ثبت نام كد اقتصادي استكالكد حوزه مالياتي و  -ب

  به كالسه پرونده بله ولي به كد حوزه مالياتي خير، نيازي نداريم -ج 

كد حوزه مالياتي و كالسه پرونده در هنگام ارائه مدارك فيزيكي به كارشناس مالياتي در اداره ماليات بهصورت خودكار در  -د

  سيستم درج ميشود

  سامانه ثبت نام الكترونيكي و ارائه شماره اقتصادي 

  :صاديفرآيند كد اقت   

  مراجعه حضوري به نزديكترين واحد مالياتي و تشكيل پرونده مالياتي -١

 پس از دو تا سه هفته مراجعه حضوري به واحد تشكيل پرونده و دريافت كد واحد مالياتي  -٢

 ....و مراجعه حضوري به كد واحد مالياتي و مسئول پرونده و دريافت اطالعات مربوط به پرونده مانند كد اقتصادي ، كالسه پرنده  -٣

 و دريافت نام كاربري و رمز عبور  www.tax.gov.ir  پيش ثبت نام از طريق سامانه امور مالياتي به نشاني -٤

 ٤٤و رسيدن به مرحله ثبت نام از طريق سامانه امور مالياتي  -٥

 ٤٥مراجعه حضوري به واحد مالياتي و اعالم كردم به مميز مبني بر تاييد پرونده به منظور رسيدن به مرحله  -٦

 
  حق تمبر سرمايه به چه ميزان است و مهلت پرداخت آن چقدر است؟ -٢

  نيم در هزار سرمايه ثبت شده و حداكثر ظرف يكماه از تاريخ تاسيس يا شروع فعاليت  -الف

  ماه از تاريخ تاسيس يا شروع فعاليت يا ثبت افزايش سرمايه ٣سرمايه ثبت شده و حداكثر ظرف   نيم در هزار  -ب

  فعاليت  ماه از تاريخ تاسيس يا شروع ٢يك در هزار سرمايه ثبت شده و حداكثر ظرف  -ج  

  ماه از تاريخ تاسيس يا ثبت افزايش سرمايه ٢نيم در هزار سرمايه ثبت شده و حداكثر ظرف  -د 

هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت  - ق.م.م.٤٨ماده 

 ) مشمول حق تمبر خواهد بود. ١قرار نيم در هزار( كه به  ريا سهم الش 

ر مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از  الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و دحق تمبر سهام و سهم -تبصره 

هايي كه قبال سرمايه افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركت تاريخ ثبت 

  ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.  اند تا را كاهش داده  دخو

  كدام مورد در خصوص محاسبه نرخ ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل صحيح است؟ -٣

  ٪١٠ميليون تومان درآمد مشمول ماليات به نرخ  ٥٠تا  -الف

  ٪٢٥ميليون تومان درآمد مشمول ماليات به نرخ  ١٠٠مازاد بر  -ب

  ٪٢٥ميليون تومان درآمد مشمول ماليات به نرخ  ١٠٠تا سقف  -ج

  ٪٢٠ميليون تومان درآمد مشمول ماليات به نرخ  ٥٠تا  -د
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باشد به شرح زير  اي مي نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه -١٣١اده م

نسبت به مازاد پانصد  -٢)%١٥رصد () ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ پانزده د٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تا ميزان پانصد ميليون (-١:است

 - ٣)%٢٠) ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ بيست درصد (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تا ميزان يك ميليارد (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليون (

  %٢٥نه به نرخ بيست و پنج درصد () ريال درآمد مشمول ماليات ساال ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠نسبت به مازاد يك ميليارد (

  الخروجي صحيح است؟ كدام گزينه در مورد اجراي ممنوع-٤

   ميليون تومان ٢٠٠اشخاص حقوقي توليدي با بدهي قطعي مالياتي بيش از  -الف

  ميليون تومان  ٢٠٠اشخاص حقوقي غيرتوليدي با بدهي قطعي مالياتي بيش از  -ب 

  ميليون تومان ٦٠٠اشخاص حقوقي توليدي با بدهي قطعي مالياتي بيش از  -ج

  ميليون تومان ٥٠٠اشخاص حقيقي و حقوقي توليدي با بدهي قطعي مالياتي بيش از  -د

بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي   تواند از خروج وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي  -ق.م.م٢٠٢ماده 

) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ %٢٠ربط از بيست درصد(برداري از مراجع قانوني ذي پروانه بهره آنها از«براي اشخاص حقوقي توليدي داراي 

) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد  %١٠درصد() ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠پنج ميليارد(

 است از كشور جلوگيري نمايد. ) بيشتر ١) ريال»(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ن() ريال و ساير اشخاص حقيقي از يكصد ميليو٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

  آخرين مرحله ثبت نام مالياتي در سامانه جامع سازمان امور مالياتي به چه كدي موسوم است؟ -٥

  ٤٤وضعيت  -الف

  ٤٦وضعيت  -ب

  ٤٥وضعيت  -ج

  است ٤٦بود ولي اكنون آخرين مرحله، وضعيت  ٤٥درگذشته وضعيت  -د

  نام الكترونيكي و ارائه شماره اقتصادي سامانه ثبت  

  :فرآيند كد اقتصادي  

  مراجعه حضوري به نزديكترين واحد مالياتي و تشكيل پرونده مالياتي -١

 پس از دو تا سه هفته مراجعه حضوري به واحد تشكيل پرونده و دريافت كد واحد مالياتي  -٢

 ....و مراجعه حضوري به كد واحد مالياتي و مسئول پرونده و دريافت اطالعات مربوط به پرونده مانند كد اقتصادي ، كالسه پرنده  -٣

 و دريافت نام كاربري و رمز عبور  www.tax.gov.ir  پيش ثبت نام از طريق سامانه امور مالياتي به نشاني -٤

 ٤٤و رسيدن به مرحله ثبت نام از طريق سامانه امور مالياتي  -٥

 ٤٥مراجعه حضوري به واحد مالياتي و اعالم كردم به مميز مبني بر تاييد پرونده به منظور رسيدن به مرحله  -٦

  

  كدام جمله زير صحيح است؟ -٦

  استفاده كنندفقط صاحبان مشاغل مشمول ثبتنام موظفند تا زمانيكه براي آنها كد اقتصادي صادر نشده از شماره ملي  -الف

  فقط اشخاص حقوقي مشمول ثبتنام موظفند تا زمانيكه براي آنها كد اقتصادي صادر نشده از شناسه ملي استفاده كنند -ب 

صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مشمول ثبتنام موظفند تا زمانيكه براي آنها كد اقتصادي صادر نشده از شماره يا شناسه ملي  -ج

  كنند استفاده

  حقوقي مشمول ثبتنام موظفند تا زمانيكه براي آنها كد اقتصادي صادر نشده ازكدثبتي دريافتي استفاده كنند اشخاص -د
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 سامانه ثبت نام الكترونيكي و ارائه شماره اقتصادي 

حسب صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مشمول ثبت نام مكلفند مادامي كه براي آنها شماره اقتصادي جديد صادر نشده است، 

 مورد از شماره ملي، شناسه ملي، شناسه مشاركت مدني و شماره اختصاصي اشخاص خارجي استفاده نمايد

 
  مهلت قانوني ارسال اظهارنامه ماليات عملكرد چه زماني است؟ -٧

  براي اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها مطابق با سال شمسي نيست تا پايان تير ماه سال بعد  -الف

  براي تمامي اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه سال بعد -ب

  براي اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها مطابق با سال شمسي است تا پايان تير ماه سال بعد -ج 

  ل مالي آنها مطابق با سال شمسي است تا پايان تير ماه سال بعد براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه سا -د

ـ اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا  .ق.م.م١١٠ماده 

هر يك از   الشركه يا تعداد سهام و نشاني مورد ميزان سهم چهار ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب 

حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم آنها را به ادارة امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص 

ماليات اشخاص حقوقي اظهارنامه و پرداخت  اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم

 .باشند تهران است كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران 

 
  از چه راهي ميتوانيم قبوض مالياتي را پرداخت كنيم؟ -٨

  بانك ملي ATMاز طريق دستگاههاي  -الف

  بانك ملي از طريق مراجعه حضوري داخل شعب  -ب

  https://sadad.shaparak.ir/billpaymentاز طريق مراجعه به آدرس اينترنتي  -ج 

  تمامي موارد فوق صحيح است  -د 

 
  كداميك از موارد زير جزو موارد ضروري در صورتحساب ماشينهاي صندوق نيست؟ -٩

  سريال چاپيشماره  -الف

  تاريخ -ب

  نام خريدار و مهر و امضاي صورتحساب -ج

  نام فروشنده -د 

٩٤/٤/٣١قانون مالياتها مصوب   ٩٥آيين نامه اجرايي موضوع ماده   

 صورتحساب فروش و نحوه صدور ارائه آن 

خدمات صورتحساب نوع اول يا دوم حسب ) آيين نامه اجرايي بايد در موارد فروش كاال و يا ارائه ٨صاحبان مشاغل بموجب ماده (

 .مورد بشرح زير صادر و نگهداري نمايند

صورتحساب نوع اول بايد داراي شماره سريال چاپي يا ماشيني حسب مورد، تاريخ و حداقل در برگيرنده اطالعات هويتي شامل نام، 

ده و خريدار و مشخصات كاال يا خدمات ارائه ننام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، نشاني كامل و كدپستي فروش

 شده، مقدار و مبلغ آن باشد
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  كدام مورد جزو موارد معاف از ماليات حقوق و دستمزد نيست؟ -١٠

  حق سنوات خدمت كاركنان -الف

  دوهفتم از بيمه سهم كارگر -ب

  يك دوازدهم مزاياي پرداختي غير نقدي به كاركنان -ج 

  مأموريت روزانهالعاده  فوق -د

 :  رآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف استد -٩١ماده 

العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق  هاي نمايندگي فوقهاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيأت روسا و اعضاي مأموريت  -

هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن  همچنين روسا و اعضاي هيأت دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و 

  ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسالمي ايران نباشند. در

فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات روسا و اعضاي مأموريت -

  دول متبوع خود به شرط معامله متقابل. 

هاي بالعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسالمي ايران از محل كمك - 

  المللي مذكور. ريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بينشوند نسبت به حقوق دالمللي به ايران اعزام مي يا موسسات بينو

 هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت ها و كنسولگريها و نمايندگيكارمندان محلي سفارتخانه-

   ه شرط معامله متقابل. جمهوري اسالمي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران نباشند ب

حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق  -

   سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده. 

  العاده مسافرت مربوط به شغل. هزينه سفر و فوق  -

هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه خانه جهت استفاده كارگران و خانهمسكن واگذاري در محل كارگاه يا كار -

  گيرد.  استفاده كارگران قرار ميمورد  

   وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. -

  ) اين قانون. ٨٤ت مالياتي موضوع ماده (عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافي -

  شود. هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي نامههاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين خانه-

 يمارستان به استنادبگير به پزشك يا بوجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق -

  اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 

  ) اين قانون. ٨٤مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (  -
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وزارت اطالعات و جانبازان حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشموالن قانون استخدامي درآمد-

  .انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگان

  در مورد درآمدهاي غير نقدي حقوق و دستمزد كداميك از موارد زير صحيح است؟ -١١

  ماه در نقدي مستمر مزاياي و حقوق ٪١٠ معادل راننده با اختصاصي خودروي و ٪٢٠مسكن بدون اثاثيه معادل  -الف

   ماه در نقدي مستمر مزاياي و حقوق ٪١٥ معادل راننده با اختصاصي خودروي و ٪٢٥مسكن با اثاثيه معادل  -ب 

  ماه در نقدي مستمر مزاياي و حقوق ٪٥ معادل راننده بدون اختصاصي خودروي و ٪٢٠مسكن با اثاثيه معادل  -ج

  مستمر نقدي در ماه مزاياي و حقوق ٪٥ معادل راننده با اختصاصي خودروي و ٪٢٥مسكن با اثاثيه معادل  -د 

) و مزاياي مربوط به شغل اعم از درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي ـ ق.م.م٨٣اده م

مقرر در اين قانونهاي  مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت   

  شود:درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زيرتقويم و محاسبه مي تبصره ـ

) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي %٢٠) و بدون اثاثيه بيست درصد (%٢٥لف ـ مسكن با اثاثيه معادل بيست و پنج درصد(ا

  شود.بابت از حقوق كارمند كسر مي) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين ) اين قانون٩١موضوع مادة (مزاياي نقدي معاف 

) حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به %٥راننده معادل پنج درصد() و بدون %١٠معادل ده درصد(ب ـ اتومبيل اختصاصي با راننده 

  شود.) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي) اين قانون٩١مزاياي نقدي معاف موضوع ماده (استثناي 

   كننده حقوق.خت پرداشده براي ج ـ ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام 

 
  قبول مالياتي محسوب نميشود؟ هاي زير هزينه قابل بر اساس ق.م.م كداميك از هزينه -١٢

  وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوطه -الف

  ضايعات متعارف توليد و قيمت خريد كاالي فروش رفته -ب

عمليات موسسه به شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي هايي كه براي انجام  سود و كارمزد و جريمه -ج

  يافته تخصيص

هاي مربوط به درآمدهايي كه از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه  هزينه -د 

  ميشود

  قانون ماليات هاي مستقيم بشرح ذيل مي باشد:  ١٤٨برخي از هزينه هاي قابل قبول بموجب ماده 

  قيمت خريد كاالي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كاال و خدمات فروخته شده.  -١

  هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه  -٢

  ت، برق، روشنايي، آب و مخابرات و ارتباطات. مخارج سوخ -٣

حق االمتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و  -٤

يي كه موسسه به موسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات ها 

موجب مقررات قانون ماليات ها ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت  

  مي گردد.) 

    كاررهزينه هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي ه  -٥
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زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي   -٦

  بعد استهالك پذير است. 

  هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتي كه ملكي باشد.  -٧

  يرايي و انبارداري. هزينه هاي حمل و نقل، اياب و ذهاب، پذ -٨

سود، كارمزد و جريمه هايي كه براي انجام عمليات موسسه به بانك ها، صندوق تعاون و صندوق هاي حمايت از توسعه بخش   -٩

كشاورزي و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز و شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي پرداخت شده يا  

  شد.  تخصيص يافته با

  مخارج تعمير و نگهداري ماشين آالت و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.  -١٠

  ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي -١١

ه پيش بيني نشده است به  شايان ذكراست كه هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص داده شده و در اين ماد

  پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته مي شود. 

همچنين آن قسمت از دارايي هاي استهالك پذير كه بر اثر بكارگيري يا گذشت زمان يا ساير عوامل و بدون توجه به تغيير قيمت ها 

قليل مي يابد و همچنين هزينه هاي تأسيس، قابل استهالك بوده و هزينه استهالك آنها جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي ارزش آن ت

  مي شود. 

ضمنا افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بر  

  قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود   نه استهالك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينهدرآمد نيست و هزي

 
  ت فصلي دارند؟ معامالق.م.م حداكثر تا چه تاريخي مهلت ارسال صورت معامالت را در سامانه  ١٦٩مشمولين ماده -١٣

  روز بعد از وقوع معامله ٤٥ -الف

  معاملهروز بعد از وقوع  ٣٠ -ب

  روز بعد از پايان فصل ٣٠ -ج

  روز بعد از پايان فصل ٤٥ -د

موديان محترم مالياتي مي توانند نسبت به ثبت و ارسال  :ق.م.م  ١٦٩راستاي ارائه خدمات الكترونيكي دستورالعمل اجرايي موضوع ماده  در

صادرات، واردات، حق العمكاري و مديريت پيمان، بيمه، اجاره  اطالعات خريد و فروش و همچنين پرداخت و دريافت بابت قراردادها، 

    اقدام نمايند.

روز) پس از پايان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام  ٤٥دوره ارسال اطالعات سه ماهه (فصلي) بوده و مي بايست تا چهل و پنج روز (

    نمود .

 
  افزوده ... است؟ اض به برگ مطالبه ماليات بر ارزشمهلت اعتراض به برگ تشخيص ماليات عملكرد ... و مهلت اعتر -١٤

  غ بالروز از تاريخ ا ٣٠ –روز از تاريخ ابالغ  ٢٠ -الف

  روز از تاريخ انقضاي مهلت اظهارنامه ٢٠ –روز از تاريخ انقضاي اظهارنامه  ٣٠ -ب

  روز از تاريخ انقضاي مهلت اظهارنامه ٢٠ –غ ابالروز از تاريخ  ٣٠ -ج

  ابالغروز از تاريخ  ٢٠ –ابالغروز از تاريخ  ٣٠ -د
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شود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد  مودي ابالغ مي در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به   .ـ ق .م .م  ٢٣٨ماده 

االختيار خود به ادارة امور مالياتي مراجعه و با ارائة داليل و اسنادو  تامتواند ظرف سي روز از تاريخ ابالغ شخصا يا به وسيلة وكيل  مي

مهلتي كه   است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف مايد. مسئول مربوط موظف  مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد ن

رد مندرجات  رسيدگي و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي  بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع  

درج و امضا نمايد و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابرازي   ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيصبرگ تشخيص كافي دانست 

امضاي مسئول مربوط  را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به 

خيص يا تعديل درآمد موثرتشخيص ندهد بايد  و مودي خواهد رسيد و هرگاه داليل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تش

و پروندة امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختالف ارجاع نمايد  مراتب را مستدال در ظهر برگ تشخيص منعكس  

 
د، در شو  مي  در مواردي كه اوراق مطالبه ماليات يا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به مودي ابالغ -"ماليات ارزش افزوده  ٢٩ماده 

صورتي كه مودي معترض باشد، مي تواند ظرف بيست روز پس از ابالغ اوراق ياد شده اعتراض كتبي خودرا به اداره امور مالياتي مربوط 

براي رفع اختالف تسليم نمايد ودر صورت رفع اختالف با مسئول ذي ربط، پرونده مختومه مي گردد. چنانچه مودي در مهلت مذكور كتبا 

مايد، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه ماليات ويا برگه استرداد ماليات اضافه پرداختي به استثناء مواردي كه اوراق موضوع اين ماده  اعتراض نن 

 ابالغ قانوني شده باشد، حسب مورد قطعي محسوب مي گردد. 

مربوط تسليم نمايد، ولي رفع اختالف نشده   در صورتي كه مودي ظرف مهلت مقرر در اين ماده اعتراض خود را كتبا به اداره امور مالياتي

باشد وهمچنين در مواردي كه اوراق مذكور ابالغ قانوني شده باشد، پرونده امر ظرف بيست روز از تاريخ دريافت اعتراض يا تاريخ انقضاء 

  مستقيم احاله مي شود  مهلت اعتراض در موارد ابالغ قانوني جهت رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي

 
 

  كداميك از موارد زير صحيح است؟ -١٥

  روز پس از پايان فصل است  ٣٠افزوده  مهلت ارسال اظهارنامه ارزش -الف 

  ماه سال بعد است  افزوده فصل زمستان هرسال تا پايان فروردين مهلت ارسال اظهارنامه ارزش -ب 

  روز پس از پايان هر فصل است ١٥افزوده  مهلت ارسال اظهارنامه ارزش -ج 

  هيچكدام  -د 

موديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه ودستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور  -ق.م.م ٢١ماده

وماليات متعلق به دوره را پس از تعيين واعالم مي شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم 

كسر مالياتهايي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت كرده اند وقابل كسر مي باشد، در مهلت مقرر مذكور، به حسابي كه توسط 

  .وزارت امور اقتصادي ودارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين وتوسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي گردد، واريز نمايند

 
  ق.م.م در صورت احراز و رعايت شرايط مقرر شامل كداميك از اشخاص زير است؟ ١٣٢معافيت مالياتي موضوع صدر ماده  -١٦

  اشخاص حقوقي خصوصي -الف

  اشخاص حقوقي غيردولتي -ب

  اشخاص حقوقي دولتي -ج

  شده در بورس تمامي شركتهاي پذيرفته -د 

توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني كه از  هاي  فعاليتدرآمد ابرازي ناشي از - مق.م.١٣٢ماده 

شود و برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد ميربط براي آنها پروانه بهره هاي ذي وزارتخانه  تاريخ اجراي اين ماده از طرف 

  اقامتي گردشگري اشخاص يادشده كه از تاريخ مذكور از طرف مراجع قانوني   ها، هتلها و مراكزهمچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان
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سال و در برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا مجوز صادر مي ربط براي آنها پروانه بهرهذي

  باشد ماليات ميسال با نرخ صفر مشمول  يافته به مدت ده مناطق كمترتوسعه 

  

  ق.م.م در چه زماني صادر ميشود؟ ٢١٠برگ اجرايي موضوع ماده  -١٧

  فاصله بعد از صدور برگ ماليات قطعيبال -الف

  غ برگ قطعي و در صورت عدم پرداخت ماليات قطعي شدهابالروز پس از  ١٠ -ب 

  برگ قطعي و در صورت عدم پرداخت ماليات قطعي شده ابالغ روز پس از  ٣٠ -ج

  مكرر ٢٥١ف مالياتي يا هيئت موضوع ماده تالفاصله بعد از صدور رأي قطعي هيئتهاي حل اخبال -د

روز از تاريخ ابالغ برگ قطعي پرداخت ننمايد ادارة امور مالياتي به  ـ هرگاه مودي ماليات قطعي شدة خود را ظرف ده  ق.م.م٢١٠ماده 

امور مالياتي  كند ظرف يك ماه ازتاريخ ابالغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به ادارة موجب برگ اجرايي به او ابالغ مي

  بدهد.

  ت فصلي نيست؟مالاز موارد زير مشمول ارسال صورت معاكداميك  -١٨

  خريدوفروش و سود و كارمزد اوراق بهادار -الف

  الشركه و حق تقدم سهام يا سهمالشركه خريدوفروش سهام و سهم -ب

  الشركه شركتها و حق عضويت مجامع حرفهاي و احزاب و انجمنهاي داراي مجوز سود سهام و سهم -ج

  تمامي موارد -د 

مكرر  ١٦٩در خصوص اجراي ماده  ٧/٣/٩٢مورخ  ٣٩٥٤/٢٠٠و شماره  ٢٧/١٠/١٣٩٠/ص مورخ ٢٤٤٦٨/٢٠٠يرو دستورالعمل هاي شماره پ

ادارات قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به ابهامات و سواالت مرتبط با اجراي دستورالعمل هاي مذكور،به منظور ايجاد وحدت رويه در 

 كل امور مالياتي و اجراي صحيح مقررات به اطالع مي رساند موارد مشروحه ذيل مشمول دستورالعمل هاي فوق الذكر نمي باشند:

  قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشركه. ٢٤خريد و فروش اوراق بهادار موضوع ماده  -

  خريد و فروش حق تقدم سهام يا سهام الشركه. -

  كارمزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي. سود و -

دريـافت و پـرداخت حـق عـضويت اعضاء مجامع حرفه اي، احزاب و انجـمن ها و تشكـل هاي غـــيردولتي كـــه داراي مـــجوز از  -

  مـراجـع ذيـربـط مي باشند.

