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تذكر مهم: معافيت موضوع ماده 84 در همه مسائل 21/000/000 ريال در سال است. 

1.كداميك از اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع«ق.م.م» نيستند؟  

 الف.كليه شركت هاي دولتي  ب. شهرداري ها 

 ج. وزارتخانه ها و موسسات دولتي    د. ب و ج 

2. كدام يك از موارد ذيل جزء ماليات بر مصرف و فروش نيست؟ 

 الف. ماليات نوار ضبط صوت و تصوير  ب. سود بازرگاني 

 ج. ماليات بر فرآورده هاي نفتي   د. ماليات بر فروش سيگار 

3.ماليات بر ارث اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي در ايران است: 

 الف. فقط چناچه اشخاص خارجي داراي وراث ايراني باشند مشمول ماليات بر ارث خواهند بود. 

 ب. مشمول ماليات بر ارث طبقه اول مي گردد.  

 ج. كالً مشمول ماليات به نرخ مندرج در ماده 20 براي وراث طبقه دوم   

 د. در صورت فوت اشخاص خارجي در ايران ماترك آن ها در ايران مشمول ماليات نمي باشد.  

4. وراث يا ولي يا نماينده مي بايست ظرف چندماه از فوت، اظهارنامه حاوي كليه اقالم ماترك را به اداره امور مالياتي تسليم 

نمايند.

  الف.6ماه  ب. 3 ماه  ج.5 ماه  د. 12 ماه   

5.  مجموع ماترك مشمول ماليات متوفي 902/600/000ريال كه شامل 350/000/000ريال عرصه ساختمان مي باشد.اگر متوفي 

داراي همسر و يك فرزند پسر و دو فرزند دختر باشد. ماليات سهم ارث همسر چه ميزان خواهد بود؟ 

  الف. 2/125/840  ب. 1/953/750  ج. 1/852/350    د.1/922/400  

6. با توجه به اطالعات سوال 5 و با فرض آنكه سن فرزند پسر متوفي 30سال باشد ماليات بر سهم ارث پسر چه ميزان است؟ 

 الف. 71/800/000  ب. 71/690/625  ج. 72/500/000    د.72/690/625 

7. با توجه به اطالعات سوال5 و با فرض آنكه سن يكي از فرزندان دختر 16 سال باشد.ماليات بر سهم  ارث آن چه ميزان خواهد 

بود؟ 

 الف. 18/757/188  ب. 18/562/200  ج. 19/255/400    د.19/300/400 
8.. حق تمبر شركتهاي تعاوني معادل چند درصد ارزش اسمي يا سهم الشركه مي باشد؟ 

  الف.2 در هزار  ب 0/5 در هزار  ج.صفر  د. 3 در هزار   

9. آقاي محمدي ملك خود را با اثاثه به اجاره واگذار كرده. اجاره ماهانه ملك 1/200/000 ريال و اجاره ماهانه اثاثه 500/000 ريال 

مي باشد. ماليات بر درآمد اجاره آقاي محمدي چقدر است؟  

  الف. 225/000  ب. 63/750  ج. 191/250    د. 183/750 
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10. يك شركت دولتي ساختماني را به مبلغ ماهانه 200/000/000 ريال براي 2سال از تاريخ 87/5/1 اجاره نموده است. اگر مال 

االجاره به صورت ساالنه و در تاريخ 88/4/31  و 89/4/31  پرداخت شود، ماليات بردرآمد اجاره سال مالي منتهي به 87/12/29 را 

محاسبه كنيد. 

  الف. 351/000/000   ب. 355/000/000  ج. 380/000/000     د. 358/000/000   

11. آقاي محبي امالك خود را به ارزش روز 450/000/000 ريال و ارزش معامالتي 300/000/000ريال به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي واگذار كرد. مطلوبست محاسبه ماليات نقل و انتقال امالك آقاي محبي بر اساس هر يك از مفروضات: 

1- بهاي مذكور در سند 250/000/000 ريال باشد. 

2- بهاي مذكور در سند 345/000/000 ريال باشد.  

  الف. 12/500/000 – 15/000/000   ب. 15/000/000 – 12/500/000 

 ج. 22/500/000 – 15/000/000   د. 22/500/000 – 12/500/000 
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