ه هاي اجرائي به تشكل هاي قانوني، نهادهاي دريافت و پرداخت هايي كه به موجب قانون و مصوبات هيئت محترم وزيران توسط دستگا -

  عمومي غيردولتي،مجامع حرفه اي، انجمن ها، انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، احزاب، اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.

ولتــي، دريافت و پرداخت هائي كه به موجب قانون و مصوبات هيئت محترم وزيران توسط تشكل هــاي قانوني،نهادهــاي عمــومي غيرد -

  مجامع حرفه اي، انجمن ها، انجمن هاي صنفي، اتحاديه ها، احزاب به اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.

  كمك ها، جوائز و هداياي بالعوض. -

  

افــزوده) حــق مبالغي كه تحت عناوين جريمه يا خسارت، انواع عوارض و ماليات(به استثناء ماليات و عوارض قانون ماليات بــر ارزش  -

  ثبت،حق تمبر، حقوق گمركي و موارد مشابه، به دستگاه هاي اجرائي پرداخت مي گردد.

   قانون مالياتهاي مستقيم. ٥٣مال االجاره هاي امالك موضوع ماده  -
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شده نبوده و صرفا  بر اساس دستورالعمل هاي مذكور بنگاه هاي امالك و دفاتر اسناد رسمي ملزم به ارسال فهرست ثمن معامالت تنظيم -

  مكرر مي باشد. ١٦٩بابت حق الزحمه دريافتي و هزينه هاي مرتبط مشمول تكاليف مقرر در دستورالعمل هاي ماده 

  حقوق و دستمزد پرداختي موضوع فصل سوم از باب قانون مالياتهاي مستقيم. -

  وجوه پرداختي بابت حق نگهداري(شارژ) ساختمان و آبونمان هاي پرداختي. -

  قانون مالياتهاي مستقيم براي متعاملين. ٥٩معامالت نقل و انتقال امالك موضوع ماده  -

  

  
  افزوده برابر است با؟ نام مؤديان فراخوان شده در نظام ماليات بر ارزش مهلت ثبت  -١٩

  پايان اولين دوره مالياتي فراخوان شده -الف

  پايان سال مالي كه فراخوان انجامشده -ب

  مهلت تسليم اظهارنامه مربوط به اولين دوره مالياتي فراخوان شدهپايان  -ج

  ٤٥نام كد اقتصادي و رسيدن به مرحله  حداكثر تا دو ماه بعد از ثبت  -د 

 ٧٨٢١بخشنامه: 

 

 مأخذ و محاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده

  

  بخشش است؟ كداميك از جرائم مالياتي زير غيرقابل-٢٠

  جريمه عدم تسليم دفاتر قانوني -الف

  جريمه عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان -ب

  جريمه عدم تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي -ج

  هاي غيرواقعي جريمه عدم تسليم اظهارنامه و درآمدهاي كتمان شده در اظهارنامه تسليمي يا هزينه -د 

موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه به  - ق.م.م١٩٢ماده 

) %٣٠درصد(اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي 

 باشد. ) ماليات متعلق براي ساير موديان مي %١٠درصد( احبان مشاغل موضوع اين قانون و ده ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و ص

  است؟ ٩٧ماده  ٣كداميك از موارد زير قابل ارجاع به هيئت موضوع بند  -٢١

  عدم شناسايي زيان تسعير ارز -الف

  شده باشد بوطه كمتر از واقع ثبت شده توسط مراجع مر معالاگر سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي ا -ب

  التعدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني با اطالعات موجود در سامانه ثبت برخط معام -ج

  هر سه گزينه صحيح است -د 

 ٣٠/٤/٣٣/١٥٦٥ايين نامه:  

 نحوه تحرير دفاتر  ٩٥ماده  ١آئين نامه تبصره 
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باشد و كارفرما در مهلت مقرر نسبت به  ٣١/١/٩٨شركتي تاريخ  ٩٨ماه  فرورديندرصورتيكه تخصيص يا پرداخت حقوق  -٢٢

  مهلت رسيدگي و صدور برگ تشخيص ماليات حقوق كدام گزينه است؟ ارائه فهرست اقدام نموده باشد آخرين

  ٣١/١/٩٩ -الف

  ٣١/٢/٩٨ -ب

  ٣١/٤/٩٩ -ج

  ٣٠/٢/١٤٠٣ -د

 ١٦/١١/١٣٧٤تاريخ: ٣٠/ ٦٤٨٠٢/١٣٠٤٣/٤شماره: بخشنامه 

چون درخصوص مطالبه ماليات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختالف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتي بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام  

از تكاليف مقرر در   در موارد تخلف كارفرما  ٦٦قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ٩٠مطابق مقررات ماده  : لزوما متذكر ميگردد 

مزبور ، چنانچه  ٩٠قانون مذكور قابل مطالبه است و بنا به تصريح ماده ١٥٧قانون مذكور ، ماليات متعلق با رعايت مقررات ماده ٨٥ماده 

ي پرداخت كنندگان حقوق ظرف سي روز ازتاريخ مطالبه ماليات اعتراض نمايند ، اين اعتراض قابل طرح در هيات حل اختالف ماليات

النهايه در موارديكه با اسناد و مدارك مربوط اثبات   . قانون ياد شده دراين مورد جاري نمي باشد٢٣٨ذيربط بوده و در نتيجه مقررات ماده 

شود كه ماليات متعلق توسط كارفرما بموقع كسر ولي بحساب مربوط واريز نگرديده است ، وصول اين ماليات از كارفرما مشمول مرور 

قانون مالياتهاي  ٢٣٧د بود. ضمنا يادآورمي شود در موارد مطالبه ماليات حقوق ازپرداخت كنندگان حقوق بايستي مقررات ماده زمان نخواه

مستقيم دقيقا رعايت و مستندات مطالبه ماليات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگيران و نيز مدت اشتغال و ميزان حقوق هر يك 

 . اد اين بخشنامه به تائيد هيئت عمومي شورايعالي مالياتي نيز رسيده است در گزارش مربوط قيد گردد. مف

 
 

  حي ماليات عملكرد اشخاص حقوقي در هرسال چه زماني است؟صالفرصت ارسال اظهارنامه ا -٢٣

  يك ماه بعد از انقضاي مهلت قانوني اظهارنامه اصلي -الف

  حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد  -ب 

  از انقضاي مهلت قانوني اظهارنامه اصليروز بعد  ١٥ -ج

  حداكثر تا پايان مهلت قانوني اظهارنامه اصلي -د

مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان  ـ عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف  ق.م.م ٢٢٦ماده 

نها كه در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور درمادة  آهستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان 

 ) اين قانون نخواهد بود. در غير اين صورت، درآمد مذكور درترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود. ١٥٦(

تسليمي از  اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان نحوي از انحاء در شود در صورتي كه به تبصره ـ به موديان مالياتي اجازه داده مي 

اشتباه اقدام و  ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع  نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائة مدارك الزم

مودي تاريخ تسليم ر حال تاريخ تسليم اظهارنامة را حسب مورد تسليم نمايد و در ه اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصالحي

  باشد. اظهارنامة اول مي 
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  فرصت ارسال اظهارنامه جايگزين ماليات عملكرد اشخاص حقوقي در هرسال چه زماني است؟-٢٤

  حداكثر تا پايان مهلت قانوني ارسال اظهارنامه اصلي -الف 

  حيصالتا پايان مهلت قانوني اظهارنامه ا -ب

  ماه بعد از انقضاي مهلت قانوني اظهارنامه اصلييك  -ج

  هيچكدام  -د

مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان  ـ عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف  ق.م.م٢٢٦اده م

تسليم شده است در مهلت مذكور درمادة  آنها كه در موعد مقرر قانوني هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان 

 ) اين قانون نخواهد بود. در غير اين صورت، درآمد مذكور درترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود. ١٥٦(

تسليمي از  و زيان نحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود شود در صورتي كه به تبصره ـ به موديان مالياتي اجازه داده مي 

اشتباه اقدام و  ظرف يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع  نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائة مدارك الزم

تاريخ تسليم مودي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامة  اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصالحي

  باشد. اظهارنامة اول مي 

 
شده توسط سازمان امور  معالو ا ينك مشابه تعمالدر مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تع نشده در جدول ا -٢٥

  رسيدگي است؟ لبتراض مؤدي در كداميك از مراجع قامالياتي باشد و مؤدي نسبت به آن معترض باشد، اع

  ق.م.م  ٢٣٨موضوع ماده مرجع  -الف

  مكرر ٢٥١هيئت موضوع ماده  -ب

  ف مالياتي موضوع ق.م.ماختالمراجع حال -ج

  نشده توسط سازمان امور مالياتي قطعي و غيرقابالعتراض است و قابلطرح نيست  عينبهاي ت ق.م.م اجاره ٥٤قررات ماده مطبق -د

  

در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده  -ق.م.م٥٤ماده ٣ صرهتب

  مراجع حل اختالف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود مورد اعتراض مودي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در 

 
  الشركه كداميك از اشخاص زير مشمول حق تمبر نيست؟ سهام و سهم -٢٦

  شركتهاي مختلط سهامي -الف

  ركتهاي تضامني و نسبيش -ب

  شركتهاي تعاوني -ج

  شركتهاي با مسئوليت محدود -د

هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت سهام و سهم الشركه كليه  -ق.م..م ٤٨ماده 

  شود ) ريال محسوب مي ١٠٠) ريال هم صد (١٠٠) مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (١قرار نيم در هزار( يا سهم الشركه به  

  



١٢ 
 

  

  

  بدهي مالياتي مؤدي در چه صورت قابل كسر از ماترك است؟-٢٧

  دار قرار گيرد حيت الصورتيكه مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد اداره امور مالياتي صرد -الف 

  درصورتيكه اصالت آن مورد تائيد مراجع قضايي قرار گيرد -ب 

  درصورتيكه اصالت آن مورد تائيد هيئتهاي حل اختالف مالياتي قرار گيرد -ج 

  ف مالياتي قرارگيردتالدرصورتيكه مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد مراجع حل اخ -د

در صورتي كه بدهي متوفي مستند به مدارك و اسناد مثبته قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد اداره امور مالياتي  :٢٦ماده١تبصره

اترك خواهد بودصالحيتدار قرار گيرد قابل كسر ازم  . 

 
  غ قانوني شده باشد و مؤدي ظرف مهلت مقرر مراجعه نكند در اين حالت؟بالچنانچه برگ تشخيص ماليات ا -٢٨

  مفاد برگ تشخيص در جرايد كثيراالنتشار آگهي خواهد شد -الف

  غ خواهد شدبالبرگ اجرايي صادر و ا -ب

  ف مالياتي ارسال ميشودختالپرونده به هيئت حل ا -ج

  ماليات قطعي شده و برگ قطعي صادر ميشود -د

در صورتي كه مودي ظرف سي روز از تاريخ ابالغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتبا اعالم كند يا  -ق.م.م٢٣٩ماده 

را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختالف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به ماليات مورد مطالبه 

گردد و در مواردي كه مودي ظرف فع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي ر) اين قانون ٢٣٨شرح ماده (

مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ سي روز كتبا اعتراض ننمايد و يا در

 تشخيص ماليات قطعي است. 

  افزوده؟ درسي ماليات بر ارزشدر فرايند دا-٢٩

  طرح پرونده در شوراي عالي مالياتي وجود دارد نامكا -الف

  مكرر وجود ندارد ٢٥١امكان طرح پرونده در هيئت موضوع ماده  -ب

  طرح است لاستثناي شوراي عالي مالياتي قاب ف بهتالدر تمامي مراحل حل اخ -ج 

  هيچكدام  -د 

 
  اند پس از دريافت اطالعات مربوط به تراكنشهاي بانكي اين اطالعات را به كجا ارائه نمايند؟ مالياتي موظفادارات كل امور -٣٠

  مركز اطالعات مالي و مبارزه با پولشويي -الف

  ادارات اطالعات و خدمات مالياتي -ب

  واحدهاي نظارتي برونسازماني -ج

  گروههاي رسيدگي ويژه -د 

موضوع نحوه بررسي و رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مشكوك به شرح   ٠٢/٠٤/ ١٣٩٥مورخ  ٢٠٠/٩٥/٥٠٥شماره دينوسيله دستورالعمل ب

گردد :در هر اداره كل متناسب با حجم اطالعات دريافتي، يك يا چندگروه رسيدگي ويژه زير نظر يكي از روساي  ذيل اصالح و ابالغ مي

  تبحر، دانش و تجربه كافي باشد تشكيل و مشخصات مأموران مالياتي مذكور به همراه   امور مالياتي كه در امر حسابرسي مالياتي داراي
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رونوشتي از احكام صادره براي ايشان به دفتر فني و حسابرسي مالياتي ارسال شود. رسيدگي به اطالعات تراكنش هاي بانكي واصله به 

قانون مالياتهاي مستقيم، توسط گروه يا گروه  ٢١٩آيين نامه اجرايي ماده  ٢٩ترتيبي كه در اين دستورالعمل تعيين مي شود، در اجراي ماده 

هاي رسيدگي مذكور صورت خواهد پذيرفت. ادارات كل امور مالياتي پس از دريافت اطالعات تراكنش هاي بانكي موظفند اطالعات  

ت مذكور با توجه به شرح وظايف ابالغ شده به قيد دريافتي را به صورت متمركز به ادارات اطالعات و خدمات مالياتي ارسال و ادارا 

  فوريت به شرح زير اقدام نمايند

 
  چنانچه ماليات از غير مؤدي اصلي مطالبه و قطعي شده باشد، مراجع رسيدگي به اعتراض شخصي كه از او مطالبه شده؟-٣١

  ف مالياتي استتالهيئتهاي حل اخ -الف

  شوراي عالي مالياتي است -ب 

  ديوان عدالت اداري است -ج

  محاكم دادگستري است -د

 /ص ٢٠٠/٩٧/٢٢دستورالعمل: 

 قانون ماليات هاي مستقيم   ١٥٧حوه و چگونگي رسيدگي هيأت حل اختالف مالياتي در اجراي تبصره ماده ن 

مربوط به او نبوده و مودي واقعي شخص  در مواردي كه مودي با ارائه داليل، اسناد و مدارك به مكتوب اعالم نمايد كه ماليات مطالبه شده 

ديگري است، پرونده امر در هر مرحله اي كه باشد، مي بايست به قيد فوريت و خارج از نوبت در هيأت حل اختالف مالياتي به شرح زير  

  مورد رسيدگي قرار گيرد: 

حله اعتراض مودي به برگ تشخيص يا اعتراض قبل از قطعيت درآمد مشمول ماليات (در مواردي كه هيأت حل اختالف مالياتي در مر -١

  به رأي هيأت حل اختالف مالياتي بدوي تشكيل شده باشد):

  در مواردي كه اعتراض مودي به شرح بند«ب» مورد قبول و پذيرش هيأتهاي حل اختالف مالياتي واقع شده باشد :  -١-١

قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به انشاء رأي جهت مطالبه  ١٥٧اده در اين صورت هيأت حل اختالف مالياتي مي بايست در اجراي تبصره م 

بايست در متن رأي درج گردد، اقدام نمايد. رأي صادره در اجراي تبصره مذكور مبني بر ماليات از مودي واقعي كه مشخصات آن نيز مي

اتي براي طرح در مراجع بعدي مالياتي نخواهد بود.  مطالبه ماليات از مودي واقعي قابل تجديدنظرخواهي يا شكايت توسط اداره امور مالي

  قانون ماليات هاي مستقيم صادر شده باشد، جاري خواهد بود.  ١٥٧اين حكم در خصوص بخشي از يك رأي نيز كه در اجراي تبصره ماده 

در اين صورت هيأت  نگيرد: در مواردي كه اعتراض مودي به شرح بند«ب» مورد قبول و پذيرش هيأتهاي حل اختالف مالياتي قرار -١-٢

ررات قابل رأي صادره با رعايت مق .نمايدحل اختالف مالياتي بدوي يا تجديدنظر حسب مورد نسبت به انشاء رأي اقدام مي

  .در مراجع بعدي مالياتي خواهدبود تتجديدنظرخواهي يا شكاي

 
  در مورد فرار مالياتي صحيح است؟ كدام گزينه -٣٢

  حي جديد جرم استصالفرار مالياتي ناشي از اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن بر اساس قانون قبلي و ا -الف

  فرار مالياتي ناشي از اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن تخلف است ولي جرم نيست  -ب 
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  فرار مالياتي ناشي از اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن در اصالحي قانون جديد جرم است -ج 

  هيچكدام  -د 

ماليات ها ذكر شده، اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن، انجام نشدن تكاليف اصالحيه قانون  ٦٠بند  ٢٧٤ر اساس ماده ب

قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات موديان ديگر، تنظيم معامالت و  

موديان ديگر به نام خود برخالف واقع، خودداري از انجام تكاليف قانوني در   قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معامالت و قراردادهاي

خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطالعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي و استفاده از كارت بازرگاني اشخاص  

قانون ماليات ها، مجازات هايي كه براي جرايم مالياتي در نظر   ٦٠بند  ٢٧٩ديگر به منظور فرار مالياتي جرم محسوب مي شود. برابر ماده 

  سال اشاره كرد  ٢ماه تا  ٦گرفته شده كه از آن جمله مي توان به ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي براي افراد حقوقي براي مدت 

افزوده قابل كسر از مالياتهاي  بر ارزشافزوده پرداختي مؤديان كه طبق مقررات قانون ماليات  آن قسمت از مالياتهاي ارزش -٣٣

  استرداد نيست؟ شده يا قابل وصول

  بررسي است با توجه به نوع اطالعات قابل -الف

  قبول مالياتي محسوب ميشود هاي قابل جزء هزينه -ب

  شده است افزوده پرداختي مؤديان، قابل كسر از مالياتهاي وصول تمامي مالياتهاي ارزش -ج 

  هيچكدام  -د 

آن قسمت از مالياتهاي ارزش افزوده پرداختي موديان كه طبق مقررات اين قانون قابل كسر   -قانون ماليات ارزش افزوده  ١٧ماده٥تبصره

  از مالياتهاي وصول شده يا قابل استرداد نيست، جزء هزينه هاي قابل قبول موضوع قانون مالياتهاي مستقيم محسوب مي شود 

 
  م شود؟عالف مالياتي بايد حداكثر چند روز قبل به مؤدي االتشكيل جلسه هيئت حل اختزمان  -٣٤

  حداكثر تا يك هفته قبل از تشكيل جلسه -الف

  حداكثر تا دو هفته قبل از تشكيل جلسه -ب

  حداكثر تا يك ماه قبل از تشكيل جلسه -ج

  روز قبل از تشكيل جلسه ١٠حداكثر تا  -د

، جهت حضور مودي يا نمايندة مودي و نيز اعزام نمايندة  رسيدگي هيأت حل اختالف مالياتي در مورد هر پرونده ـ وقت ق.م.م  ٢٤٦ ادهم

ادارة امور مالياتي بايد به آنها ابالغ گردد. فاصلة تاريخ ابالغ و روز تشكيل جلسة هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست 

 .مودي و موافقت واحد مربوط 

 
  تعداد اعضاي شوراي عالي مالياتي برابر است با؟ -٣٥

سال  ٦نفر از آنان بايد از كاركنان وزارت امور اقتصاد و دارايي يا واحدهاي تابعه بوده و حداقل  ١٥نفر عضو كه حداقل  ٢٥ -الف

  باشند سابقه كار داشته

سال  ١٠امور اقتصاد و دارايي يا واحدهاي تابعه بوده و حداقل نفر از آنان بايد از كاركنان وزارت  ١٥نفر عضو كه حداقل  ٢٥ -ب

  باشند سابقه كار داشته

  سال سابقه كار باشند ٦نفر عضو كه ميبايست كارمند سازمان امور مالياتي كشور بوده و داراي حداقل  ٢٥ -ج

  سال سابقه كار باشند ١٠نفر عضو كه ميبايست كارمند سازمان امور مالياتي كشور بوده و داراي حداقل  ٢٥ -د 
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نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در ـ شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج ق.م.م  ٢٥٢ماده 

باشند  هاي مذكور مي مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته ، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل ، مالي ، اقتصادي امورحقوقي 

  شوند. به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي 

بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه  ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي ١تبصره

  مالياتي باشند انتخاب شوند.  كار در مشاغل  آن كه داراي حداقل شش سال سابقه

 
  اشخاص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كداميك از درآمدهاي خود مشمول ماليات هستند؟ -٣٦

  كليه درآمدها حاصله در ايران -الف

  كليه درآمدهاي حاصله در ايران و خارج از ايران -ب

  بهرهبرداري سرمايه در ايراني حاصل از ادرآمده -ج 

 پرداختي به كشور محل تحصيل درآمدكليه درآمدهاي حاصله در ايران و خارج از ايران پس از كسر ماليات  -د 

                                                                                                                             قانون مالياتهاي مستقيم١ماده: 

كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا امالك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .١  

نمايد.. هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي٢  

مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند. . هر شخص حقيقي ايراني ٣  

نمايد. . هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي ٤  

نسبت به درآمدهايي كه  نمايد و همچنين. هر شخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي ٥  

هاي سينمايي (كه به عنوان بها يا حق هاي فني و يا واگذاري فيلمبابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك 

گردد) از ايران تحصيل ميكند. نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي  

افزوده اخذشده از صادركنندگان را كه از مبادي خروجي رسمي  رزشسازمان امور مالياتي مكلف است ماليات بر ا -٣٧

  صادرشده ظرف چه مدت مسترد نمايد؟

  ماه از تاريخ درخواست ٣ظرف  -الف

  ظرف يك ماه از تاريخ درخواست -ب 

  ظرف يك ماه پس از ارائه برگ خروجي -ج 

  ظرف دو ماه پس از ارائه برگ خروجي -د

٢٠٠/٩٤/٥١٠دستورالعمل:   

سازمان امور مالياتي كشور مكلف "در اجراي ماده (٣٤) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشوركهمقررميدارد

ناد و مدارك است ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادركنندگان را از كاالهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارائه اس

هاي جاري آن مثبته حداكثر تا مدت يك ماه پس از ارائه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسالمي ايران از محل وصولي

 سازمان به صادركنندگان مسترد نمايد
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  اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر گرديده مكلفاند؟  -٣٨

  هريك از منابع درآمدي موضوع قانون اظهارنامه جداگانه تسليم و ماليات متعلق را بر اساس نرخ مقرر پرداخت كنندبراي  -الف

  شده است نيستند  بيني مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصلهاي مربوط پيش -ب 

  وانتقال سهام يك اظهارنامه تسليم نمايند ك و نقلمالبراي كليه درآمدهاي خود بهاستثناي درآمد حاصل از ا -ج

 پرداخت  ٪٢٥به اداره مالياتي تسليم و ماليات متعلقه را به نرخ  ١١٠كليه درآمدها را طي يك اظهارنامه در مهلت مقرر ماده  -د 

  نمايند

دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهار ـ اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زيان متكي به ق.م.م ١١٠ماده 

هر يك از آنها را به  الشركه يا تعداد سهام و نشاني ماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم 

ق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلادارة امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص

ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات  مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت 

 . باشند تهران استكه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نميمقيم خارج از ايران 

  داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود. در مورد كارخانه   حكم اين ماده

مكلف به تسليم مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است تبصره ـ اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق 

  ستند. بيني شده است نيپيشهاي مربوط  اظهارنامة مالياتي جداگانه كه در فصل 

 
  كداميك از موارد زير موجب رد دفاتر نيست؟ -٣٩

  عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي -الف

  حذف برخي عمليات در دفاتر الكترونيكي -ب 

  هاي مذكور استفاده ميكنند هاي ماشيني در مورد اشخاصي كه از سامانه عدم تطبيق اطالعات دفاتر قانوني با سامانه -ج 

  ح آن اقدام نگرديده باشدصالاشتباه در ثبت عمليات مؤسسه درصورتيكه تا پايان سال نسبت به ا -د 

  نحوه تحرير دفاتر  ٩٥ماده  ١ين نامه تبصره آي

 
  كداميك از موارد ذيل جزء تكاليف اشخاص حقيقي و حقوقي فعاالن اقتصادي مناطق آزاد تجاري و صنعتي است؟ -٤٠

  التمعامارسال فهرست  -الف

  ارسال فهرست حقوق پرداختي به كاركنان -ب

 امالكتسليم اظهارنامه مالياتي در صورت داشتن درآمد اجاره  -ج 

  هر سه مورد -د

 ق.م.م ١٣٢ماده 

 
  ك است؟هالشده براي محاسبه است كدام روشهاي ذيل جزء روشهاي پذيرفته -٤١

  خط مستقيم و مانده نزولي -الف

  مانده نزولي و تعداد توليد يا كاركردخط مستقيم و  -ب 

  خط مستقيم و مجموع سنوات -ج

  همه موارد -د
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  ١١طبق استانداردهاي حسابداري ايران شماره

 روشهاي استهالك مورد پذيرش در استاندارد ايران روشهاي خط مستقيم ، نزولي و معادل آحاد توليد است ايران

 

  دفاتر ميشود؟كداميك از موارد زير موجب رد  -٤٢

  درصورتيكه دفاتر نزد مراجع ذيربط به ثبت نرسيده باشد -الف 

  عدم ثبت عمليات شعب در دفاتر مركزي -ب

  افزار حسابداري مورداستفاده در طي سال مالي بدون اطالع قبلي اداره ماليات نرم تغير -ج 

  تمامي موارد فوق موجب رد دفاتر است -د

 
 : نامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر ، در موارد ذيل دفاتر قانوني رد مي شودآيين  ٢٠به موجب ماده 

 احراز شرط به پولي و مالي فعاليت  چند يا يك ثبت  عدم –فقدان يك يا چند برگ  - خارج شدن دفاتر ارائه شده از پلمپ به هر نحو 

 –موضوع)، در حاشيه  = آرتيكل( فعاليت  يك از قسمتي يا تمام ثبت  – ها آن وقوع تاريخ به نسبت  معامله چند يا يك ثبت  تقدم –

 گذاشتن سفيد جاي – استفاده سوء منظور به دفاتر مندرجات كردن پاك و تراشيدن –عاليت بين سطور ف يك از قسمتي يا تمام ثبت 

  و جوهر يا رنگ با دفاتر مندرجات كردن ناپديد -شيميايي وسايل با دفاتر مندرجات كردن محو  – معمول حد از بيش صفحات در

  

لد از دفاتر ثبت و پلمپ شده، ولو آنكه در آن ها چيزي نوشته نشده ج چند يا يك ارائه عدم – استفاده سوء منظور به ها آن نظاير 

   بستانكار يا و نمايد مطابقت  بانك صورتحساب با بانكي هاي حساب اينكه مگر نقدي و بانكي هاي حساب شدن بستانكار –باشد 

كه در اين صورت موجب رد دفتر  باشد پرداخت  و دريافت  يا ها حساب ثبت  تاخر و تقدم از ناشي نقدي يا بانكي هاي حساب شدن

  . نامه آيين در مقرر مجاز حد بر زايد كل دفتر و مشاغل دفتر و روزنامه تحرير تاخير –نيست 

  

  فعاليت آنها ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء مينمايد، بايد؟در مورد كارگاههايي كه نوع  -٤٣

  به اداره مالياتي محل وقوع كارگاه تسليم نمايند كالدر محل فعاليت اظهارنامه تهيه و  -الف

  كارگاه تسليم نمايدكليه درآمدهاي حاصل از فعاليت خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع  -ب

  صورت مجزا اظهارنامه تسليم شود در محل فعاليت به -ج

  يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل فروشگاه اصلي تسليم نمايند -د 

  ق.م.م١٠١ماده

  

  بود خواهند......  مشمول ،... مدت ظرف محل مالياتي امور ۀ م تاريخ شروع فعاليت به ادارعالصاحبان مشاغل در صورت عدم ا -٤٤

  قطعي ماليات ٪١٠ –ماه  ٤ -الف

  قطعي ماليات ٪٢٠ –ماه  ٤ -ب

  قطعي ماليات ٪١٠ –ماه  ٢ -ج

  مالياتي امور اداره توسط شناسايي تاريخ تا مالياتي معافيتهاي و تسهيالت ازكليه محروميت  و قطعي ماليات ٪١٠ –ماه  ٤ -د
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مشاغل مكلفند ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعالم احبان ص-ق.م.م١٧٧ماده ٣تبصره 

) %١٠نمايند. در صورتيكه صاحبان مشاغل از انجام اين تكليف در مهلت مقرر خودداري نمايند مشمول جريمه اي معادل ده درصد (

عافيتهاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيالت و م

)اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود  

  

  كداميك از موارد زير در بخش خصوصي از ماليات بر درآمد حقوق معاف است؟ -٤٥

  وجوه پرداختي بابت يارانه غذا -الف 

  وجوه پرداختي بابت مهدكودك  -ب 

  حقوق كاركنان شاغل در پاركهاي علم و فناوري داراي مجوز -ج

  همه موارد فوق -د

   -ق.م.م٩١اده م

  آبان ماه باشد و آخرين روز مهلت اعتراض جمعه باشد ... ١٥برگ تشخيص ماليات بر درآمد در تاريخ  ابالغچنانچه زمان  -٩٦

  آذرماه اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد ١٧مؤدي ميتواند حداكثر تا پايان وقت اداري روز  -لفا

   تسليم نمايدآذرماه اعتراض خود را كتباً ١٦مؤدي ميتواند حداكثر تا پايان وقت اداري روز  -ب 

  آذرماه اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد  ١٥مؤدي ميتواند حداكثر تا پايان وقت اداري روز  -ج 

  آذرماه اعتراض خود را كتباً تسليم نمايد ١٨مؤدي ميتواند حداكثر تا پايان وقت اداري روز  -د

 

٣٣٠٨٢/ ٩٨٨٨/ ٤/ ٣٠بخشنامه:   

قانون ٢٠٩رعايت مقررات آئين دادرسي مدني راجع به مواعد ابالغ ، كه به تجويز ماده اداره كل ماليات برشركتها درخصوص 

هرگاه روز  ١درمورد ابالغ اوراق مالياتي الزم الرعايه ميباشد نكات ذيل راياددآوري مينمايد:  ١٣٦٦مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 

است بحساب نمي آيد و روزآخرموعد روزي خواهد بود كه ادارات  آخر موعد مصادف شود باروز تعطيل ادارات ، آنروز كه تعطيل

 محسوب مواعدي كه ابتداي آن تاريخ ابالغ يا اعالم است روزابالغ واعالم وهمچنين روز اقدام جزء مدت ٢ ٠بعدازتعطيل باز ميشوند

 نميشود

 
ي خالي شناسايي ميشوند، در سال چهارم عنوان واحدها واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بيش از يكصد هزار نفر كه به -٤٧

  مشمول مالياتي معادل ...... اجاره خواهند بود.

  يك ونيم برابر ماليات متعلقه -الف

  يك برابر ماليات متعلقه -ب

  دو برابر ماليات متعلقه -ج 

  واحدهاي خالي مشمول ماليات نيستند -د

واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي امالك و اسكان   -رركم ٥٤ماده 

  شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات  عنوان «واحد خالي» شناسايي مي مكرر اين قانون) به ١٦٩ماده ٧كشور(موضوع تبصره
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معادل  -سال چهارم و به بعد معادل ماليات متعلقه -سال سوم ل يك دوم ماليات متعلقهدمعا -خواهند شد: سال دومبر اجاره به شرح زير 

  ) برابر ماليات متعلقه ٥/١يك و نيم (

  جريمه تخلف از پرداخت حق تمبر مالياتي عبارت است از؟ -٤٨

  يك برابر اصل حق تمبر مربوطه -الف

  مشمول حق تمبر اوراق اسمي مبلغ ٪٢٠ -ب

  تمبر حق مشمول اوراق روز مبلغ ٪٢٠ -ج

  دو برابر اصل حق تمبر مربوطه -د

قانون مالياتهاي مستقيم در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر، متخلف عالوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن   ٥١مطابق ماده 

  .جريمه خواهد شد

 
 

  اموال او به غير وارث منتقل شود؟چنانچه برابر وصيت متوفي بخشي از  -٤٩

  مشمول ماليات نيست -الف

  مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود -ب 

  مشمول يكدوم ماليات بر ارث متعلقه خواهد بود -ج

  مشمول دو برابر ماليات بر ارث متعلقه خواهد بود -د

حقوقي به صورت بالعوض و يا از طريق معامالت محاباتي و يا به  ـ درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا ق.م.م  ١١٩ ماده 

  ) اين قانون خواهد بود.  ١٣١ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در مادة ( نمايد مشمول  عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي 

 
توسط مؤدياني كه به عرضه توأم كاالهاي افزوده پرداختي بابت نهادههاي مشمول  در خصوص ماليات و عوارض ارزش -٥٠

  مشمول و معاف اشتغال دارند كداميك از موارد زير صحيح است؟

  استرداد نيست قابل -الف

  استرداد است قابل –ب 

  پذيرش است  عنوان اعتبار مالياتي قابل فقط سهم بخش عرضه مشمول به -ج

  قانون مالياتهاي مستقيم محسوب ميشودقبول مالياتي موضوع  هاي قابل عنوان هزينه به -د

در صورتي كه موديان به عرضه توأم كاالها يا خدمات مشمول ماليات ومعاف از ماليات  -ماليات ارزش افزوده ١٧ماده  ٣بصرهت

منظور اشتغال داشته باشند، صرفا مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كاالها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي مودي 

  خواهد شد

ثبت نگردد  ١٦٩افزوده در سامانه  اگر اطالعات مربوط به صورتحسابهاي خريد كاالهاي مشمول مؤديان ماليات بر ارزش -٥١

  افزوده مندرج در صورتحسابهاي واقعي؟ ماليات و عوارض ارزش

  پذيرش نيست لعنوان اعتبار مالياتي قاب به -الف

  پذيرش است قابلنوان اعتبار مالياتي ع به –ب 

  قضاوت آن در عهده مأموران مالياتي است -ج

  هيچكدام  -د
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 ١٣٣/ ٩٧/ ٢٠٠بخشنامه: 

) قانون ١٦٩) ماده (٣هاي مالياتي موديان در سامانه معامالت موضوع تبصره (عدم ارسال فهرست معامالت تمام يا برخي از دوره

اظهارنامه و يا ابراز ميزان فروش كاال و خدمات كمتر از مبلغ واقعي توسط فروشنده در مالياتهاي مستقيم و همچنين عدم تسليم 

 براي عدم پذيرش اعتبار مالياتي واقعي موديان نبوده و ادارات  اظهارنامه، دليلي

و در صورت  هاي مالياتي وفق مقررات اقدام نمايند امور مالياتي مي بايست بر اساس اطالعات موجود نسبت به رسيدگي دوره

وجود ابهام در خصوص اقالم مورد نظر، مراتب جهت احراز اصالت معامله از مراجع ذيصالح از جمله اداره امور مالياتي مربوط، 

  .گمرك جمهوري اسالمي ايران استعالم گردد و در صورت اخذ تأييديه نسبت به پذيرش اعتبار اقدام نمايند

 
  افزوده از تاريخ؟ پرداخت ماليات و عوارض ارزشتاريخ تعلق جريمه تأخير در  -٥٢

  غ برگ مطالبه استبالا -الف

  غ برگ تشخيص استبالا -ب

  غ برگ قطعي استبالا -ج

  انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه است -د

 ٧٨٢١بخشنامه: 

قانون ماليات بر ارزش افزوده به  (٢٣)) و ٢٢نظر به طرح سواالتي در خصوص چگونگي محاسبه جرائم مالياتي موضوع مواد(

  ) قانون در مورد ماليات و عوارض پرداخت ٢٣مبدأ احتساب جريمه تأخير موضوع ماده(:منظور اتخاذ رويه واحد مقرر مي دارد

) هر دوره مالياتي،تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و سر رسيد پرداخت ماليات نشده(اعم از ابرازي مودي يا مطالبه شده

 و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

   

  افزوده در مشاغل صرافي برابر است با؟ مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش -٥٣

  قيمت فروش ارز -الف

  التفاوت قيمت خريدوفروش ارز مابه -ب

  التفاوت قيمت خريدوفروش ارز مندرج در تابلوي روز انجام معامله مابه -ج

  افزوده نيستند ها مشمول ماليات بر ارزش مي سازمان، صرافياعالبر اساس آخرين بخشنامه  -د  

 ٥٢٦/ ٩٣/ ٢٠٠دستورالعمل: 

 نحوة تعيين مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده:

باشند بنابراين تفاوت دو قيمت خريد و دهنده خدمات تبديل ارز ميفروش ارز به مشتريان، ارائهها به هنگام ازآنجائيكه صرافي

ازاء ارائه خدمت بابت تبديل هر واحد ارز بوده و مشمول ماليات و عوارض فروش ارز مندرج در تابلو در زمان انجام معامله، مابه

خدمات توسط صرافيها) فارغ از قيمت تاريخ ازاء ارائهض ارزش افزوده (مابهباشد. لذا مأخذ محاسبه ماليات و عوارارزش افزوده مي

التفاوت قيمت خريد و فروش ارز (قيمتهاي مندرج در تابلوي صرافي) خريد ارز و سود و زيان مكتسبه در زمان فروش آن، از مابه

  گردد.در زمان انجام معامله با مشتريانمحاسبه مي

 
  اند برابر است با؟ شده ق.م.م مطرح ٩٧ماده  ٣ه پروندههايي كه در هيئت بند مهلت رسيدگي ب آخرين -٥٤

  يك سال پس از تسليم اظهارنامه مالياتي -الف 

  ماه پس از تسليم اظهارنامه مالياتي ١٤ -ب
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  ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي ١٤ -ج 

  

  

  افزوده ميشودماه به مهلت رسيدگي  ٤حداكثر تا  -د 

در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل -٩٧ماده٣بند 

رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب 

اليل كافي كتباً به مودي ابالغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان بايد با ذكر د

امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي 

ايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رع

 ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و داليل الزم و كافي به اداره امور مالياتي اعالم نمايد تا براساس آن اقدام 

وي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه گردد. نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عض

هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعالم مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي 

 مالياتي نيز اعالم نمايد

) اين قانون اضافه مي شود١٥٦به مهلت رسيدگي موضوع ماده (دو ماه  ٩٧) ماده٣: در اجراي بند (١تبصره   

  قبول مالياتي شامل كداميك از موارد زير است؟ هاي قابل مقررات هزينه -٥٥

  ق.م.م  ٩٥تمامي اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده  -الف

  اشخاص حقوقي و شركتهاي موضوع قانون تجارت -ب

  ق.م.م ٩٥نامه اجرايي ماده  ينن موضوع گروه اول آاشخاص حقوقي و مؤديا -ج 

  تمامي اشخاصي كه موظف به نگهداري دفاتر قانوني هستند -د

) اين قانون كه ٩٥ـ از لحاظ مقررات اين فصل، كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده(.ق.م.م١٤٧ماده١ بصرهت

هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل  شوند. همچنين هزينه موسسه محسوب ميباشند، در حكم مكلف به نگهداري دفاتر مي 

 نيز قابل پذيرش است 

اگر تراكنشهاي بانكي واصله متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي فاقد پرونده مالياتي باشد اين اطالعات ظرف چه مدت  -٥٦

  بايد در اختيار گروه رسيدگي قرار گيرد؟

  محض وصول تراكنشهاي بانكي به -الف

  حداكثر ظرف مدت يك ماه -ب

  حداكثر طرف مدت يك هفته -ج

  حداكثر ظرف مدت دو هفته -د

٢٠٠/٩٥/٥٠٥دستورالعمل:   

نحوه بررسي و رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مشكوك    

مالياتي كشور باشد، حداكثر ظرف مدت دو  هاي بانكي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام چنانچه تراكنش

هاي بانكي، نسبت به انجام تحقيقات الزم و با دعوت صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين  هفته پس از دريافت اطالعات تراكنش

پرونده براي  نام وتشكيل هاي مربوط نسبت به ثبتموضوع فعاليت ايشان و تكميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل

هاي بانكي واصله، طبق دستور مديركل امور مالياتي در اختيار گروه  اشخاص مذكورحسب مورد اقدام شود. سپس اطالعات تراكنش

 رسيدگي ويژه قرار گيرد 
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  قبول مالياتي نيست؟ هاي قابل هاي زير در زمره هزينه كداميك از هزينه -٥٧

  خريد كاالي فروش رفتهضايعات معارف توليد و قيمت  -الف

  وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات -ب 

هايي كه براي انجام عمليات موسسه به شركتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانك مركزي  سود و كارمزد و جريمه -ج

  يافته تخصيص

مول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه هاي مربوط به درآمدهايي كه از پرداخت ماليات معاف يا مش هزينه -د 

  ميشود

ق.م.م.١٤٨ماده  

 
  افزوده چيست؟ تفاوت نرخ صفر و معافيت در قانون ماليات بر ارزش -٥٨

  قبول مالياتي است هاي قابل پذيرش است و در معافيت، اعتبار مالياتي جزء هزينه در نرخ صفر اعتبار مالياتي قابل -الف

  قبول مالياتي است هاي قابل پذيرش است و در نرخ صفر، اعتبار مالياتي جزء هزينه معافيت، اعتبار مالياتي قابلدر  -ب 

  هيچ ارتباطي با اعتبار مالياتي ندارد  -ج

  فزوده هريك از موارد الف و ب امكان دارد صحيح باشد  برحسب نوع مؤدي و قلمرو ارزش -د 

 
هاي مستقيم، در ماليات به نرخ صفر، مودي مالياتي موظف به ارسال اظهارنامه مالياتي براي قانون ماليات ١٣٢عنايت به بند الف ماده 

شود. در اين نوع ماليات ارسال اظهارنامه، سازمان امور مالياتي است اما درنهايت، ماليات بر درآمدش به نرخ صفر درصد محاسبه مي

 شرط برخورداري از نرخ صفر است 

قانون ماليات بر ارزش افزوده ارزش افزوده معاف باشد اصال نبايد در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نمايد. به اين  ١٢ماده ٥تبصره

ندحالت معافيت ماليات بر ارزش افزوده ميگوي  

 
  اي زير ميسر است؟ افزوده دريكي از حالته استرداد ماليات بر ارزش -٥٩

  جي كه از تاريخ خريد آنها از مؤديان ماليات بر ارزشافزوده بيشتر از يك ماه نگذشته باشدكاالهاي همراه مسافر اتباع خار -الف 

  كاالهاي همراه مسافر اتباع خارجي كه از تاريخ خريد آنها از مؤديان ماليات بر ارزشافزوده بيشتر از دو ماه نگذشته باشد  -ب  

  مبلغ ماليات و عوارض پرداختي خريد بيشتر از ماليات و عوارض دريافتي فروش باشد  -ج 

  موارد ب و ج صحيح است -د

مالياتهاي پرداختي بابت كاالهاي همراه مسافران تبعه كشورهاي خارجي كه از تاريخ خريد آنها   -قانون ماليات ارزش افزوده١٣ماده بصرهت

دوماه نگذشته باشد، از محل وصولي هاي جاري درآمد مربوط هنگام خروج از كشور در مقابل ارائه  تا تاريخ خروج از كشور بيش از

 اسناد ومدارك مثبته مشمول استرداد خواهد بود. 

  ي رسدم  ضوابط اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه وبه تصويب وزير امور اقتصادي ودارايي

 
  موارد زير اقدامات اجرايي متوقف نميشود؟در كداميك از  -٦٠

  سپردن تضمين بانكي يا وثيقه ملكي معادل ميزان بدهي -الف 

  شكايت از اقدامات اجرايي در ديوان عدالت اداري -ب

  ق.م.م  ٢١٦ف مالياتي موضوع ماده تالبر اساس رأي هيئت حل اخ -ج
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  مالياتيف مالياتي توسط شوراي عالي تالنقض رأي هيئت حل اخ -د

  

  

 ٢٠٠/٢٥١٦٥بخشنامه: 

 

  قانون مالياتهاي مستقيم ٢٥٩رعايت دقيق مقررات ماده 

قانون مالياتهاي   ٢٥٩ظر به اينكه حسب اعالم ديوان محاسبات كشور مشاهده گرديده برخي از ادارات كل امور مالياتي مقررات ماده ن

اجرائي وصول ماليات را نسبت به پرونده ها و آراء هيأتهاي حل اختالف مالياتي  مستقيم را رعايت ننموده و بدون جهات قانوني، عمليات 

كه توسط موديان مالياتي به شوراي عالي مالياتي مورد شكايت واقع مي شود متوقف مي نمايند، لذا بدينوسيله موكدا يادآوري مي گردد كه 

به شوراي عالي مالياتي توسط موديان مالياتي مانع از وصول ماليات و ادامه  به دليل قطعيت و الزم االجراء بودن آراء مزبور، شكايت از آنها

ياد شده به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا   ٢٥٩عمليات اجرائي نمي باشد مگر آنكه مودي در اجراي ماده 

س اداره امور مالياتي باشد معرفي نمايد كه منحصرا در موارد اخير وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول رئي

رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف االجراء خواهد ماند و در غير اينصورت به شرح فوق عمليات اجرائي الزاما بايستي  

مورخ   ١٢٦٩٥و  ٢٩/٩/١٣٧٢مورخ  ٥٠١٨٤و  ١٢/٨/١٣٧٢مورخ  ٣٠/ ٤١٠٠٠/٣٤٤٢ادامه يابد. ضمنا رعايت مفاد بخشنامه هاي شماره 

در اين خصوص الزامي است و  ١٨/١١/١٣٧٧مورخ  ٤/٣٠-١١٤٣٦و رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره  ١٤/١٢/١٣٨٦

 مديران كل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند. 

   
 

  نام مالياتي؟ در اطالعات واردشده در مراحل ثبت  يراتدر صورت اعمال تغ -٦١

  ح كنيمصال، مورد را در پرونده مالياتي اتغييراتماه از زمان وقوع  ٢الزم است حداكثر ظرف مدت  -الف

  ح كنيمصال، مورد را در پرونده مالياتي اتغييراتماه از زمان وقوع  ١الزم است حداكثر ظرف مدت  -ب 

  ح كنيمصال، مورد را در پرونده مالياتي اتغييراتماه از زمان وقوع  ٣الزم است حداكثر ظرف مدت  -ج 

  ح كنيمصال، مورد را در پرونده مالياتي اتغييراتالزم است در اسرع وقت پس از وقوع  -د

  

 سامانه ثبت نام الكترونيكي و ارائه شماره اقتصادي 

تغييرات از جمله انحالل، تعطيلي فعاليت، تغيير نام ، تغيير شغل، تغيير نشاني، تبديل فعاليت انفرادي به  مشمولين ثبت نام مكلفند هر گونه 

ه  مشاركتي و يا بالعكس ، تغيير شركاء (اختياري يا قهري) و يا ساير موارد را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ انجام يا وقوع تغييرات ب

 .سازمان اعالم نمايند

 
 

  رد معاف از ماليات حقوق و دستمزد كدام موارد است؟موا -٦٢

  حق سنوات خدمت كاركنان -الف

  دوهفتم از بيمه سهم كارگر -ب

  يك دوازدهم عيدي و پاداش -ج

  ه مورد صحيح استسهر  -د

ق.م ١٩ماده   
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  اگر حقوقهاي پرداختي زير سقف معافيت ماليات ساليانه باشد كدام جمله صحيح است؟ -٦٣

   اين حالت نيازي به ارسال ليست ماليات حقوق ماهانه نيست در  -الف
   در اين حالت ارسال ليست ماليات حقوق ماهانه اختياري است -ب
   اگر ليست ماليات حقوق ماهانه ارسال نشود مشمول جريمه نيست  -ج
   ماليات تكليفي ارسال شوددر اين حالت نيز حتماً ميبايست ليست ماليات حقوق ماهانه حتي بدون پرداختي  -د

 
ق.م.م. ٨٦ماده   

 
  حي در ارسال ليست ماليات حقوق كدام جمله صحيح است؟صالدر مورد تفاوت نوع ليست اصلي، الحاقي و ا -٦٤

  ليست الحاقي در ماليات حقوق نداريم -الف

  حي تفاوت خاصي باهم ندارند صالليست اصلي و ا -ب

شده و با از قلم افتادن تعدادي كاركنان ليست الحاقي را  انتخاب ميشود كه ليست اصلي ارسالليست الحاقي در صورتي  -ج 

  ازقلم افتاده ارسال كنيم حاوي اطالعات كاركنان

  هر سه مورد صحيح است -د

 
  در چه شرايطي اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق مسترد ميشود؟ -٦٥

  دستمزد واژه استرداد قابليت اجرايي ندارددر ماليات حقوق و  -الف

به اين شرط كه از ابتداي مردادماه سال بعد تا پايان آن سال طي درخواست كتبي به اداره ماليات ارائه شود و بدهي قطعي  -ب

  باشيم ديگري نداشته

  دماليات ارائه شو به اين شرط كه از ابتداي تيرماه سال بعد تا پايان آن سال طي درخواست كتبي به اداره  -ج

به اين شرط كه از ابتداي تيرماه سال بعد تا پايان آن سال طي درخواست كتبي به اداره ماليات ارائه شود و بدهي قطعي ديگري  -د 

  نداشته باشيم

مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي  ـ اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق  ق.م.م٨٧ماده 

حقوق بگير از ادارة امور مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرارگيرد.ادارة امور  تير ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي 

پرداختي و هاي الزم را معمول و در صورت احراز اضافه درخواست رسيدگيسه ماه از تاريخ تسليم  مالياتي مذكور موظف است ظرف

هاي جاري اقدام كند. در صورتي  نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن ادارة امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي 

  .حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شدضافه پرداختي به  كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد ا درخواست كه 

 
  االجاره چيست؟ ن ماليمبناي تع -٦٦

  بر مبناي قرارداد رسمي نيست  -الف

  بر مبناي قرارداد عادي نيست -ب

  شده توسط سازمان امور مالياتي است ينك مشابه تعمالهمواره بر اساس جدول ا -ج

  ك مشابه نباشدالام جدول در مندرج ارقام ٪٨٠شرط آنكه مبلغ اجاره مندرج در آن كمتر از  بر مبناي قرارداد رسمي يا عادي به -د 

گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي  -٥٤اده م

) ارقام مندرج در جدول امالك مشابه تعيين و اعالم %٨٠ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (باشد يا از 

بها بر اساس جدول اجاره امالك مشابه  مكرر) اين قانون، ميزان اجاره ٥٤شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز درمورد ماده(

  تعيين خواهد شد. 
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  ك؟مالدر مورد درآمد مشمول ماليات اجاره ا -٦٧

  كل ماالالجاره * ٪٢٥ =درآمد مشمول ماليات اجاره  -الف

  كل ماالالجاره * ٪٧٥ =درآمد مشمول ماليات اجاره  -ب

  كل ماالالجاره = درآمد مشمول ماليات اجاره -ج

  كل ماالالجاره * ٪١٥ = درآمد مشمول ماليات اجاره -د

االجاره، اعم از نقدي و غير نقدي،  گردد عبارت است از كل مال درآمد مشمول ماليات امالكي كه به اجاره واگذار مي ق.م.م  ٥٣ماده 

  ها و استهالكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجارهبابت هزينه  )%٢٥درصد(و پنج   پس از كسر بيست

 
 

  كدام جمله صحيح است؟ -٦٨

  مستأجر تأثير مستقيمي بر محاسبه ماليات بر درآمد اجاره داردنوع شخصيت  -الف

  وظيفه اجراي ماليات تكليفي اجاره به مستأجري واگذارشده كه شخص حقوقي باشد -ب 

  وظيفه اجراي ماليات تكليفي اجاره به مستأجري واگذارشده كه شخص حقيقي باشد -ج 

  وظيفه اجراي ماليات تكليفي اجاره به مستأجر واگذارشده و شخص حقيقي يا حقوقي بودن اثري در اين وظيفه ندارد  -د

  ٥٣ماده٩تبصره

  

  صحيح است؟در مورد ماليات بر درآمد اجاره واحدهاي خالي كدام جمله  -٦٩

  سال دوم معادل ماليات متعلقه -الف

  سال اول معادل يكدوم ماليات متعلقه -ب

  سال سوم معادل ماليات متعلقه -ج

  سال چهارم به بعد معادل دو برابر ماليات متعلقه -د

سامانه ملي امالك و اسكان  واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد  -مكرر ٥٤اده م

شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات  عنوان «واحد خالي» شناسايي مي مكرر اين قانون) به ١٦٩ماده ٧كشور(موضوع تبصره

معادل  -به بعدسال چهارم و  معادل ماليات متعلقه -سال سوم معادل يك دوم ماليات متعلقه -بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم

  ) برابر ماليات متعلقه ٥/١يك و نيم (

 
  جريمه عدم ارسال اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره شامل؟ -٧٠

 ١٠مشاغل و براي ساير مؤديان هم مشمول جريمه  صاحبان و حقوقي اشخاص براي بخشودگي غيرقابل جريمه ٪٣٠ -الف

  درصدي

  مشاغل صاحبان و حقوقي اشخاص براي بخشودگي قابل جريمه ٪٣٠ -ب 

  مؤديان ساير و مشاغل صاحبان و حقوقي اشخاص براي بخشودگي غيرقابل جريمه ٪٣٠ -ج 

  مؤديان ساير و مشاغل صاحبان و حقوقي اشخاص براي بخشودگي غيرقابل جريمه ٪٢٠ -د

موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم  در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه به  ق.م.م١٩٢ماده 

) %٣٠درصد(اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي 

  .باشد) ماليات متعلق براي ساير موديان مي %١٠درصد( متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون و ده ماليات 
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  افزوده نيستند؟ كداميك از موارد زير جزء كاالها و خدمات معاف از ارزش -٧١

  انواع كود و سم بذر و نهال -الف

  زنبورعسل و كرم ابريشمدام و طيور زنده و آبزيان و  -ب

  اموال منقول -ج

  فرش دستباف و خوراك دام و طيور -د 

 قانون ماليات بر ارزش افزوده١٢ماده 

 
  افزوده كدام مورد صحيح نيست؟ نام ارزش در مورد فراخوانهاي ثبت  -٧٢

  نام مرحله دوم هستند مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي مشمول ثبت  -الف 

  نام مرحله اول هستند نندگان و صادركنندگان مشمول ثبت ك كليه وارد -ب 

  نام مرحله سوم هستند  و كارشناسان و مترجمان رسمي دادگستري و حسابداران رسمي مشمول ثبت  كالو -ج

  نام مرحله چهارم هستند صاحبان كارگاههاي صنعتي مشمول ثبت  -د 

 
 مورد صحيح است؟افزوده كدام  نام ارزش در مورد فراخوانهاي ثبت  -٧٣

  نام مرحله دوم هستند متلها و هتلهاي سه ستاره و باالتر مشمول ثبت  -الف

  نام مرحله سوم هستند داران و صحافها مشمول ثبت  چاپخانه -ب 

  نام مرحله سوم هستند دهندگان انواع خدمات رايانهاي و انفورماتيك مشمول ثبت ارائه -ج

  نام مرحله ششم هستند فروشيها مشمول ثبت  تمامي اغذيه -د 

 
  افزوده دارد؟ ش نام ارز نام كد اقتصادي چه ارتباطي با پيش ثبت  پيش ثبت  -٧٤

  دافزوده ندار نام ارزش عنوان ارتباطي با ثبت  هيچ نامي كد اقتصادي به اطالعات ثبت  -الف

  ندارندافزوده  نام ارزش نام كد اقتصادي انجام ميدهند نيازي به ثبت  افرادي كه ثبت  -ب

م نموده و الافزوده اع نام كد اقتصادي مرحلهاي وجود دارد كه مؤدي، مشموليت خود را در نظام ماليات ارزش در هنگام ثبت  -ج

  ثبت نامه در ارزش افزوده است منزله پيش به

  ثبتنام كد اقتصادي اقدام شود ٤٥افزوده حتماً ميبايست قبل از وضعيت  ش نام ارز براي پيش ثبت  -د 

  سامانه ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده

 
 

  افزوده صادرشده چه مدت اعتبار دارد است؟ گواهي ارزش -٧٥

  ماه ٢٤ماه يا كمتر و در برخي موارد خاص  ١٢ -الف

  ماه يا بيشتر ١٢ -ب

  ماه ٢٤ماه و در برخي موارد خاص  ٦از كمتر –ج 

  ماه ١٢حداقل  -د

٢٦٠/٩٦/٠٦٥مل: ع دستورال  

 بار گواهي ارزش افزوده در هنگام صدور كه بايد توسط واحد مالياتي رعايت گردد : تمدت زمان اع 

  نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي مؤديان حائز شرايط براي بار اول شش ماهه خواهد بود. : مدت اعتبار گواهي ١ 
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افزوده براي مؤدياني كه بدهي مالياتي خود در نظام ماليات بر ارزش افزوده را  نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش : مدت اعتبار گواهي ٢ 

اند يك سال خواهد بود. ضمناً مدت مزبور براي مؤديان خوش حساب (از نظر اين دستورالعمل  پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را داده 

ماهه  ٢٤ده و بدهي ماليات بر ارزش افزوده ندارند) مؤدياني خوش حساب هستند كه سه سال مؤدي نظام ماليات بر ارزش افزوده بو 

  . خواهد بود

  افزوده براي مؤديان اين نظام نيست؟ نياز صدور گواهي ارزش كداميك از موارد زير پيش -٧٦

  افزوده نام در نظام ماليات بر ارزش نام و ثبت  پيش ثبت  -الف

  نام كد اقتصادي ماليات عملكرد ثبت  -ب

  حساب يا ترتيب تسويه  هاي قبل و تسويه هاي دوره اظهارنامهارسال  -ج

  افزوده مراجعه حضوري مؤدي يا نماينده قانوني وي براي دريافت گواهي در اداره ماليات بر ارزش -د

  و سامانه عمليات ماليات ارزش افزوده  سامانه ثبت نام الكترونيكي و ارائه شماره اقتصادي

پس از دو تا سه هفته مراجعه حضوري  -٢ مراجعه حضوري به نزديكترين واحد مالياتي و تشكيل پرونده مالياتي  -١: فرآيند كد اقتصادي  

ريافت اطالعات مربوط به  مراجعه حضوري به كد واحد مالياتي و مسئول پرونده و د -٣به واحد تشكيل پرونده و دريافت كد واحد مالياتي

و دريافت   www.tax.gov.ir  پيش ثبت نام از طريق سامانه امور مالياتي به نشاني  -٤....و پرونده مانند كد اقتصادي ، كالسه پرنده 

مالياتي و اعالم كردم به  مراجعه حضوري به واحد  -٤٤٦ثبت نام از طريق سامانه امور مالياتي و رسيدن به مرحله  -٥نام كاربري و رمز عبور

 ٤٥مبني بر تاييد پرونده به منظور رسيدن به مرحله   زممي

  شده از سوي سازمان امور مالياتي چند نوع است؟ نيصورتحسابهاي استاندار تع -٧٧

  نوع ٢ -الف

  نوع ٣ -ب

  نوع ٤ -ج

  Posنوع با عناوين صورتحساب عمومي و صورتحساب  ٢فقط  -د 

 ٢٣٠٧٦١ايين نامه:  

نامه بايد در موارد فروش كاال و يا ارائه  موديان موضوع اين آيين - ٨ماده  فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن 

صورتحساب نوع اول بايد داراي شماره  -١ :نگهداري نمايند خدمات صورتحساب نوع اول يا نوع دوم حسب مورد بشرح زير صادر و 

سريال چاپي يا ماشيني حسب مورد، تاريخ و حداقل در برگيرنده اطالعات هويتي شامل نام، نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره 

صورتحساب نوع   -٢ .و مبلغ آن باشد اقتصادي، نشاني كامل و كدپستي فروشنده و خريدار و مشخصات كاال يا خدمات ارائه شده، مقدار

شود بايد داراي شماره سريال  دوم كه صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش) صادره مي

ي كامل و  ماشيني، تاريخ و حداقل دربرگيرنده اطالعات هويتي شامل نام، نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي، نشان

صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الكترونيكي)كه   -٣ .كدپستي فروشنده و مشخصات كاال يا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد

داراي شماره سريال ماشيني، تاريخ و حداقل دربرگيرنده اطالعات هويتي شامل نام، نام خانوادگي يا نام شخص حقوقي، شماره اقتصادي،  

و كد پستي فروشنده و خريدار و مشخصات كاال يا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طريق سامانه ثبت برخط نشاني كامل 

  معامالت صادر و داراي كد رهگيري سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.



٢٨ 
 

 
  در مورد درخواست پلمپ دفاتر قانوني؟ -٧٨

  ت شودحتماً بايد در سال مالي جاري انجام و درياف -الف

  قبل از سال مالي جاري بايد دريافت شود و هيچ استثنايي ندارد -ب

  در طي سال هم همواره ميتوان درخواست و دريافت شود و محدوديت خاصي ندارد  -ج

  جز در مواردي خاص الزم است حتماً قبل از شروع سال مالي جديد دريافت شود به -د

 ٣٠/٤/٣٣/١٥٦٥ايين نامه:  

 نحوه تحرير دفاتر ٩٥ماده  ١آئين نامه تبصره 

 
  كداميك از موارد زير موجب رد دفاتر نميشود؟ -٧٩

  شرط احراز عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به -الف

  عدم ثبت عمليات شعب در دفاتر مركز -ب

  اخذ دفاتر قانوني قبل از شروع سال مالي -ج 

  روز ١٥روزنامه بيش از تأخير در تحرير دفاتر  -د

  نحوه تحريردفاتر ٩٥ماده ١آيين نامه تبصره 

 
 

  كدام جمله صحيح است؟ ٩٧در مورد دعوتنامه اسناد و مدارك موضوع بند  -٨٠

 ٥روز باشد و در صورت تقاضاي مؤدي با عذر موجه تا  ١٥غ تا روز مراجعه نبايد كمتر از يك هفته و بيشتر از بالفاصله ا -الف

  ميشود بيشتر تمديدروز 

  روز باشد ١٥روز و بيشتر از  ١٠غ تا روز مراجعه نبايد كمتر از يك بالفاصله ا -ب

  روز باشد ٣٠غ تا روز مراجعه نبايد كمتر از يك هفته و بيشتر از بالفاصله ا -ج

روز  ٥تقاضاي مؤدي با عذر موجه تا روز باشد و در صورت  ٢٠غ تا روز مراجعه نبايد كمتر از يك هفته و بيشتر از بالفاصله ا -د 

  بيشتر تمديد ميشود

 
واحــــدهاي پژوهشــــي و فنــــاوري مســــتقر در پاركهــــاي علــــم و فنــــاوري از تــــاريخ ...؛ و بــــه  -٨١

  توانند از معافيت ماليات بر درآمد بهرهمند شوند؟ميمــــدت....

  سال ٢٠توسط پارك و به مدت از تاريخ صدور مجوز  -الف

  سال ١٥از تاريخ صدور مجوز توسط پارك و به مدت  -ب

  از تاريخ صدور مجوز توسط پارك تا زماني كه در پارك حضور دارند  -ج 

  سال ١٥از تاريخ شروع فعاليت و به مدت  -د

 ٢٠٠/٩١١٣بخشنامه: 

شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره  آيين نامه اجرايي قانون حمايت از  ٢٨در اجراي ماده 

مستقر در پاركهاي علم و فناوري كه با مجوز وزارت علوم،تحقيقات و   (پژوهشي و فناوري و مهندسي)الحاقي آن،واحدهاي فناوري

ند،نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذكور فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام مأموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دار

  در مجوز كه صرفا در پارك هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت(رئيس) پارك از معافيت مالياتي 
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ايت ساير مقررات آيين  و اصالحيه هاي بعدي آن با رع ١٣٧٢) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب ١٣موضوع ماده(

  .قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود  ٤٧نامه اجرايي ماده 

 
 

  درآمد مشمول ماليات و ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي به چه صورت و با چه نرخي محاسبه ميشود؟ -٨٢

  ق.م.م ١٠٥از طريق رسيدگي به دفاتر و به نرخ موضوع ماده  -الف

  م.م.ق ١٣١ ماده نرخ به و درآمددحاصله ٪١٠٠ -ب

  ق.م.م  ١٣١ق.م.م و به نرخ ماده  ١٥٣الراس و با اعمال ضرايب مالياتي موضوع ماده  از طريق علي -ج

  ق.م.م ١٣١از طريق رسيدگي به دفاتر و به نرخ موضوع ماده  -د

و  ١٣١استفاده كنند. اما در مواد  ١٣١حقوقي بايد در مورد اين نوع درآمد اتفاقي از نرخ بيان شده كه هم افراد حقيقي و هم  ١١٩در ماده 

نيز افراد حقوقي ملزم  ١٠٥بيان شده افراد حقيقي و در ماده  ١٣١هركدام دامنه استفاده از نرخ مشخص شده است به طوري كه در ماده  ١٠٥

بيان   ١٣١هر دو نوع شخص حقيقي و حقوقي را به استفاده از ماده  ١١٩وع ماده به رعايت از نرخ هاي مطرح شده هستند. پس چرا در موض

  مشمول درآمد  نموده است؟اين ابهام در قانون موجب شد تا راي شورا ضميمه اين ماده قانوني گردد به طوري كه در راي شورا اشاره شده

  به  ون از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد ،قان   مقررات طبق  درآمدهاي اتفاقي عالوه بر اينكه از  ناشي حقوقي اشخاص  ماليات

مشمول ماليات خواهد بودبدين ترتيب تشخيص اين نوع ماليات براي اشخاص   ١١/٨٠/ ٢٧ مورخ اصالحي ١٠٥ ماده موضوع درصد ٢٥ نرخ

  اتفاقي درآمد بر  ماليات  امكان پذير خواهد بود. نرخ ١٠٥تفاقي به همراه نرخ ماده حقوقي با رسيدگي دفاتر و بررسي صحت و منبع درآمد ا

انجام مي شود   ١٣١موضوع ماده  در مقرر ترتيب  همان به نيز حقيقي اشخاص  

 
  كداميك از موارد زير مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي است؟ -٨٣

  جوايز اعطايي توسط شركت مخابرات به مشتركين -الف

  ت محاباتيمالمعا -ب

  عوض دولت به شركتهاي ورشكستهبالكمكهاي  -ج

  همه موارد فوق -د

عنوان جايزه ـ درآمد نقدي و يا غير نقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بالعوض و يا از طريق معامالت محاباتي و يا به  ١١٩ق.م.ماده 

  ) اين قانون خواهد بود.  ١٣١ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در مادة ( نمايد مشمول  يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي 

 
  شمول ماليات بر ارث خارج است؟مكداميك از موارد زير از  -٨٤

  هاي بانكي متوفي نزد بانكهاي داخلي سپرده -الف

  سهام متوفي در شركتهاي سهامي -ب

  وجوه حاصل از بيمه عمر و زندگي -ج

  شده توسط متوفي اوراق مشاركت خريداريسود متعلق به  -د 

  ق.م.م ١٧ماده 
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  در مورد دستورالعمل رسيدگي به تراكنشهاي بانكي كدام مورد صحيح نيست؟ -٨٥

  بهعنوان درآمد تلقي نميشود يالتموارد مربوط به وام و تسه -الف

  درصورتيكه حاصل درآمدهايي ازجمله اجاره و حقوق يا ساير منابع باشد حسب مقررات مربوطه بررسي خواهد شد -ب  

  چنانچه وجوه واريزي از مصاديق غيرمشمول ماليات يا درآمدهاي معاف باشد در محاسبات منظور خواهد شد -ج

  اطالعات حساب بانكي صرفاً مؤيد درآمد اشخاص نيست -د  

  هاي بانكي مشكوك موضوع نحوه بررسي و رسيدگي به تراكنش ٠٤/٠٢/١٣٩٥مورخ  ٥٠٥/٩٥/٢٠٠عمل شماره دستورال

 
  ق.م.م؟ ٨٦پرداختيهايي كه كارفرمايان به اشخاص غير از كاركنان خود ميپردازند طبق تبصره ماده  -٨٦

التحقيق و حق پژوهش باشد مشمول ماليات  دريس و حقالت   المشاوره و حق اگر به شخص حقيقي باشد و با عنوان حق -الف

  ٨٤است البته بدون رعايت معافيت ماده  ٪١٠مقطوع به نرخ 

التحقيق و حق پژوهش باشد مشمول ماليات  التدريس و حق المشاوره و حق اگر به شخص حقوقي باشد و با عنوان حق -ب

  ٨٤البته با رعايت معافيت ماده  است  ٪١٠مقطوع به نرخ 

  است  ٪١٠اگر به شخص حقيقي و حقوقي باشد مشمول ماليات مقطوع به نرخ  -ج

  است ٪١٠مشمول ماليات مقطوع به نرخ  ٨٤اگر به شخص حقيقي باشد با رعايت معافيت ماده  -د 

- آيد،پرداختاصلي حقوق به اشخاص حقيقي، به عمل ميدر مورد پرداختهايي كه از طرف غير از پرداخت كننده  -ق.م.م٨٦ماده ١تبصره

) اين ٨٤هاي قانوني مربوط به حقوق به جز معافيت موضوع ماده(كنندگان مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را با رعايت معافيت

كنندگان و ميزان آن به  و نشاني دريافت  ) محاسبه،كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد با فهرستي حاوي نام%١٠قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(

 هاي متعلق خواهندبود. اداره امور مالياتي محل، پرداخت كنند و در صورت تخلف، مسوول پرداخت ماليات و جريمه

 
  در مورد ماليات تكليفي اجاره كدام جمله صحيح است؟ -٨٧

  در مبلغ رهن، مستأجر (مرتهن) تكليفي به محاسبه و كسر ماليات ندارد  -الف

  در مبلغ رهن، مستأجر (مرتهن) مكلف به محاسبه و كسر ماليات است -ب 

  در مبلغ رهن، مستأجر (مرتهن) و موجر مكلف به محاسبه و كسر ماليات ميباشند  -ج

  هيچكدام  -د

االجاره، اعم از نقدي و غير نقدي، پس  گردد عبارت است از كل مال الكي كه به اجاره واگذار مي درآمد مشمول ماليات ام - ق.م.م٥٣اده م

 .ها و استهالكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره) بابت هزينه %٢٥درصد(و پنج   از كسر بيست

  در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود 

  اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره در اشخاص حقيقي مشمول؟عدم تسليم  -٨٨

  قابل بخشودگي خواهد بود كه است  جريمه ٪٣٠ -الف

  بود خواهد بخشودگي غيرقابل كه است  جريمه ٪٣٠ -ب

  بود خواهد بخشودگي غيرقابل كه است  جريمه ٪١٠ -ج
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  بود خواهد بخشودگي قابل كه است  جريمه ٪١٠ -د

موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه به در  -ق.م.م ١٩٢اده م

) %٣٠درصد(اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي 

 باشد. ) ماليات متعلق براي ساير موديان مي %١٠درصد( مشاغل موضوع اين قانون و ده ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان 

  هاي غيرواقعي نيز جاري است. هاي تسليمي و يا هزينه شده در اظهارنامه ماده درمورد درآمدهاي كتمان  حكم اين

 
  در مورد معافيتهاي مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم كدام مورد صحيح است؟ -٨٩

  به نرخ صفر است ١٣٢و  ٨١معافيت ماده  -الف

  به نرخ صفر است ١٣٤و  ١٣٣و  ١٣٢معافيت ماده  -ب

  به نرخ صفر است ١٣٣و  ٨١معافيت ماده  -ج

  به نرخ صفر است ١٣٤و  ٨١معافيت ماده  -د

قانوني، اسناد و مدارك حسابداري  منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه موديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر 

باشند و شده به سازمان امور مالياتي كشور ميحسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص 

كور است  سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات موديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه مذ

  شود و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي 

 
 

  در مواردي كه مؤديان مشمول ماليات با نرخ صفر هستند چه وظايفي دارند؟  -٩٠

  ماليات با نرخ صفر وظيفهاي را بر عهده مشمول آن نميگذارد  -الف

  مكلف به تسليم اظهارنامه و دفاتر قانوني و اسناد و مدارك در موعد قانوني نيستند -ب

  مكلف به تسليم اظهارنامه و دفاتر قانوني و اسناد و مدارك در موعد قانوني هستند -ج

  ي نيازي به ارائه دفاتر قانوني و اسناد و مدارك در موعد قانوني نيستندمكلف به تسليم اظهارنامه هستند ول -د 

  

منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه موديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك  ق.م.م ١٣٢ماده 

- شده به سازمان امور مالياتي كشور ميقانون و در مواعد مشخص حسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين 

باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات موديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه 

  شود ي مذكور است و پس از تعيين درآمد مشمول ماليات موديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه م

  

 
  احاله گردد چه مدت به مهلت رسيدگي اضافه ميشود؟ ٩٧ماده  ٣درصورتيكه پرونده مالياتي به هيئت بند  -٩١

  تأثيري در مهلت رسيدگي ندارد  -الف

  يك ماه به مهلت رسيدگي اضافه ميشود -ب

  ماه به مهلت رسيدگي اضافه ميشود ٢ -ج

  مهلت رسيدگي ادامه مييابد و محدوديت زماني ندارد ٩٧ماده  ٣تا زمان اظهارنظر هيئت بند  -د
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در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل -٩٧ماده٣بند 

د كه در اين صورت مراتب رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشو 

بايد با ذكر داليل كافي كتباً به مودي ابالغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان 

گي امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيد

و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف 

 ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و داليل الزم و كافي به اداره امور مالياتي اعالم نمايد تا براساس آن اقدام 

ت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه گردد. نظر هيأ

هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعالم مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي 

 مالياتي نيز اعالم نمايد

) اين قانون اضافه مي شود١٥٦دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده ( ٩٧) ماده٣: در اجراي بند (١تبصره   

  درصورت عدم اقدام به ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي در مهلت مقرر؟ -٩٢

  سال از مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه خواهد بود ٥مهلت رسيدگي و صدور برگ تشخيص  -الف

  سال از مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه خواهد بود  ٣مهلت رسيدگي و صدور برگ تشخيص  -ب 

  سال از مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه خواهد بو ١٠مهلت رسيدگي و صدور برگ تشخيص  -ج

  سال از مهلت انقضاي تسليم اظهارنامه خواهد بود ١مهلت رسيدگي و صدور برگ تشخيص  -د

اند يا اصوال طبق  نسبت به موديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامة منبع درآمد خودداري نموده  ـ ق.م.م.  ١٥٧اده م

ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سر رسيد   مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سر رسيد پرداخت

متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اين كه ظرف اين مدت درآمد   گذشتن پنج سال مذكور ماليات باشد و پس از پرداخت ماليات مي

پس از انقضاي پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مودي ابالغ مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه 

  .شود

 
  ارسال اظهارنامه اقدام كرده باشند؟درصورتيكه اشخاص حقوقي در مهلت مقرر نسبت به  -٩٣

  واحد مالياتي مكلف به رسيدگي و صدور برگ تشخيص ظرف مدت دو سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه است  -الف

  واحد مالياتي مكلف به رسيدگي و صدور برگ تشخيص ظرف مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه است -ب

  سال از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه است ٥واحد مالياتي مكلف به رسيدگي و صدور برگ تشخيص ظرف مدت  -ج 

  مهلت خاصي براي رسيدگي واحد مالياتي وجود ندارد -د 

موعد قانوني تسليم شده   بر درآمد را در مورد هر منبع كه درـ ادارة امور مالياتي مكلف است اظهارنامة موديان ماليات  ق.م.م١٥٦ماده 

 اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ  است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم

فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابالغ نكند تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال 

  . شودرنامة مودي قطعي تلقي مي اظها
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  ق.م.م پرداخت ماليات پس از موعد مقرر مشمول جريمهاي معادل؟ ١٩٠مطابق ماده  -٩٤

  يك ونيم درصد به ازاي هرماه است -الف

  دو ونيم درصد به ازاي هرماه است -ب

  يك درصد به ازاي هرماه است  -ج 

  هيچكدام  -د

عملكرد  پرداختي بابت ماليات عملكرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات ـ علي الحساب ١٩٠ق.م.مماده 

متعلق همان عملكرد كسر   پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات ) مبلغ %١اي معادل يك درصد (موجب تعلق جايزه 

 خواهد بود. ماليات به ازاي هر ماه   %٥/٢اي معادل موعد موجب تعلق جريمه  آن  خواهد شد. پرداخت ماليات پس از

در تمامي مواردي كه مؤدي مكلف به تسليم اظهارنامه در موعد مقرر است چنانچه از تسليم آن در موعد مقرر خودداري  -٩٥

  نمايد مشمول جريمهاي معادل؟

  براي اشخاص حقيقي و مشمول بخشودگي نيست ٪١٠ و حقوقي اشخاص براي ٪٣٠ -الف

  حقيقي اشخاص براي جريمه بدون و حقوقي اشخاص براي ٪٣٠ -ب 

  نيست بخشودگي مشمول و حقيقي اشخاص براي ٪١٠ و حقوقي اشخاص براي ٪١٠ -ج 

  است بخشودگي مشمول و حقيقي اشخاص براي ٪٣٠ و حقوقي اشخاص براي ٪١٠ -د

موجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم در كليه مواردي كه مودي يا نماينده او كه به  - ق.م.م١٩٢ماده 

) %٣٠درصد(اظهارنامه مالياتي است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نكند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي 

 باشد. ) ماليات متعلق براي ساير موديان مي %١٠درصد( احبان مشاغل موضوع اين قانون و ده ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و ص

  هاي غيرواقعي نيز جاري است. هاي تسليمي و يا هزينه شده در اظهارنامه حكم اين ماده درمورد درآمدهاي كتمان 

 

سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول ق.م.م در صورت عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و صورت  ١٩٣مطابق ماده  -٩٦

  جريمهاي معادل؟

  است فوق موارد تمامي براي ٪٢٠ -لفا

  است فوق موارد از هريك براي ٪٢٠ -ب

  است فوق موارد تمامي براي ٪١٠ -ج

  است فوق موارد از هريك براي ٪١٠ -د

مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند  آنمقررات مربوط به  اين قانون وبه مودياني كه به موجب  بت نس -ق.م.م١٩٣ماده 

) ماليات براي %٢٠درصورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (

  )١اهند بود.(و هريك از موارد مذكور خ
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  در خصوص بخشودگي جرائم ماليات عملكرد كدام جمله صحيح است؟ -٩٧

 معاف جرائم ٪١٠٠اند هرگاه برگ تشخيص را قبول يا توافق نمايند از  مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود عمل نموده -الف 

   ميشوند

   ميشوند معاف جرائم ٪٨٠اند هرگاه برگ تشخيص را قبول يا توافق نمايند از  مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود عمل نموده -ب

   ميشوند معاف جرائم ٪١٠اند هرگاه برگ تشخيص را قبول يا توافق نمايند از  تكاليف قانوني خود عمل نمودهمؤدياني كه به  -ج

  ميشوند معاف جرائم ٪٥٠اند هرگاه برگ تشخيص را قبول يا توافق نمايند از  مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود عمل نموده -د

   ١٩٠ماده١تبصره

مودياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت 

اند در موارد  ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده 

اين قانون ، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايد و نسبت به پرداخت ماليات   ) ٢٣٩ماده ( در  مذكور 

همچنين ، در صورتي كه اين  . ون معاف خواهند بود) جرايم مقرر در اين قان%٨٠متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد( 

 (٪٤٠)گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد 

  . جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهندبود

 
 

  چه كساني هستند؟ت فصلي مالمشمولين ارسال صورت معا -٩٨

  كليه اشخاص حقوقي -الف

  صاحبان مشاغل گروه اول -ب

  صاحبان مشاغل مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده -ج

  هر سه مورد -د

مالياتي  نام در نظام اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون كه حسب اعالم سازمان امور مالياتي كشور موظف به ثبت  -١٦٩ماده

ها، قراردادها و ساير  شوند، مكلفند براي انجام معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب مي

  .اسناد مشابه درج و فهرست معامالت خود را به سازمان مذكور ارائه كنند

  

  ت فصلي؟مالبستر ارسال صورت معا -٩٩

  ين استنالصورت آ فقط به -الف

  ين استفالفقط با نام افزار آ -ب

  ين نيستنالصورت آ به -ج

  ين امكانپذير استنالين و آفالبه دو صورت آ -د

 
  ت فصلي كداميك از موارد زير نيست؟مالموارد عدم شمول ارسال صورت معا -١٠٠

  خريدوفروش و سود و كارمزد اوراق بهادار -الف

  عوضبالكمكها، جوايز و هداياي  -ب

  حقوق و دستمزد پرداختي -ج

  كمالساخت و فروش ا -د

 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم ١٦٩موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده :/ص٢٠٠/٢٣٩٩٧خشنامه: ب
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  ت فصلي نيست؟مالكدام مورد جزو جرائم مربوط بهصورت معا -١٠١

  معامله مورد مبلغ ٪٢ =عدم صدور صورتحساب فروش  -الف

  معامله مورد مبلغ ٪٢ =عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله  -ب

  معامله مورد مبلغ ٪١ =استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران  -ج

  نشده ارسال آن فهرست  كه تيمالمعا مبلغ ٪١ =شده  ينت به اداره ماليات به روشهاي تعمالارسال نكردن فهرست معا -د 

  

عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و ١٦٩ماده :

شود.  مي ) مبلغ مورد معامله%٢دودرصد(اي معادل مورد مشمول جريمه  يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معامالت خود، حسب 

اي  شود مشمول جريمه همچنين عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي

  .باشدمعامالتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي %) ١درصد( معادل يك 

 
 

  افزوده كدام جمله صحيح است؟ ارزشدر مورد تعريف ماليات بر  -١٠٢

كننده نهايي  اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات،توليد و توزيع نهاًيتا توسط مصرف نوعي ماليات يك مرحله -الف

  پرداخت ميشود 

زنجيره اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات،توليد و توزيع توسط هريك از عوامل  نوعي ماليات يك مرحله -ب

  پرداخت ميشود

كننده نهايي  اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات،توليد و توزيع نهاًيتا توسط مصرف نوعي ماليات چندمرحله -ج 

  پرداخت ميشود

پرداخت اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات،توليد و توزيع توسط هريك از عوامل زنجيره  نوعي ماليات چندمرحله -د 

  ميشود

قانون ماليات بر ارزش افزوده، به تفاوت بين ارزش كاالها و خدمات عرضه شده با ارزش كاال يا خدمات خريداري يا   ٣طبق ماده 

تحصيل شده در يك دوره معين، ارزش افزوده گفته مي شود. اين مفهوم به فرايند توليد مربوط است و نه به كاالي خاص. ماليات بر 

اي از اضافه  گيرد) است كه به صورت چند مرحلهنوعي ماليات عام (بر عموم كاالها و خدمات مگر موارد معاف تعلق مي ارزش افزوده

ين ماليات به صورت غير تصاعدي در  .شودارزش كاالهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف توليد و توزيع اخذ مي 

يد، توزيع و مصرف كه نهايتا مصرف كنندگان پرداخت كننده آن هستند. در اين ماليات، نبايد مالياتي  اين زنجيره قرار دارد : واردات، تول 

توسط توليد كنندگان پرداخت شود و بايد مصرف كننده نهايي فقط اين ماليات را بپردازد. بنابراين توليدكنندگان پرداختي و مالياتي كه  

  .جام داده اند از خريداران دريافت كرده و ما به التفاوت را به دولت پرداخت مي كنندبابت خريد مواد اوليه و ساير كاالها را ان

 
 
 

  افزوده شامل... و قلمرو مالياتهاي مستقيم شامل ... است؟ قلمرو ماليات بر ارزش -١٠٣

  در ايران و خارج از ايران –در ايران  -الف

  در ايران و خارج از ايران –جز مناطق آزاد و ويژه  در ايران به -ب 

  در ايران و مناطق آزاد و ويژه –در ايران  -ج

  در ايران –جز مناطق آزاد و ويژه  در ايران به -د
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  افزوده ... است و ماليات مستقيم ... است. ماليات بر ارزش -١٠٤

  مؤدي محور –كاال محور  -الف

  كاال محور –مؤدي محور  -ب

  كاال و مؤدي محور –مؤدي محور  -ج

  هيچكدام  -د

 
 

  افزوده ازنظر روش اخذ از نوع ... و ازنظر پايه اخذ از نوع ... است. ماليات بر ارزش -١٠٥

  ماليات بر مصرف  –غيرمستقيم  -الف 

  مستقيم -ماليات بر مصرف  -ب

  ماليات بر درآمد –غيرمستقيم  -ج 

  ماليات بر مصرف –مستقيم  -د

 
 

  افزوده در پايان هر دوره مالياتي كدام مورد صحيح است؟ هاي ايجادشده براي مؤدي ماليات بر ارزش ازنظر حالت  -١٠٦

  مؤدي به سازمان بدهكار ميشود -الف

  مؤدي از سازمان بستانكار ميشود -ب 

  مؤدي داراي مانده صفر خواهد بود و بدهي يا طلبي نخواهد داشت -ج

  هر سه مورد صحيح است -د

 
 
 

  افزوده هستيد كه ...؟ در صورتي مؤدي ماليات بر ارزش -١٠٧

  ديأم كاال و خدمات مشمول و معاف نمااال و ارائه خدمات مشمول و يا اقدام به عرضه تو كاقدام به عرضه  -الف

  افزوده باشيد م و اجراي قانون ارزشنا هاي سازمان امور مالياتي مشمول ثبت  فراخوانطبق  -ب 

  فزوده باشيدا در قلمرو قانوني ارزش - ج

  هر سه مورد صحيح است -د

 
 

  افزوده شامل ...؟ فعاالن اقتصادي غيرمشمول ماليات بر ارزش -١٠٨

  اند فعاالن اقتصادي هستند كه فراخوان نشده -الف

  اند ولي صرفاً اقدام به عرضه و ارائه كاال و خدمات معاف مينمايند فعاالن اقتصادي هستند كه فراخوان شده -ب

  يكي از موارد الف يا ب -ج

  هر دو مورد الف و ب اگر توأم محقق شود -د
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  كداميك از موارد زير مشمول حق تمبر نيست؟ -١٠٩

  هاي بانكي حواله -الف

  برات -ب

  سفته -ج

  اي بانكيهچك -د 

  سفته) و نظاير آنها. طلب (برات،فته :شود در هزار حق تمبر اخذ مي  از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آنها معادل نيم - ٤٥ماده 

 
  صورت ... انجام ميشود و ارائه گواهي صادرشده ...؟ افزوده به ارائه درخواست صدور يا تمديد گواهي ارزش -١١٠

  در مراجعه حضوري تحويل مؤدي ميشود –درخواست كتبي  -الف

  عموماً با ارسال پستي به آدرس محل فعاليت مؤدي صورت ميگيرد –صورت سيستمي  به -ب 

  در مواردي خاص با ارسال پستي به آدرس محل فعاليت مؤدي صورت ميگيرد  –درخواست كتبي  -ج

  در مواردي خاص با ارسال پستي به آدرس محل فعاليت مؤدي صورت ميگيرد -صورت سيستمي  به -د

  ٢٦٠/٩٦/٥٠٦دستورالعمل: 

 دور گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده ص

 
  واگذاري محل كدام مورد زير است؟ن ماليات حق يمأخذ تع -١١١

  وجوه دريافتي مالك. -الف

  نامه شده در مبايعه مبلغ درج -ب

  ك مشابه در منطقهمالمبلغ ا -ج

  هريك از موارد فوق كه بيشتر باشد -د

  

مأخذ واگذاري محل به  ) و همچنين انتقال حق %٥ـ نقل و انتقال قطعي امالك به مأخذ ارزش معامالتي و به نرخ پنج درصد ( ٥٩ماده 

باشدمي ) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات  %٢وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد ( . 

 
 

  صورتحساب عمومي فروش كاال يا خدمات به ... و صورتحساب ويژه ماشينهاي صندوق به ... ارائه ميشود. -١١٢

  كننده نهايي مصرف –كننده نهايي  مصرف -الف

  فعال اقتصادي –كننده نهايي  مصرف -ب

  كننده نهايي. مصرف –فعال اقتصادي  -ج

  صرفاً فعال اقتصادي –فعال اقتصادي  -د

دستورالعمل و قالب  قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بدينوسيله سازمان امور مالياتي كشور  ١٩با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 

استاندارد صدور صورتحساب فروش كاالها و ارائه خدمات را به شرح زير به كليه عرضه كنندگان كاالها و ارائه دهندگان خدمات در 

هاي گردد كه يكي مخصوص ماشين در دستورالعمل حاضر دو نمونه قالب صورتحساب ارائه مي  . نمايدسطح كشور اعالم و ابالغ مي 

باشد و ديگري در ساير مبادالت كاالها و خدمات هاي عرضه كاال به مصرف كنندگان نهايي مي مورد استفاده در فروشگاه (POS) فروش

  . مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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  چه كساني موظف به تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث ميباشند؟ -١١٣

  وراث -الف

  ولي -ب

  امين -ج 

  است.هر سه گزينه صحيح  -د

قانوني آنها مكلفاند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي   نماينده يا قيم يا امين يا ولي يا)  مجتمعاً يا  منفرداً(  وراثق.م.م : ٢٦ماده 

اظهارنامهاي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه ميشود حاوي كليهي اقالم ماترك با تعيين بهاي زمان فوت  

اداره امور مالياتي صالحيت دار تسليم   و تصريح مطالبات و بدهيهايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك به

 و رسيد دريافت دارند 

 
  افزوده شامل موارد زير است. انواع اظهارنامه ارزش -١١٤

  حيصالا -جايگزين  –اصلي  -الف

  الحاقي. –حي صالا –اصلي  -ب

  اصلي و جايگزين -ج

  اصلي و الحاقي -د

  

شده مورد عين ك مشابه باشد و ماليات بر درآمد اجاره تامالشده در جدول عين  اگر درآمد اجاره واقعي كمتر از ميزان ت -١١٥

  اعتراض مؤدي باشد كدام مرجع بايد به اعتراض مؤدي رسيدگي كند؟ 

  ق.م.م  ٢١٦هيئت موضوع ماده  -الف

  قابليت اعتراض ندارد -ب

  ف مالياتيتالمراجع حل اخ -ج

  مكرر ٢٥١ضوع و فقط هيئت م -د

در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين شده   ق.م.م:٥٤ماده-٣تبصره

  مورد اعتراض مودي باشد، در اين صورت پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختالف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود 

 
 
 

  كدام جمله صحيح است؟ -١١٦

افزوده فقط امكان ارسال  در اظهارنامه عملكرد امكان ارسال پستي يا دستي و الكترونيكي داريم ولي در اظهارنامه ارزش -الف 

  الكترونيكي است

  افزوده هم امكان ارسال پستي يا دستي داريم و هم امكان ارسال سيستمي در اظهارنامه عملكرد و ارزش -ب 

  سال پستي يا دستي داريمافزوده امكان ار در اظهارنامه ارزش -ج

  ت باال صحيح نيستالهيچكدام از جم -د
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  افزوده از تاريخ ... و در قانون ماليات مستقيم از تاريخ... است. جريمه در قانون ماليات بر ارزش -١١٧

  بالغا –انقضاي مهلت ارسال اظهارنامه  -الف

  انقضاي مهلت ارسال اظهارنامه –ارسال اظهارنامه  انقضاي مهلت  -ب 

  غبالا -غ بالا -ج

  انقضاي مهلت ارسال اظهارنامه –غ بالا -د

  

 ٧٨٢١بخشنامه: 

 مأخذ و محاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده

  

 

  كداميك از اشخاص زير در مورد افزايش سرمايه مشمول پرداخت حق تمبر هستند؟ -١١٨

  سهامي خاصشركتهاي  -الف

  شركتهاي تعاوني سهامي عام -ب

  شركتهاي تعاوني -ج

  مؤسسات غيرتجاري انتفاعي -د 

هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم  سهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت  -  ٤٨ماده

 شود. ) ريال محسوب مي ١٠٠) ريال هم صد ( ١٠٠خواهد بود. كسور صد ( ) مشمول حق تمبر ١قرار نيم در هزار(الشركه به  

 
 

افزوده در صورت درخواست استرداد توسط مؤدي چنانچه ظرف مدت ... از تاريخ درخواست مسترد  در ماليات بر ارزش -١١٩

  نشود مشمول خسارتي به ميزان ... است.

  ماه در ٪٢ –روز  ٣٠ -الف 

٢ –روز  ٣٠ -ب   ماه در درصد ٥

  ماه در ٪٢ –ماه  ٣ -ج

٢ –ماه  ٣ -د   ماه در درصد ٥

مبالغ اضافه دريافتي از موديان بابت ماليات موضوع اين قانون، در صورتي كه ظرف سه   -قانن ماليات ارزش افزوده  ١٧ماده ٦تبصره 

نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخير  ) در ماه %٢ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود، مشمول خسارتي به ميزان دو درصد (

  .خواهد بود

 
 

  نام ننموده...؟ ماليات و عوارض پرداختي مؤدياني كه عرضه كاال و خدمات معاف دارند و يا فعال اقتصادي كه ثبت  -١٢٠

  استرداد است قابل -الف

  قبول مالياتي است هاي قابل استرداد نيست و جزء هزينه قابل -ب

  استرداد است خاص قابلدر مواردي  -ج

  هيچكدام  -د
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در صورتي كه موديان به عرضه كاال يا خدمت معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال    -قانون ماليات  ارزش افزوده١٧ماده٢بصره ت

خدمت تا اين مرحله قابل  داشته باشند ويا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، مالياتهاي پرداخت شده بابت خريد كاال يا 

  استرداد نمي باشد

در صورتي كه موديان به عرضه توأم كاالها يا خدمات مشمول ماليات ومعاف از ماليات   -قانون ماليات ارزش افزوده١٧ ماده٣بصره ت

مودي منظور خواهد شد  اشتغال داشته باشند، صرفا مالياتهاي پرداخت شده مربوط به كاالها يا خدمات مشمول ماليات در حساب مالياتي  

 
 

  اشخاص حقوقي در صورت رهن كامل ملك اجاري چه تكليفي در خصوص ماليات دارند؟ -١٢١

  نمايند پرداخت  را اجاره تكليفي ماليات هرماه ميبايست  رهن مبلغ ٪٥/١از مأخذ  -لفا

  هستندك مشابه، مكلف به كسر و پرداخت ماليات تكليفي اجاره مالاز مأخذ جدول ا -ب

  تكليفي به كسر و پرداخت ماليات تكليفي اجاره ندارند و لذتش را ببرند -ج

  هيچكدام صحيح نيست -د 

االجاره را مآخذ قرار دهند و در كسر مالياتهاي تكليفي فقط بايد مبلغ پرداختي خود بابت مال  ٥٣ماده  ٩اشخاص موضوع تبصره  

باره مالك عمل نخواهد بود، همچنين اگر ملك بصورت رهن تصرف(بدون دريافت  در اين  ٦٤االجاره تقويمي كميسيون موضوع ماده مال 

  .باشد االجاره منتفي مي تبع عدم پرداخت مال مال االجاره) واگذار شده باشد، كسر و پرداخت ماليات به 

  

  افزوده است؟ كدام مورد زير جزء موارد كنترلي تائيد اعتبار مالياتي ارزش -١٢٢

  نبودن فروشنده در ليست سياه -الف

  مشموليت مؤدي فروشنده -ب

  افزوده فروشنده داشتن گواهي ارزش -ج 

  هر سه مورد فوق -د

٢٦٠/٩٥/٤٣امه: نبخش  

هايي كه موديان در موقع خريد كاال يا خدمت براي  ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر« ماليات١٧) و صدر ماده (٢١استناد به ماده ( 

شده هاي وصولاند حسب مورد از مالياتهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نمودههاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابفعاليت

ترد ميگرددتوسط آنها مس » نام در سامانه ماليات  ، پذيرش اعتبار مالياتي موديان مستلزم مشموليت آنان در نظام ماليات بر ارزش افزوده، ثبت

بر ارزش افزوده،داشتن گواهينامه ثبت نام و احراز اصالت معامله از طريق كنترل صورتحساب، اسناد پرداخت بهاي كاالها و خدمات و  

تأييديه، شناسايي فروشنده، كنترل اسناد حمل، رسيد انبار و ... حسب مورد ( با در نظر گرفتن روش  افزوده، اخذماليات و عوارض ارزش 

كار مودي كه تابع تشريفات و طي مراحل خاص خود مي باشد ) خواهد بود و صرف داشتن گواهينامه ثبت نام و عدم درج نام مودي( 

»فروشنده) در فهرست   مالياتياقد اعتبار  شده فنامموديان ثبت  در زمان انجام معامله،شرط كافي براي احراز اصالت معامله و پذيرش اعتبار   «

                                                                                                                                              مالياتي نخواهد بود

 
  افزوده شامل؟ روشهاي رسيدگي در ماليات بر ارزش -١٢٣

  رسيدگي به دفاتر -الف

  لراسا علي -ب

  بند ز (قانون بودجه) -ج
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  هر سه مورد است -د

در مواردي كه مأموران ذي ربط سازمان امور مالياتي كشور جهت رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معامالت به موديان   -٢٦ماده 

    حسب مراجعه ودفاتر واسناد و مدارك آنان را درخواست نمايند، موديان وخريداران مكلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارك درخواستي 

  

) اين قانون محسوب  ٢٢ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارك مورد نياز، متخلف مشمول جريمه مقرر در ماده ( باشند مي مورد

گرديده وماليات متعلق به موجب دستورالعملي كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي كند، به صورت علي الراس تشخيص داده  

  .ومطالبه و وصول خواهد شد

 
  ك اوقافي تاريخ تملك ملك در كدام گزينه صحيح است؟مالارد در مو  -١٢٤

  تاريخ اجاره -الف 

  تاريخ تصرف ملك -ب 

  تاريخ تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي -ج

  هر سه مورد صحيح است -د

مشمول مقررات اين   نداشته باشند نسبت به عرصه اعيان مستحدثه در آن داشته يا ـ از نظر مالياتي مستأجرين امالك اوقافي اعم از اين كه  ٧٥ماده 

 فصل خواهند بود. 

  جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد. گونه موديان تاريخ اجاره به  ـ در محاسبة ماليات اين  ١تبصره 

 

 

  افزوده هستند؟ در چه شرايطي اشخاص موظف به دريافت ماليات بر ارزش -١٢٥

  افزوده باشند مؤدي نظام مالياتي ارزش -الف

  افزوده داشته باشند نام ارزش گواهي ثبت  -ب 

  افزوده را انجام داده باشند نام مالياتي ارزش ثبت  –ج 

  هر سه مورد -د

  

هاي زير مشغول به كسب و كار هستند، مشمول پرداخت ماليات ارزش افزوده  قانون مالياتهاي مستقيم كه در فعاليت  ٩٥طبق ماده 

  .باشند:مي

 
  در مورد مشاغل مشاركتي كدام جمله صحيح است؟ -١٢٦

  مند ميشوند ق.م.م بهره ١٠١معافيت در ماده  ٢در مشاغل شراكتي حداكثر از  -الف

  مند ميشوند ق.م.م بهره ١٠١معافيت در ماده  ٣در مشاغل شراكتي حداكثر از  -ب 

  مند ميشوند ق.م.م بهره ١٠١در مشاغل شراكتي فقط از يك معافيت در ماده  -ج 

  با توجه به نوع مشاغل شرايط متفاوت است -د 

هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت  در مشاركت ق.م.م ١٠١ماده -١تبصره 

مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از  باقيتقسيم و طور مساوي بين آنان به

  گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به  تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي  لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك 
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طور مساوي بين آنان  مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به مالياتي سهم متوفي در مقام قانوني از معافيت عنوان قائم 

  تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد

 
  كدام مورد زير مشمول استفاده از صندوق مكانيزه فروش است؟ -١٢٧

  خانگي فروشندگان انواع لوازم -الف 

  ها آپارتمان هتل و هتل -ب

  داران بار و ميدان بارفروشان و فروشندگان ميادين تره -ج 

  هر سه مورد  -د

  ٢٠٠/٩٣/٨٦بخشنامه: 

 

هاي فروشگاهي)  هاي مكانيزه فروش (سامانهملزم به استفاده از صندوق ١٣٩٢رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي كه از ابتداي سال 

 اند گرديده 

  

 
  ق.م.م ازنظر ماليات بر درآمد اجاره؟ ٢سازمانها و مؤسسات موضوع ماده رايگان در اختيار  ي كه بهمالك ا-١٢٨

  است ١٣١مشمول نرخ ماده  -الف

  است  ٪٢٥مشمول نرخ مقطوع  -ب

  مشمول ماليات است -ج

  غير اجاري لحاظ ميشود -د

 گيرد غير اجاري تلقي قانون قرار مي ) اين ٢امالكي كه مجانا در اختيار سازمانها و موسسات موضوع ماده ( ق.م.م٥٣ماده– ٢تبصره 

  شود مي

  

  

  افزوده كدام مورد صحيح نيست؟ در مورد صادرات و قانون ماليات بر ارزش -١٢٩

  افزوده است صادرات به مناطق آزاد و ويژه مشمول ماليات ارزش -الف 

  افزوده نيست  صادرات به خارج از كشور مشمول ماليات ارزش -ب 

  افزوده نيست مناطق آزاد مشمول ماليات ارزشصادرات به  -ج 

  شده در صورت صادرات به خارج از كشور مسترد ميگردد ماليات و عوارض پرداخت  -د 

صادرات كاال وخدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نمي باشد مالياتهاي   -١٣ماده 

ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كاال) واسناد ومدارك مثبته، مسترد مي گردد پرداخت شده بابت آنها با    

 
  كدام مورد زير جزو وظايف قانوني مؤديان فراخوان شده استفاده از صندوق مكانيزه فروش نيست؟ -١٣٠

  ارائه دستورالعمل كار با سامانه فروش به مأموران مالياتي -الف

  سامانه صندوق مكانيزه فروش و تكميل و ارائه فرم مربوطهنام در  ثبت  -ب

  روز ١٥م و رفع نقص احتمالي سامانه صندوق فروش حداكثر ظرف عالا -ج

  صورت ماهانه تهيه نسخه پشتيبان از اطالعات سامانه فروش به -د
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  صوالت كشاورزي لحاظ نميشود؟افزوده كدام مورد جزو فرآوري مح در مورد موضوع معافيت كاالها از ماليات بر ارزش -١٣١

  انجماد -الف

  كردن خشك -ب

  بندي مراحل بسته -ج

  عنوان فرآوري محسوب نميشود هر سه مورد به -د

١٣٩٦/١٠/٢٠به تاريخ  ١٧٥٧٩/٢٠٠   طبق بخشنامه  

مراحل بسته بندي ، انجماد ، پاك جمهوري اسالمي ايران ،   قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  ٣٣استناد بند (ر) ماده 

  كردن و درجه بندي و پوست گيري مانند شالي كوبي و خشك كردن مانند چاي و تفت دادن مانند نخود پزي ،محصوالت فرآوري شده

. برارزش افزوده معاف مي باشد  از پرداخت ماليات و عوارض  ١٣٩٦ي شود و خدمات مزبور از ابتداي سال مكشاورزي محسوب ن   

 
  كدام مورد زير چنانچه مستأجر باشند مشمول اجراي ماليات تكليفي اجاره هستند؟ -١٣٢

  اشخاص حقوقي -الف

  ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي وزارتخانه -ب

  وسيله دولت تأمين ميگردد دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به -ج

  هر سه مورد -د 

 تأمين دولت وسيله به آنها بودجه از قسمتي يا تمام كه دستگاههايي و دولتي شركتهاي و موسسات ها،وزارتخانه  –ق.م.م٥٣ماده ٩تبصره

شركتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين   و شهرداريها اسالمي، انقالب نهادهاي شود،مي

به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر   تا پايان ماه بعدرداخت ميكنند كسر و هايي كه پاالجاره فصل را از مال 

  تسليم نمايند. 

 
  

  تي نداشته باشيم؟مالاگر هيچگونه تراكنش معا -١٣٣

  رت فصلي را ارائه كنيم حتي با مبلغ صفامالبايد درهرصورت صورت مع -الف

  ت فصلي نيستمالفهرست صورت معانيازي به ارسال  -ب

  با توجه به نوع مؤدي شرايط متفاوت است  -ج 

  موارد ب و ج صحيح است -د

 
 

  افزوده مكلفاند كداميك از موارد زير را تا زمان رسيدگي نگهداري نمايند؟ مؤديان مالياتي ارزش-١٣٤

  فاكتورهاي مربوط به خريدوفروش كاالها و خدمات -الف 

  هاي ارسالي و رسيدهاي بانكي پرداخت مبالغ اظهارنامه –ب 

  دفاتر قانوني برحسب نوع فعاليت -ج

  همه موارد فوق -د
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  ف مالياتي چطور ادامه مييابد؟ختالاگر مؤدي فوت نمايد رسيدگي به حل ا -١٣٥

  ادامه رسيدگي لغو ميشود -الف

  غ ميشودبالزمان رسيدگي به وراث امورد اعتراض به وراث قانوني مؤدي منتقل ميشود و  -ب

  شده و وراث نقشي در آن ندارند  بدون حضور مؤدي رسيدگي انجام -ج

  هيچكدام  -د

   پ١١٧٣٠٠دستورالعمل: 

 ابالغ وقت رسيدگي به وراث در صورت فوت مودي  -١٦بند 

وراث او منتقل مي شود در اين صورت  در صورت فوت مودي كليه حقوق و تكاليف مربوط به چگونگي رسيدگي به اعتراض مودي به 

  اوقات رسيدگي هيأت بايد به همه وراث ابالغ شود . عدم حضور وراث ، وكيل يا نماينده قانوني آنها مانع از رسيدگي هيأت نمي باشد . 

  افزوده نيست؟ كدام مورد جزو كاالهاي معاف از ارزش-١٣٦

  آرد خبازي و نان و گوشت -الف

  برنجقند و شكر و  -ب

  سويا و شير و كره و پنير -ج

  حبوبات و روغن نباتي و شير خشك مخصوص تغذيه كودك -د

  مي  عرضه كاالها وارائه خدمات زير وهمچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف -قانون ماليات ارزش افزوده ١٢ماده 

 : باشد

  ;محصوالت كشاورزي فرآوري نشده -١

  ;زنده، آبزيان، زنبور عسل ونوغاندام وطيور  -٢

  ;انواع كود، سم، بذر ونهال -٣

  ;آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات وسويا، شير، پنير، روغن نباتي وشير خشك مخصوص تغذيه كودكان  -٤

  ;كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير وانواع كاغذ چاپ، تحرير ومطبوعات -٥

بال عوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتي ونهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران وحوزه هاي  كاالهاي اهدايي به صورت  -٦

  ;علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا

كاالهايي كه همراه مسافر وبراي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر  -٧

  ;مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود  آن طبق

  ;اموال غير منقول -٨

  ;انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني (انساني، حيواني وگياهي) وخدمات توانبخشي وحمايتي  -٩

  ;خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالياتهاي مستقيم -١٠

اعتباري بانكها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسويه خـدمـات بـانـكي و  -١١

  اوراق بهادار و كاال در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.

  ;ودريايي هوايي ريلي، اي، جاده خدمات حمل ونقل عمومي مسافري برون شهري و درون شهري، -١٢

  ;فرش دستباف -١٣
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انواع خدمات پژوهشي وآموزشي كه طبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات وفناوري، امور اقتصادي  -١٤

ودارايي، بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، آموزش وپرورش وكار وامور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به  

  ;تصويب هيأت وزيران مي رسد

  ;خوراك دام وطيور  -١٥

رادار وتجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه ها بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه وترابري و وزارت امور   -١٦

  ;اقتصادي ودارايي تهيه وظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد

  

رفا دفاعي (نظامي وانتظامي) وامنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي  اقالم با مصارف ص -١٧

مسلح و وزارت امور اقتصادي ودارايي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب 

  هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود. 

 
  ميشود؟ عينعنوان واحد خالي شناسايي ميشوند بر چه پايهاي ت بهاي واحدهاي مسكوني كه به ميزان اجاره -١٣٧

  م وزارت مسكن و شهرسازيعالبر اساس ا -الف

  ك و اسكان كشورامالبر اساس سامانه ملي  -ب

  ك مشابهامالبر اساس جدول اجاره  -ج

  هر سه مورد -د

گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي درآمد اجاره بر  -ق.م.م٥٤ماده 

) ارقام مندرج در جدول امالك مشابه تعيين %٨٠نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (

بها بر اساس جدول اجاره امالك  مكرر) اين قانون، ميزان اجاره  ٥٤شور باشد و نيز درمورد ماده(و اعالم شده توسط سازمان امور مالياتي ك 

 مشابه تعيين خواهد شد. 

  هاي قانوني اعتراض مالياتي كدام مورد صحيح است؟ در خصوص مهلت -١٣٨

  يئت تجديدنظر يك ماه اعتراض به رأي ه –روز  ٢٠اعتراض به رأي هيئت بدوي  –روز  ٣٠اعتراض به برگ تشخيص  -الف

  روز  ٣٠اعتراض به رأي هيئت تجديدنظر  –روز  ٢٠اعتراض به رأي هيئت بدوي  –روز  ٣٠اعتراض به برگ تشخيص  -ب

  اعتراض به رأي هيئت تجديدنظر يك ماه –روز  ٣٠اعتراض به رأي هيئت بدوي  –روز  ٢٠اعتراض به برگ تشخيص  -  ج 

  اعتراض به رأي هيئت تجديدنظر يك ماه –روز  ٣٠اعتراض به رأي هيئت بدوي  –روز  ٣٠اعتراض به برگ تشخيص  -د 

ق.م.م٢٤٧ماده -ق.م.م٢٣٩ماده-ق.م.م٢٣٨ماده   

 
 

  قبول مالياتي است؟ هاي قابل كدام مورد در زمره هزينه-١٣٩

  ق.م.م ٨٤بازنشستگان حداكثر تا سقف دو دوازدهم معافيت موضوع ماده پرداختي به  -الف

  شده قيمت خريد كاالي فروخته -ب

  حقوق يا مزد اصلي يا مزاياي مستمر -ج

  موارد ب و ج -د

  ق.م.م ١٤٨ماده
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ميليون  ٢٠٠به ميزان اش را  ميليون تومان دارد، اين شركت سرمايه ١٠٠اي برابر با  شده ن سرمايه ثبت بالشركت تعاوني س -١٤٠

  تومان افزايش داده، در مورد حق تمبر سرمايه كدام مورد صحيح است؟

  هزار تومان ١٠٠ -الف

  هزار تومان ٢٠٠ -ب 

  هزار تومان ١٥٠ -ج

  مشمول ماليات حق تمبر نيست. -د

اوني براساس ارزش اسمي سهام يا  هاي تعسهام و سهم الشركه كليه شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت  - ٤٨ماده 

 شود. ) ريال محسوب مي ١٠٠) ريال هم صد (١٠٠قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد (سهم الشركه به  

 
  الخروجي مالياتي صحيح نيست؟ كدام مورد در مورد ممنوع -١٤١

  مديره شركتي باشيد نسبت به بدهي مالياتي شركت مسئوليت تضامني داريد  اگر از اعضاي هيئت  -الف

  الخروج كرد ولي مسئوليت تضامني وي به قوت خود باقي است  مديره كه حق امضا دارد را نميتوان ممنوع ت عضو هي -ب

  اگر در شركتي سهامدار باشيد هيچگونه مسئوليتي در مورد بدهي مالياتي نخواهيد داشت -ج 

  الخروجي در مورد بدهي مالياتي قطعي شده كه ظرف مهلت مقرر پرداخت يا ترتيب پرداخت داده نشده محقق ميشود ممنوع -د

 
 

  عنوان وكيل مؤدي در هيئت حل اختالف مالياتي حضور يابند مكلف به ابطال تمبر نيستند؟ كداميك از موارد زير اگر به -١٤٢

  همسر -الف

  كاركنان -ب

  فرزند -ج

  سه موردهر  -د

 
  در خصوص جريمه عدم اجراي تكاليف مربوط به صندوق مكانيزه فروش جريمه مقرر به چه ميزان است؟-١٤٣

  تمالمعا تمامي ٪١ -الف

  تمالمعا تمامي ٪٢ -ب

  فروش كل ميزان ٪١ -ج

  فروش كل ميزان ٪٢ -د

فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه  صندوق  موديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه  -١٦٩ماده٢ تبصره

افزاري از ماليات  افزاري و سخت اندازي تجهيزات فوق اعم از نرمهاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه استفاده كنند. معادل هزينه 

 شده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. قطعي

مور مالياتي موظف است به تدريج و براساس اولويت، اشخاص مشمول حكم اين تبصره را تعيين كند و تا شهريور ماه هر سال از  سازمان ا 

معادل   هاي كثيراالنتشار و روزنامه رسمي كشور اعالم و از ابتداي فروردين ماه سال بعد از آن اعمال نمايد.طريق درج در يكي از روزنامه 

صندوق فروش و تجهيزات  ) از ماليات ابرازي عملكرد مودياني كه توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه %١٠درصد( ده

شود. عدم اجراي حكم اين تبصره موجب  نامه اجرائي مربوط، براي مدت دو سال اول بخشوده مي اند مشروط به رعايت آيينمشابه شده 

  باشد ) فروش مي %٢ان دودرصد(ميز اي به تعلق جريمه 
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  ممنوعيت توقيف اموال در اقدامات اجرايي شامل كدام مورد نيست؟ -١٤٤

  گيران و حقوق بازنشستگي و وظيفه.ب  يكسوم حقوق حقوق -الف

  قدر متعارف محل سكونت به -ب

  لباس و اشياء و لوازم ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل -ج

  حداقل معيشت الزموسايل كسب براي تأمين  -د

ـ لباس و اشيا و لوازمي   ٢.و وظيفه و سه چهارم حقوق بازنشستگي  ـ دو سوم حقوق حقوق بگيران  ١:ـ توقيف اموال زير ممنوع است ٢١٢ماده 

ـ ابزار و   ٣.النفقة مودي  اشخاص واجبكه براي رفع حوائج ضروري مودي وافراد تحت تكفل او الزم است و همچنين آذوقة موجود و نفقة 

  ـ محل سكونت به قدر متعارف  ٤.تأمين حداقل معيشت مودي الزم است آالت كشاورزي و صنعتي و وسايل كسب كه براي 

 
  اگر مؤدي امكان پرداخت نقدي بدهي قطعي مالياتي خود را نداشته باشد حداكثر تا چه ميزان تقسيط ميشود؟ -١٤٥

  امكان تقسيط وجود ندارد -الف

  ماه ٦به مدت  -ب

  ماه ٣ت دبه م -ج

    سال ٣به مدت  -د

تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از  وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور مي -١٦٧ماده 

 حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.نيستند از تاريخ ابالغ ماليات قطعي بدهي مربوط را جا طور يك هاصل و جريمه ب

 
  كدام گزينه در خصوص هزينههاي انجامشده بابت خريد صندوق مكانيزه فروش صحيح است؟ -١٤٦

  لقبول مالياتي است هاي قاب در زمره هزينه -الف

  قابل كسر از درآمد مشمول ماليات است -ب 

  از ماليات قطعي شده اولين سال استفاده كسر خواهد شد -ج

  برداري كسر خواهد شد از ماليات قطعي شده اولين سال و سالهاي بعد از بهره -د 

صندوق فروش «صندوق ماشيني (مكانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه   موديان مالياتي موضوع اين ماده موظفند از سامانه  -٢تبصره١٦٩ماده 

افزاري از ماليات  افزاري و سخت اندازي تجهيزات فوق اعم از نرمراه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و استفاده كنند. معادل هزينه 

 شده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل كسر است. قطعي

  موجب قراردادهاي عادي واگذار ميگردد در صورت كدام شرايط، اجاري لحاظ نميشود؟ واحدهاي مسكوني كه به -١٤٧

  شده باشد وانتقال به تاريخ تصرف پرداخت  ماليات نقل -الف

  در تصرف خريدار باشد -ب

  سازنده مسكن مذكور، شركت باشد -ج

  هر سه گزينه صحيح است -د
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واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد   ٥٣ماده– ١٠بصره ت

شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار  باشد، در مدت مذكور اجاري تلقي نميكه در تصرف خريدار مي گردد مادام واگذار مي 

  ) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد ٥٩موضوع ماده ( خواهد شد مشروط براينكه ماليات نقل و انتقال قطعي 

 
 

غ بالموجب برگ اجرايي به او ا ت قطعي شده را ظرف ... از تاريخ ... پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي بهاگر مؤدي ماليا -١٤٨

  غ تمامي بدهي را پرداخت يا ترتيب پرداخت را انجام دهد.ابالميكند ظرف ... روز از تاريخ 

  يك ماه –برگ تشخيص  بالغا –روز  ١٠ -الف

  روز ١٠ –برگ قطعي  بالغا –يك ماه  -ب

  يك ماه –برگ قطعي بالغ ا –روز  ١٠ -ج

  روز ١٠ –برگ تشخيص  بالغا –يك ماه  -د

روز از تاريخ ابالغ برگ قطعي پرداخت ننمايد ادارة امور مالياتي به موجب   ـ هرگاه مودي ماليات قطعي شدة خود را ظرف ده  ٢١٠ماده 

 امور مالياتي بدهد.ماه ازتاريخ ابالغ كليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به ادارة  كند ظرف يك برگ اجرايي به او ابالغ مي 

  هاي صادره به چه ميزان و مأخذي است؟ جريمه عدم درج شماره اقتصادي خود در صورتحساب -١٤٩

  معامله مورد مبلغ ٪١ -الف

  معامله مورد عوارض و ماليات مبلغ ٪١ -ب

  معامله مورد مبلغ ٪٢ -ج

  معامله مورد عوارض و ماليات مبلغ ٪٢ -د

عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و :١٦٩ ماده

شود.  مي ) مبلغ مورد معامله%٢دودرصد(اي معادل مورد مشمول جريمه  يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معامالت خود، حسب 

اي  شود مشمول جريمه همچنين عدم ارائه فهرست معامالت انجام شده به سازمان امور مالياتي كشور از طريق روشهايي كه تعيين مي

  .باشدمعامالتي كه فهرست آنها ارائه نشده است، مي  )%١درصد( معادل يك 

 

  اظهارنامه ماليات بر درآمد مشاغل برابر است با؟مهلت تسليم  آخرين -١٥٠

  يك سال بعد از شروع فعاليت  -الف

  تا پايان سال بعد -ب

  تا پايان خردادماه سال بعد -ج

  ماه بعد از پايان سال مالي ٤ -د

سال  هاي شغلي خود را در يكفعاليت موديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به  :ق. ق.م –١٠٠ماده 

اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا  نمونه  مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق 

) اين قانون پرداخت ١٣١ه (متعلق را به نرخ مذكور در مادآخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات 

  نمايند 
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  ف مالياتي در چه صورت رسميت مييابد؟تالهاي حل اخ جلسات هيئت  -١٥١

  حضور مؤدي و هر سه نفر اعضاي هيئت -الف

  حضور هر سه نفر اعضاي هيئت -ب

  حضور مؤدي و حداقل دو نفر از اعضاي هيئت -ج

  نفر اعضاي هيئت ٤نفر از  ٣حداقل حضور  -د

هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي هاي حل اختالف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت جلسات هيأت  ـ  ق.م.م٢٤٤ماده١تبصره 

 . ، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گرددوالزم االجرا است 

 
 ماليات  نرخ از درصد چند باشد داشته افزايش ٪٦٠اگر درآمد ابرازي مشمول ماليات شخص حقوقي نسبت به سال گذشته  -١٥٢

  شد؟ خواهد كاسته حقوقي شخص آن به متعلق

  ٪٥ -الف

  ٪٦ -ب

  ٪٤٠ -ج

  ٪٦٠ -د

افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد )٪١٠ (به ازاي هر ده درصد  -ق.م .م ١٠٥ماده ٧تبصره

شود. شرط  درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي حداكثر تا پنج واحددرصد و واحد ابرازي مشمول ماليات سال گذشته آنها، يك 

برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعالم شده از سوي 

  سازمان امور مالياتي است 

 
  اوراق مالياتي است؟غ قانوني بالكداميك از موارد زير از مصاديق ا -١٥٣

  هاي كثيراالنتشار انتشار در روزنامه -الف 

  الصاق به محل كار يا سكونت مؤدي -ب

  غ به مستخدمين مؤديبالا -ج

  موارد الف و ب -د

  ق.م.م ٢٠٨و٢٠٣ماده 

 
  اقدامات اجرايي اشتباه ميتواند شامل يكي از موارد زير باشد؟ -١٥٤

  وصول ماليات قبل از قطعيت  -الف

  درخواست وصول ماليات از شخصي غير از مؤدي -ب

  غ برگ تشخيص به شخصي غير از مؤديبالا -ج

  هر سه مورد -د

 
  افزوده؟ حداكثر مهلت پرداخت ماليات هر دوره ماليات بر ارزش -١٥٥

  روز بعد از تاريخ انقضاي دوره است ٣٠ -الف

  روز بعد از تاريخ انقضاي دوره است ٢٠ -ب

  تاريخ انقضاي دوره استروز بعد از  ١٥ -ج

  روز بعد از تاريخ انقضاي دوره است ٤٥ -د
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موديان مالياتي مكلفند، اظهارنامه هر دوره مالياتي را طبق نمونه ودستورالعملي كه توسط سازمان   قانون ماليات براارزش افزوده:٢١ماده 

امور مالياتي كشور تعيين واعالم مي شود، حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ انقضاء هر دوره، به ترتيب مقرر تسليم وماليات متعلق به  

اين قانون پرداخت كرده اند وقابل كسر مي باشد، در مهلت مقرر مذكور، به حسابي كه   دوره را پس از كسر مالياتهايي كه طبق مقررات

  .توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي (خزانه داري كل كشور) تعيين وتوسط سازمان امور مالياتي كشور اعالم مي گردد، واريز نمايند 

 
  قابل بخشودگي است؟افزوده كداميك از جرائم  در قانون ماليات بر ارزش -١٥٦

  تمامي جرايم ميتواند قابل بخشودگي باشد -الف 

  عدم تسليم اظهارنامه -ب

  عدم صدور صورتحساب استاندارد -ج 

  نام در مهلت مقرر عدم ثبت  -د

  قانون ماليات برارزش افزوده ٢٣-٢٢ماده 

  

 
واحد درصد از نرخ  ٣نسبت به سال گذشته به ازاي چه ميزان افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص حقوقي  -١٥٧

  ماليات كاهش مييابد؟

  درصد ٣٠٠ -الف

  درصد ٣٩تا  ٣٠بين  -ب

  درصد ٣ -ج

  درصد ٣٠حداكثر تا  -د

افزايش درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده نسبت به درآمد )٪١٠ (به ازاي هر ده درصد  -ق.م .م ١٠٥ماده ٧تبصره

شود. شرط  درصد از نرخهاي مذكور كاسته مي درصد و حداكثر تا پنج واحدواحد ماليات سال گذشته آنها، يك ابرازي مشمول 

برخورداري از اين تخفيف تسويه بدهي مالياتي سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتي مربوط به سال جاري در مهلت اعالم شده از سوي 

  سازمان امور مالياتي است 

 
 

  اند؟ شده را كاهش داده سرمايه ثبت  بالتمبر پرداختي در مورد سرمايه شركتهايي كه قحق  -١٥٨

  مشمول پرداخت حق تمبر نيست -الف

  مشمول پرداخت نيم در هزار است -ب

  شده مشمول حق تمبر نيست پرداخت  بالتا ميزاني كه حق تمبر آن ق -ج 

  هيچكدام  -د

هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم  شركتهاي ايراني موضوع قانون تجارت به استثناي شركت سهام و سهم الشركه كليه  -  ٤٨ادهم

  شود. ) ريال محسوب مي ١٠٠) ريال هم صد ( ١٠٠) مشمول حق تمبر خواهد بود. كسور صد ( ١قرار نيم در هزار(الشركه به  

اريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ الشركه شركتها بايد ظرف دو ماه از تحق تمبر سهام و سهم  -تبصره 

هايي كه قبال سرمايه خود را كاهش افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شركتثبت 

  مبر مجدد نخواهد بود. ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق ت اند تاداده
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نامه تحرير دفاتر) مؤديان مالياتي كه در هر گروه از مشاغل قرار ميگيرند تا چند  نييق.م.م (آ ٩٥نامه ماده  يينبر اساس آ -١٥٩

  نتر قرار نخواهند گرفت؟يسال ازنظر انجام تكاليف قانوني در طبقات پا 

 سال ٢ -الف

 سال ٣ -ب

  سال ٤ -ج

  سال ٥ -د

گيرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تكاليف قانوني در طبقات  موديان مالياتي كه در هر گروه قرار مي - ق.م.م٩٥ماده١تبصره نوع فعاليت 

  .پايين تر قرار نخواهند گرفت 

  شده نسبت به ارسال فهرست حقوق كاركنان اقدام ننمايند به چه ميزان است؟ نتعييجريمه مؤدياني كه در موعد  -١٦٠

  پرداختي حقوق ٪١ -الف

  پرداختي حقوق ٪٢ -ب

  پرداخت قابل ماليات ٪١٠ -ج

  پرداخت قابل ماليات ٪٢٠ -د

نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به :ق.م.م١٩٧ ماده

متعلق در مورد حقوق  در صورتي كه از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا بر خالف واقع تسليم نمايند، جريمه  باشند، مودي مي 

) كل مبلغ قرارداد و در هر حال با  %١كاري يك درصد (پرداختي و در خصوص پيمان ) حقوق%٢عبارت خواهد بود از دو درصد (

  .مودي متضامنا مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود

 
 

  شامل كدام مورد زير است؟ ٢٥٧عرض  ف مالياتي در هيئت همتالهاي حل اخ هاي پرونده ورودي -١٦١

  هايي كه رأي هيئت تجديدنظر توسط شوراي عالي مالياتي نقض شده است پرونده -الف

  د شده استيييدنظر توسط ديوان عدالت اداري تاهايي كه رأي هيئت تجد پرونده -ب 

  هايي كه ناشي از شكايت اشخاص به اقدامات اجرايي اشتباه است پرونده -ج 

  هاي الف و ب صحيح است گزينه -د 

اختالف  گردد پروندة امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل ـ در مواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي  ق.م.م٢٥٧ماده 

شهري كه با يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختالف مالياتي نزديكترين  مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل 

اين باب و با  شود. مرجع مزبور مجددا به موضوع اختالف مالياتي برطبق فصل سوم ارجاع مي محل مزبور در محدودة يك استان باشد 

 .االجراء است شود قطعي والزم دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي مقتضي مي رعايت نظر شعبة شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي 

  ست؟ك شامل كدام موارد زير اهالقبول و است هزينههاي قابل -١٦٢

  ق.م.م  ٩٥تمامي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده  -الف

  اشخاص حقيقي -ب

  حقوقي و مؤسسات اشخاص -ج

  شركتهاي سهامي -د
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) اين قانون كه مكلف به نگهداري دفاتر  ٩٥كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده( :ق.م.م١٤٧ماده١تبصره 

  هاي قابل قبول مالياتي در مورد ساير صاحبان مشاغل نيز قابل پذيرش است شوند. همچنين هزينه باشند، در حكم موسسه محسوب مي مي

 
  تي تجديدنظر چيست؟ف مالياختالشرايط ارجاع پرونده به مرجع حل ا -١٦٣

  روز به رأي هيئت بدوي ٢٠اعتراض ظرف مدت  -الف

  پرداخت ماليات موردقبول -ب 

  رسيدگي هزينه ٪١پرداخت  -ج

  هر سه مورد فوق -د

رأي آراء هيأتهاي حل اختالف مالياتي بدوي قطعي و الزم االجراء است. مگر اينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ  -ق.م.م٢٤٧ماده 

) اين قانون و تبصره هاي آن به مودي،از طرف مأموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در ٢٠٣بر اساس ماده(

اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختالف مالياتي تجديد نظر 

 الجراء مي باشد. قطعي و الزم ا

 
  كداميك از درآمدهاي حقوق زير از ماليات معاف نيست؟ -١٦٤

  حقوق بازنشستگي -الف

  هزينه سفر و فوقالعاده مأموريت  -ب

  كل مزاياي غير نقدي واگذار شده -ج

  يك دوازدهم عيدي و پاداش -د

  ٩١ماده 

  موارد زير است؟تضمينهاي مربوطه جهت توقف مراحل اجرا شامل كداميك از  -١٦٥

  سپرده وجه نقد يا تضمين بانكي -الف 

  معرفي وثيقه ملكي -ب

  معرفي ضامن معتبر -ج 

  قبول باشد هر سه مورد ميتواند قابل -د

 ـ هرگاه شكايت از رأي هيأت حل اختالف مالياتي از طرف مودي به عمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد رأي  ق.م.م ٢٥٩ماده 

نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقة ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول ادارة امور مالياتي باشد، معرفي  وجه 

 ماند.  االجراء ميموقوف عالي مالياتي   نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي

  اجرايي نوع دفاتر، صاحبان مشاغل به چند گروه تقسيم ميشوند؟ ين نامهبر اساس آ -٦٦

  گروه ٢گروه و ازنظر حجم فعاليت به  ٣ازنظر نوع فعاليت به  -الف

  گروه ٣گروه و ازنظر حجم فعاليت به  ٢ازنظر نوع فعاليت به  -ب

  گروه الف و ب و ج٣به -ج

  گروه اول و دوم و سوم ٣به  -د
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  گروه بندي صاحبان مشاغل  

) قانون مالياتها صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معيارهايي از قبيل نوع و يا حجم فعاليت  ٩٥) آئين نامه اجرايي ماده (٢بموجب ماده (

  به شرح ذيل گروه بندي مي شوند. 

  ، گروه دوم، گروه سوم گروه اول

  

  ي صحيح است؟ف مالياتتالكدام مورد در خصوص هيئتهاي حل اخ -١٦٧

  شوراي عالي مالياتي و ديوان عدالت اداري شكلي هستند -الف

  هيئت بدوي و تجديدنظر شكلي هستند و شوراي عالي مالياتي ماهوي  -ب 

  هيئت بدوي ماهوي و ديوان عدالت اداري نيز ماهوي است -ج

  شوراي عالي مالياتي شكلي است و ديوان عدالت اداري ماهوي -د 

 
  در مورد معافيت با نرخ صفر و معافيت بدون نرخ صفر كدام گزينه صحيح است؟-١٦٨

  در معافيت با نرخ صفر تكليفي به ارائه اظهارنامه نيست -الف

  در معافيت بدون نرخ صفر تكليفي به ارائه اظهارنامه نيست -ب 

  فيت با نرخ صفر تكليفي به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك نيست در معا -ج

  در معافيت بدون نرخ صفر تكليفي به ارائه دفاتر و اسناد و مدارك نيست -د

  

منظور از ماليات با نرخ صفر روشي است كه موديان مشمول آن مكلف به تسليم اظهارنامه، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك  : ق.م.م١٣٢ماده 

- شده به سازمان امور مالياتي كشور ميحسابداري حسب مورد، براي درآمدهاي خود به ترتيب مقرر در اين قانون و در مواعد مشخص 

باشند و سازمان مذكور نيز مكلف به بررسي اظهارنامه و تعيين درآمد مشمول ماليات موديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه 

  .شوددرآمد مشمول ماليات موديان، ماليات آنها با نرخ صفر محاسبه مي مذكور است و پس از تعيين 

 
 صرافيها در كداميك از گروهبندي صاحبان مشاغل قرار ميگيرند؟  -١٦٩

  گروه اول -الف

  بسته به حجم فعاليت درگروه اول يا دوم يا سوم -ب

  درگروه الف -ج

  درگروه سوم -د

هايي از قبيل: نوع و حجم فعاليت متفاوت  ها براساس مالك قانون ماليات  ٩٥آيين نامه اجرايي ماده اين گروه بندي مالياتي با توجه به 

 گيرند هاي اول، دوم و سوم قرار مي ه است و به ترتيب در گرو

ت  . دارندگان كار  ١شخاص ذيل فارغ از حجم فعاليت يادشده از لحاظ انجام تكاليف جزء موديان گروه اول محسوب مي شوند .ا

. صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي و بهره برداران معادن داراي جواز تاسيس و   ٢بازرگاني ( وارد كنندگان و صادر كنندگان )

. صاحبان بيمارستانها ، زايشگاه ها ، كلينيك هاي   ٤  . صاحبان هتل هاي سه ستاره و باالتر ٣پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط

  . فروشگاه هاي زنجيره اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذيربط ٦حبان مشاغل صرافي. صا ٥ تخصصي
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  قبول مالياتي نيست؟ هاي قابل كدام مورد جزو هزينه -١٧٠

  هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي كاركنان به هر ميزان هزينه -الف

  كرايه محل موسسه درصورتيكه اجاري باشد -ب 

  پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقرراتوجوه  -ج

  هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان هزينه -د

 ماده ١٤٨

  درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور از محل منابع ايراني به شخص پرداخت ميشود؟ -١٧١

  چون در خارج ازكشور پرداخت شده از ماليات معاف است -الف

  است معاف حقوق ماليات پرداخت  از آن ٪٨٠ -ب

  است معاف حقوق ماليات پرداخت  از آن ٪٥٠ -ج

  مشمول ماليات بر درآمد حقوق است -د

 ماده ٨٢ ق.م.م

بابت اشتغال در ايران درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود 

 برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .

تبصره:درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني  

  باشد .  ماليات بردرآمد حقوق مي شود مشمول عايد شخص مي

 
  قبول مالياتي شامل كدام موارد است؟ هاي قابل شرايط هزينه -١٧٢

  در حدود متعارف و متكي به مدارك باشد -الف

  مربوط به تحصيل درآمد موسسه باشد -ب 

  حدنصاب مربوطه در آن رعايت شده باشد -ج

  همه موارد -د

گــردد عبــارت هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميهزينه -ق.م.م١٤٧ماده 

هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايــت هزينه است از

هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت بيني نشده يا بيش از نصاباي در اين قانون پيشكه هزينهباشد. در مواردي هاي مقرر حد نصاب

  هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.آن به موجب قانون و يا مصوبه 

  داده كدام گزينه درست است؟عوض در اختيار شخصي قرار بالصورت رايگان و  درصورتيكه احراز گردد موجر ملكي را به-١٧٣

  موجر و مستأجر مشمول ماليات نخواهند بود -الف

  ك مشابه استمالموجر مشمول ماليات بر درآمد اجاره بر مبناي جدول ا -ب 

  مستأجر مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي خواهد بود  -ج 

  هيچكدام  -د
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 ق.م.م١١٩ماده

  كداميك جزو موارد رد دفاتر نيست؟ -١٧٤

  تحرير دفاتر با مداد -الف

  شده نانويس عدم ارائه دفاتر ثبت  -ب 

  روز ١٥تأخير تحرير دفتر روزنامه تا  -ج 

  روز ١٥تأخير در تحرير دفتركل تا  -د

كه در تاريخ   ٣/١٢/٦٦قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ٩٥آئيننامه نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر موضوع تبصره يك ماده 

  .به تصويب وزير اموراقتصادي و دارائي رسيده است ٢٨/١٢/٦٧

 
  ه عمليات شعب ظرف چه مدتي بايد در دفاتر مركز ثبت شود؟خالصاگر شعب داراي دفاتر پلمپ شده باشند  -١٧٥

  مرتبه سالي يك -الف

  ماهي يكمرتبه -ب

  پايان هر فصل -ج

  نيازي به ثبت در دفاتر مركز نيست -د

 ٣٠/٤/٣٣/١٥٦٥ايين نامه:  

 نحوه تحرير دفاتر  ٩٥ماده   ١آئين نامه تبصره 

  

 
  درخواست صدور قرار رسيدگي در مراحل دادرسي مالياتي؟ -١٧٦

  وجود ندارد -الف

  پذيرش است جز شوراي عالي مالياتي قابل ف بهختالدر تمامي مراحل حل ا -ب

  پذيرش است بلف مالياتي قاختالدر تمامي مراحل حل ا -ج 

  پذيرش است فقط در هيئت بدوي و تجديدنظر قابل -د

 
  افزوده در اولويت بيشتر رسيدگي هستند؟ كدام مورد از مؤديان ماليات بر ارزش -١٧٧

   اند  مؤدياني كه درخواست انتقال مانده بستانكاري را به دوره بعدي داده -الف

  ند ا نام نكرده نام هستند ولي ثبت  مؤدياني كه موظف به ثبت  -ب

  اند افزوده ارسال نكرده دوره اظهارنامه ارزش ٢مؤدياني كه بيش از  -ج  

  اند افزوده ارسال نكرده دوره اظهارنامه ارزش ٣مؤدياني كه بيش از  -د  

 
  كدام مورد از درآمدهاي حقوق مشمول ماليات نيست؟ -١٧٨

  حق اوالد -الف

  حق مسكن -ب 

 حق اياب و ذهاب -ج

  وراثمستمري پرداختي به  -د

قانون ماليات هاي مستقيم٩١ماده  
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  ف مالياتي؟ تالزمان جلسه رسيدگي هيئتهاي حل اخ تغيردر مورد  -١٧٩

  بنا به درخواست كتبي مؤدي تا دو مرتبه امكان تعويق جلسه خواهد بود -الف

  امكانپذير استبنا به درخواست كتبي مؤدي با داليل موجه، تعويق زمان جلسه فقط براي يكبار  -ب

  بنا به درخواست كتبي مؤدي با داليل موجه، تعويق زمان جلسه حداكثر تا دو بار امكانپذير است  -ج 

  عنوان تعويق زمان جلسه صورت نميگيرد (حتي اگر سنگ از آسمان ببارد) هيچ به –د 

پ  ١١٧٣٠٠ستورالعمل: د  

    رسيدگي جلسه زمان تغيير – ١٨بند 

رسيدگي هيأت ، بنا به درخواست كتبي مودي برابر فرم مربوط و با تسليم مدارك و داليل موجه ، پس از بررسي مسئول  تعويق زمان جلسه 

دبيرخانه هيأت حل اختالف مالياتي فقط براي يك بارمجازخواهدبود . (در موارد استثناء تمديد مهلت رسيدگي منوط به موافقت مدير كل 

 مربوطه خواهد بود . ) 

  افزوده كدام مورد زير مصاديق صادرات است؟ ساس قانون ماليات بر ارزشبر ا -١٨٠

  صدوركاال از مبادي رسمي و غيررسمي -الف

  صدوركاال به منطقه ويژه اقتصادي -ب

  افزوده صدوركاال از شهري به شهري ديگر داخل قلمرو مشمول ماليات بر ارزش -ج

  تمامي موارد صحيح است -د 

صنعتي   -صادرات در اين قانون، صدور كاال يا خدمت به خارج از كشور يا به مناطق آزاد تجاري  برارزش افزود:قانون ماليات   ٧ماده 

. ومناطق ويژه اقتصادي مي باشد . 

 
 

  افزوده هستند؟ در موارد معاوضه كاال و خدمات هريك از متعاملين به چه ميزان مشمول ماليات بر ارزش -١٨١

  دافزوده هستن طور جداگانه مشمول ماليات بر ارزش كنندگان به هريك از معامله -الف

  افزوده كنندگان به ميزان نيمي از نرخ ماليات بر ارزش هريك از معامله -ب 

  افزوده با نرخ كامل است  كننده كااليي كه بهاي بيشتري دارد مشمول ماليات بر ارزش عرضه -ج

  افزوده نيست معاوضه كاال مشمول ماليات بر ارزش -د 

معاوضه كاالها و خدمات در اين قانون ، عرضه كاال يا خدمت از طرف هر يك از متعاملين تلقي و : قانون ماليات برارزش افزوده ٩ماده 

  باشدبه طور جداگانه مشمول ماليات مي 

 
 

  نخواهد شد؟ عينك مشابه تمالبها مطابق جدول اجاره ا در كداميك از موارد زير اجاره-١٨٢

   باشد مشابه ك مالا جدول  در مندرج ارقام ٪٨٠درصورتيكه مبلغ قرارداد كمتر از  -الف

  در مواردي كه از ارائه قرارداد خودداري شود -ب

  در مواردي كه قراردادي وجود نداشته باشد -ج 
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 هيچكدام  -د 

گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود مبناي تشخيص ماليات قرار مي درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي  -ق.م.م٥٤ماده 

) ارقام مندرج در جدول امالك مشابه تعيين %٨٠نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (

بها بر اساس جدول اجاره امالك  رر) اين قانون، ميزان اجاره مك ٥٤و اعالم شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز درمورد ماده(

 مشابه تعيين خواهد شد. 

  واحدهاي مسكوني خالي مشمول چه ميزان ماليات اجاره در سال پنجم هستند؟-١٨٣

  معادل يكدوم ماليات متعلقه -الف

  معادل دو برابر ماليات متعلقه -ب

  معادل يك ونيم برابر ماليات متعلقه -ج

  ك و اسكان كشورمالشرط استناد شناسايي آن در سامانه ملي ا معادل دو برابر ماليات متعلقه به -د

واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي امالك و اسكان   -مكرر ٥٤ماده 

شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات  الي» شناسايي مي عنوان «واحد خمكرر اين قانون) به ١٦٩ماده ٧كشور(موضوع تبصره

معادل  - سال چهارم و به بعد معادل ماليات متعلقه -سال سوم معادل يك دوم ماليات متعلقه -بر اجاره به شرح زير خواهند شد: سال دوم

  ) برابر ماليات متعلقه ٥/١يك و نيم (

 
  افزوده از چه زماني است؟ پرداخت ماليات و عوارض ارزشتاريخ تعلق جريمه تأخير در  -١٨٤

  غ برگ تشخيصبالا -الف

  غ برگ مطالبهبالا -ب

  غ برگ قطعيبالا -ج

  انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه ارزش افزوده -د 

 ٧٨٢١مه: ا بخشن

 مأخذ و محاسبه جرائم مالياتي قانون ماليات بر ارزش افزوده           

هر دوره   (اعم از ابرازي مودي يا مطالبه شده )) قانون در مورد ماليات و عوارض پرداخت نشده ٢٣جريمه تأخير موضوع ماده(مبدأ احتساب 

  .مالياتي،تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و سر رسيد پرداخت ماليات و عوارض دوره مزبور خواهد بود

 
  اند از چه زماني محاسبه ميشود؟ مورد مؤدياني كه اظهارنامه را تسليم ننمودهجريمه تأخير در پرداخت ماليات در  -١٨٥

 از تاريخ قطعي شدن ماليات -الف

  غ برگ تشخيصبالاز تاريخ ا -ب

  از تاريخ انقضاي مهلت ارسال اظهارنامه -ج 

  برگ قطعي ماليات بالغاز تاريخ ا -د
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علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات  ـ ق.م.م  ١٩٠ماده 

متعلق همان  پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات ) مبلغ %١اي معادل يك درصد (عملكرد موجب تعلق جايزه 

خواهد بود.مبدأ ماليات به ازاي هر ماه  % ٥/٢اي معادل موعد موجب تعلق جريمه  ماليات پس از آن خواهد شد. پرداخت  ر عملكرد كس

انقضاي مهلت   اظهارنامة مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم 

خ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصوال مكلف به تسليم االختالف از تاريتسليم آن و نسبت به مابه 

  باشد. اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم 

 
  ف مالياتي از طرف مؤدي شامل؟تالاشخاص مجاز به حضور در هيئت حل اخ-١٨٦

  يل مؤدي با ارائه وكالتنامه رسميوك  -الف

  بگير مؤدي كه حتما وكالتنامه رسمي از سوي مودي داشته باشد كارمند حقوق -ب

  شده باشد) وراث (اگر مؤدي فوت -ج

  موارد الف و ج -د

  پ  ١١٧٣٠٠دستورالعمل: 

 اشخاص مجاز به حضور در هيأت – ٩بند 

مالياتي عبارتند از : شخص مودي (درمورد اشخاص حقوقي صاحبان امضاء مجاز با ارائه  اشخاص مجاز به حضور در هيأتهاي حل اختالف 

تصوير آخرين روزنامه رسمـي ) ، وكيل مودي با ارائه وكالت نامه رسمي ، وراث ، كارمند حقوق بگير اشخاص حقوقي با همراه داشتن  

  ائه مدارك جهت تشخيص هويت نامبردگان)معرفي نامه از شخص حقوقي با تائيد واحد مالياتي مربوط . ( با ار

  اند تا چه مدت دفاتر و صورتحسابها را نگهداري نمايند؟ افزوده مؤديان مكلف بر اساس قانون ماليات بر ارزش -١٨٧

  سال بعد از سال مالي ٥ -الف

  سال بعد از سال مالي ١٠ -ب

  سال بعد از سال مالي ١٥ -ج

  رسيدگي ارزش افزوده مشمول مرور زمان نيستنگهداري اسناد و مدارك در  -د 

موديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مكلفند از دفاتر، صورتحسابها وساير فرمهاي مربوط،   -قانون ماليات برارزش افزده ٣٤اده م

 مدارك . نمايند استفاده كند، مي ماشينهاي صندوق ويا ساير وسايل و روشهاي نگهداري حساب كه سازمان امور مالياتي كشور تعيين

 . شود   ارائه  آنان به مالياتي مأموران  مراجعه صورت ودر نگهداري موديان توسط مربوط مالي سال  از بعد سال ده  مدت به بايد مذكور

  

 
  است؟ماه را در ماه چهارم پرداخت نمايد، مهلت پرداخت ماليات حقوق مربوط به اولين ماه كدام گزينه  ٣اگر شركتي حقوق  -١٨٨

  يك ماه بعد از پرداخت -الف

  تا پايان ماه سوم -ب

  تا پايان ماه بعد از ماه اول -ج
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  تا پايان ماه بعد از پرداخت -د

اين  )٨٥پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده( ق.م.م.: –٨٦اده م

كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور  ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت  (١)تا پايان ماه بعد قانون محاسبه و كسر و

  .تغييرات را صورت دهندهاي بعد فقط  مالياتي محل پرداخت و در ماه 

 
  افزوده مشمول هستند؟ ارزشكداميك از اشخاص حقوقي در فراخوان مرحله هفتم ماليات بر -١٨٩

  ميليارد تومان ٣فروش بيش از  -الف

  ميليارد تومان ٥فروش بيش از  -ب

  با هر ميزان فروش -ج

  ميليارد تومان ١فروش بيش از  -د 

كاال و ارائه  قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بدين وسيله فعاالن اقتصادي ( عرضه كنندگان  ١٨بنابر اختيارات حاصل از مقررات ماده 

دهندگان خدمات ) مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام ماليات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجراي مقررات موضوع اين قانون به  

  شرح زير تعيين و اعالم مي گردند:

حقوقي با فعاليتهاي صرفا معاف  كليه اشخاص حقوقي فعال با هر حجم از فروش و يا درآمد ( كاال و خدمت ) ( به استثناي اشخاص 

قانون ماليات بر ارزش افزوده ) كه به موجب فراخوان هاي قبلي تاكنون براي اجراي قانون فراخوان نشده اند، مشمول  ١٢موضوع ماده 

  اجراي قانون خواهند بود. 

  صورت در  كنند، مي  فعاليت انجام  به شروع يا و رسند مي ثبت به و  تاسيس  ايجاد،  نيز  اشخاص حقوقي كه بعد از تاريخ اجراي فراخوان 

)   خدمات ارائه و كاال عرضه(   فعاليت شروع از بعد مالياتي دوره  اولين از)  خدمت و كاال(  درآمد يا فروش از حجم هر با فعاليت

    .نون مي باشندقا  اجراي  مشمول

  
 

  ماليات حقوق كدام مورد است؟ق.م.م در خصوص  ١٩٠ماده  ١شرط استفاده از معافيت تبصره  -١٩٠

  موقع دفاتر ارائه به -الف

  تسليم اظهارنامه در موعد مقرر -ب

  ترتيب پرداخت ماليات طبق اظهارنامه ابرازي -ج 

  هر سه مورد -د

مودياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و : ق.م.م١٩٠ماده ١تبصره 

پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و  

اين قانون ، هرگاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور  )٢٣٩ماده (در  اند در موارد مذكورمدارك خود اقدام نموده 

) جرايم مقرر در اين  %٨٠مالياتي توافق نمايد و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد(

همچنين ، در صورتي كه اين گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت   . ون معاف خواهند بودقان 

  . جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهندبود (٪٤٠)يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد 

 
  ف مالياتي؟تالقانوني وي در جلسات حل اخ در صورت عدم حضور مؤدي يا نماينده -١٩١

  وقت ديگري موكول ميشود زمان جلسه به -الف

  ف مالياتي نيستتالجلسه رسمي است و مانع صدور رأي توسط هيئت حل اخ -ب 

  مرتبه جلسه لغو و به فرصتي ديگر موكول ميشود تا يك -ج
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  مورد الف و ج صحيح است -د

، جهت حضور مودي يا نمايندة مودي و نيز اعزام نمايندة  هيأت حل اختالف مالياتي در مورد هر پرونده ـ وقت رسيدگي ق .م.م ٢٤٦ماد

ادارة امور مالياتي بايد به آنها ابالغ گردد. فاصلة تاريخ ابالغ و روز تشكيل جلسة هيأت نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست  

 .مودي و موافقت واحد مربوط 

  دم حضور مودي يا نمايندة مودي و نيز نمايندة ادارة امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور رأي نخواهد بود. تبصره ـ ع

 

  در مورد اشخاص حقيقي مهلت تسليم اظهارنامه ماليات حق واگذاري محل برابراست با؟ -١٩٢

  روز بعد از انجام معامله ٣٠ -الف

  آيندهماه سال  تا پايان ارديبهشت  -ب

  روز بعد از انجام معامله ٦٠ -ج

  تا پايان تيرماه سال بعد -د

اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و خود را روي نمونه موديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامة مالياتي  ـ  ق.م.م٨٠ماده 

اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله  ٧٤محل و نيز موديان موضوع مادة گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري در دسترس آنها قرار مي

مدارك مربوط به ادارة امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق  آخر تيرماه سال بعد به انضمام و در ساير موارد تا 

 مقررات پرداخت نمايند. 

 
  قبول مالياتي كدام جمله صحيح است؟ هاي قابل در مورد پذيرش هزينه-١٩٣

ميليون تومان به باال منوط به تسويه از سيستم بانكي  ٥قبول كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ  هاي قابل پذيرش هزينه -الف

  است 

  ميليون تومان به باال منوط به تسويه از سيستم بانكي است ٥قبول از مبلغ  هاي قابل پذيرش هزينه -ب

ميليون تومان به باال منوط به تسويه از سيستم بانكي  ٥٠ قبول كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ هاي قابل پذيرش هزينه -ج 

  است 

  هيچكدام صحيح نيست -د

هاي پرداختي قابل قبول مالياتي موضوع اين قانون كه به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون پذيرش هزينه ـ ١٤٧ماده٣تبصره

 )١وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانكي خواهد بود.() ريال به باال منوط به پرداخت يا تسويه ٥٠,٠٠٠,٠٠٠(

  كداميك از موارد زير جرم مالياتي محسوب ميشود؟ -١٩٤

  ف واقع و استناد به آنخالتنظيم دفاتر و مدارك و اسناد  -الف

  سال متوالي ٥خودداري از انجام تكاليف قانوني در مورد تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي در  -ب 

  ف واقع خالت و قراردادهاي خود به نام ديگران يا برعكس به مالم معاتنظي -ج

  هاي الف و ج صحيح است گزينه -د

  گردند:هاي درجه شش محكوم مي مورد، به مجازات شود و مرتكب يا مرتكبان حسب  موارد زير جرم مالياتي محسوب مي   -٢٧٤ ماده

ـ ممانعت از دسترسي ٣ ـ اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن٢ استناد به آنـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خالف واقع و ١

  بر  ) اين قانون و امتناع از انجام تكاليف قانوني مبني١٨١مأموران مالياتي به اطالعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده ( 
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ـ عدم انجام  ٤مكرر) به سازمان امور مالياتي كشور و وارد كردن زيان به دولت با اين اقدام  ١٦٩( ) و ١٦٩ارسال اطالعات مالي موضوع مواد( 

هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا كسر ماليات موديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور تكاليف قانوني مربوط به ماليات

ـ تنظيم معامالت و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معامالت و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود  ٥ شدهمالياتي در مواعد قانوني تعيين

سال  اي در سه ـ خودداري از انجام تكاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطالعات درآمدي و هزينه  ٦ برخالف واقع

   متوالي

 

  مزاياي پرداختي غير نقدي به كاركنان كدام مورد صحيح است؟در مورد  -١٩٥

  مشمول ماليات است -الف

  حداكثر تا يك دوازدهم معافيت مالياتي آن سال از ماليات معاف است -ب

  حداكثر تا دو دوازدهم معافيت مالياتي آن سال از ماليات معاف است -ج

  به مزاياي غير نقدي ماليات تعلق نميگيرد -د

 :  درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است -٩١ماده 

العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق  هاي نمايندگي فوقهاي سياسي خارجي در ايران و روسا و اعضاي هيأت روسا و اعضاي مأموريت  -

هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن  هيأت دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي 

  ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسالمي ايران نباشند. در

ت درآمد حقوق دريافتي از هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبروسا و اعضاي مأموريت -

   دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

يا هاي بالعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسالمي ايران از محل كمك -

  المللي مذكور. تبوع يا موسسات بين شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول مالمللي به ايران اعزام ميموسسات بين 

 هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت ها و كنسولگريها و نمايندگيكارمندان محلي سفارتخانه-

   جمهوري اسالمي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق  -

   سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده.

از متن اين ماده حذف   ١٦و  ١٥به همراه بندهاي  ٧بند  ١٣٨٠/ ٢٧/١١العاده مسافرت مربوط به شغل. حذف شد.(در تاريخ هزينه سفر و فوق  -

  شد.) 

هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه -

  گيرد.  استفاده كارگران قرار ميمورد  

   وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن. -

  ) اين قانون. ٨٤عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده ( -
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  شود. هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي نامههاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين خانه

 بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد افراد تحت تكفل آنها مستقيما يا به وسيله حقوق  وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا -

  اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند. 

  ) اين قانون. ٨٤مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (  -

اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشموالن قانون استخدامي وزارت اطالعات و جانبازان حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري درآمد-

  انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگان.

  ف بدوي چيست؟تالشرط ارجاع پرونده اعتراض مؤدي مالياتي به هيئت حل اخ -١٩٦

  پرداخت ماليات ابرازي -الف 

  پرداخت هزينه رسيدگي -ب

  پرداخت هزينه رسيدگي و پرداخت ماليات ابرازي -ج 

  شرط خاصي ندارد و همينكه مؤدي نسبت به ماليات تشخيصي در مهلت مقرر اعتراض ارائه نمايد كفايت ميكند -د

تواند  مي شود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد مودي ابالغ مي ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به  ق. م.م ٢٣٨ماده 

االختيار خود به ادارة امور مالياتي مراجعه و با ارائة داليل و اسنادو مدارك كتبا  تامظرف سي روز از تاريخ ابالغ شخصا يا به وسيلة وكيل 

مهلتي كه بيش از سي روز  است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف  

رد مندرجات برگ تشخيص كافي  رسيدگي و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع 

، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل  دانست 

امضاي مسئول مربوط و مودي خواهد نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به  درآمد تشخيص دهد و

رسيد و هرگاه داليل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد موثرتشخيص ندهد بايد مراتب را مستدال  

 براي رسيدگي به هيأت حل اختالف ارجاع نمايد. و پروندة امر را  در ظهر برگ تشخيص منعكس

  ميشود؟ تعينق.م.م (ماليات حقوق) چگونه  ٨٤سقف معافيت مالياتي ماده  -١٩٧

  ميشود تعينهرسال در بودجه سنواتي  -الف

  به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي -ب

  وزيران به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي و تصويب هيئت  -ج 

  به پيشنهاد رئيس سازمان امور مالياتي كشور و تائيد وزير امور اقتصاد و دارايي -د 

 

ميزان معافيت ماليات بر درآمد ساالنه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتي ق.م. م ٨٤ماده 

شودمشخص مي  
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  تر است؟ مالياتي كدام جمله صحيحبول ق اي قابله در مورد هزينه -١٩٨

  هايي كه در حدود متعارف و مربوط به تحصيل درآمد اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل باشد  هزينه -الف

هايي كه در حدود متعارف و متكي به مدارك بوده و مربوط به تحصيل درآمد اشخاص حقوقي با رعايت حدنصاب  هزينه -ب

  باشد

  حدود متعارف و متكي به مدارك بوده و مربوط به تحصيل درآمد اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل باشدهايي كه در  هزينه -ج

هايي كه در حدود متعارف و متكي به مدارك و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل با  هزينه -د 

  رعايت حدنصاب باشد

  

گردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر ميهاي قابل قبول هزينه :  ق.م.م ١٤٧ماده

هايي كه در حدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي عبارت است از هزينه

هاي مقرر در ن پيش بيني نشده يا بيش از نصاباي در اين قانو هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينهمربوط با رعايت حد نصاب

  وداين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد ب

 
  افزوده كدام مورد صحيح نيست؟ در مورد جرائم ماليات بر ارزش -١٩٩

   نام ثبت  تاريخ تا عوارض و ماليات ٪٧٥نام مؤديان در مهلت مقرر مشمول  عدم ثبت  -الف

  متعلق عوارض و ماليات ٪١٠٠عدم صدور صورتحساب مشمول  -ب

٢تأخير در پرداخت ماليات در موعد مقرر شامل  -ج   نشده پرداخت  عوارض و ماليات به نسبت  ماه در ٪٥

  متعلق عوارض و ماليات ٪٥٠نام يا شناسايي شامل  عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت  -د 

قانون ماليات بر مؤديان مالياتي در صورت انجـام نـدادن تكـاليف مقـرر در ايـن قـانون و يـا در صـورت تخلـف از مقررات   ـ ٢٢ماده 

 :، عالوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه اي به شرح زير خواهند بودارزش افزوده

  ماليات متعلق تا تاريخ ثبت نام يـا شناسايي حسب مورد).  %٧٥عدم ثبت نام مؤديان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (-١ 

  عدم صدور صورتحساب معادل يك برابر ماليات متعلق. - ٢ 

  عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر ما به التفاوت ماليات متعلق.- ٣ 

  % ماليـات متعلق).٢٥صد (عدم درج و تكميل اطالعات صورتحساب طبق نمونه اعالم شده معادل بيست و پنج در- ٤

  ).متعلق  ماليـات %٥٠عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجـاه درصـد (- ٥ 

  .)متعلق ماليات %٢٥عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (- ٦

) در ماه،  %٢موضوع اين قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جريمهاي به ميـزان دو درصد ( ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي ٢٣ماده  

  .نسبت به ماليات پرداخت نشده و مدت تأخير خواهد بود
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  ف بدوي ... روز است؟تالمهلت اعتراض به برگ تشخيص ... روز و مهلت اعتراض به رأي هيئت حل اخ -٢٠٠

  روز ٣٠ –روز  ٣٠ -الف

  روز ٣٠ –روز  ٢٠ -ب

  روز ٢٠ –روز  ٣٠ -ج

  يك ماه –روز  ٣٠ -د

تواند  شود، چنانچه مودي نسبت به آن معترض باشد ميمودي ابالغ مي ـ در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به  ق.م.م٢٣٨ماده 

االختيار خود به ادارة امور مالياتي مراجعه و با ارائة داليل و اسنادو مدارك كتبا  تامظرف سي روز از تاريخ ابالغ شخصا يا به وسيلة وكيل 

مهلتي كه بيش از سي روز  است پس از ثبت درخواست مودي در دفتر مربوط و ظرف نمايد. مسئول مربوط موظف  تقاضاي رسيدگي مجدد 

رد مندرجات برگ تشخيص كافي  رسيدگي و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع 

ص درج و امضا نمايد و در صورتي كه داليل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل  ، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخي دانست 

امضاي مسئول مربوط و مودي خواهد درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مودي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به 

راتب را مستدال  مشخيص يا تعديل درآمد موثرتشخيص ندهد بايد رسيد و هرگاه داليل و اسناد و مدارك ابرازي مودي را براي رد برگ ت

 و پروندة امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختالف ارجاع نمايد.  در ظهر برگ تشخيص منعكس

غ رأي آراء هيأتهاي حل اختالف مالياتي بدوي قطعي و الزم االجراء است. مگر اينكه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابال  -ق .م.م ٢٤٧ماده 

) اين قانون و تبصره هاي آن به مودي،از طرف مأموران مالياتي مربوط يا موديان مورد اعتراض كتبي قرار گيرد كه در ٢٠٣بر اساس ماده(

اين صورت پرونده جهت رسيدگي به هيأت حل اختالف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختالف مالياتي تجديد نظر 

 االجراء مي باشد.  قطعي و الزم

 
Maryam.jodaki@yahoo.com 
maryam.jodaki٦٤
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