
 

 

 

 

 

 

 

 چه مبلغی است ؟ 49عافیت مالیات حقوق ساالنه در سال .م1

 ریال بابت تضمین اخذ وام صادر شده است سند حسابداری آنرا صادر نمائید؟2022202220222.سفته ای در وجه بانک به مبلغ 2

 چند مورد اساسی از موارد رد دفاتر قانونی را نام ببرید؟ .3

 ریال شده است0سندحسابداری آن را صادر نمائید؟2102120،13در پایان سال مالی شرکتی پس از شمارش موجودی ها متوجه کسری موجودی به مبلغ  .9

 چه نرخی مقررکرده اند؟محاسبه استهالک ) نرم افزارهای مالی ( در قانون م. م را به چه روشی و با .1

 به نظر شما مسئولیت نهایی تهیه صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی در شرکتها به عهده کیست؟ .،

 ریال می باشد را محاسبه نمائید؟ 3101220222مالیات حقوق فردی را که حقوق ماهیانه او.7

پایان  مبلغ معافیت حقوق ساالنه او را درریال کل حقوق و مزایای مشمول مالیات اوست 0 11202220222واستخدام شده 43ماهه دوم سال ،شرکتی در .شخصی در8

 محاسبه کنید؟ 42سال

و محاسبه و 43% نزولی مطلوب است محاسبه و ثبت هزینه استهالک پایان سال 7با نرخ استهالک  21/24/43ریال درتاریخ1012108220222.خرید ساختمان به مبلغ 4

 . 31/23/49اریخ ثبت استهالک در ت

 .یک شرکت در طول دوره مالی خود چند اظهارنامه مالیاتی مکلف است به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید؟12

امه طبق آیین ن . بستانکار شدن مانده حساب تنخواه به چه معنی است و به نظر شما از نظر اصول حسابداری بستانکار شدن حساب تنخواه صحیح است یا خیر؟11

 تحریر دفاتر چطور؟

 ریال 0آیا می تواند جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی باشد؟ 1301390724.جریمه تاخیردر پرداخت اقساط وام به مبلغ 12

 . حسابرس داخلی و حسابرس مستقل را به ترتیب اعضای.........................و ....................انتخاب می کنند؟13

مالیات مکسوره را به .اگردفترشرکتی اجاره ای باشد 0 هنگام پرداخت اجاره0 شما مالیات اجاره شرکت را با چه نرخی محاسبه می کنیدوحداکثر ظرف چه مدتی باید 19

 اداره امور مالیاتی پرداخت کرد؟

 محاسبه نمائید؟فرزند می باشد را  3ریال و دارای 3120222. حق اوالد برای فردی که حقوق روزانه اش 11

 .حداکثر تاخیر مجاز ثبت رویدادهای مالی در دفاتر قانونی طبق آیین نامه تحریر دفاتر چه مدت است ؟،1

 ها را برای محاسبه استهالک استخراج می کنند؟ یی. از چه مرجعی نرخ استهالک دارا17

 بر چه اساسی ؟ثبت شود؟ دفاتر احد حسابداری تحویل داده و درگزارش تنخواه گردان بعد از تنظیم حداکثر ظرف چه مدتی می بایست به و .18

 . نرخ مالیات حق تمبر سهام و سهم الشرکه چه میزان می باشد؟14

دهند و یا  زمانی باید تحویلوحداکثر تا چه .صورت گزارشات فصلی را مودیان بر اساس کدام ماده ق . م . م مکلفند تهیه و به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند ؟22

 ارسال کنند؟

 .جرایم عدم ارایه صورت حقوق و دستمزد و عدم پرداخت مالیات حقوق را به ترتیب نام ببرید؟21

 . اجزای تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد را به ترتیب نام ببرید.22



 

 

 مائید؟ریال می باشد را محاسبه ن401220222.یک ساعت اضافه کاری فردی را که حقوق ماهیانه اش 23

 ریال در صورتحساب بانکی در صورت مغایرات بانکی چه انعکاسی دارد؟2201220222. برداشت قسط وام به مبلغ 29

 استفاده می شود؟ویا ابزاری از چه گزینه ای  Excel.برای تنظیمات چاپ یک کاربرگ در 21

 . اجاره به شرط تملیک جز کدام اجاره ها طبقه بندی می شود؟،2

 در پایان سال مالی کدام است ؟ شرکت های پیمانکاری.روش قابل قبول شناخت درآمد طبق قوانین ایران 0 در پروژه های بلند مدت 27

 . از چه مرجعی وچه زمانی می بایست اشخاص حقوقی دفاتر قانونی خود را اخذ کنند؟28

 د..فرایند حسابداری وقتی که چک مشتری برگشت می خورد را ثبت بزنی24

 .وظیفه از وظایف اصلی سیستم اطالعاتی حسابداری را نام ببرید 1 .32

 افزایش سرمایه شرکت از اختیارات کدام مجمع عمومی می باشد؟ .31

 کاالی ساخته شده را توضیح دهید؟ شده تمام بهایتهیه فرایند حسابداری  .32

 دارایی را از نظر حسابداری تعریف کنید؟ .33

 را بنویسید؟ اقتصادی بنگاه یک تشکیل از سه هدف عمده  .39

 را توضیح دهید؟با یکدیگر چه تفاوتی دارند آنها   زیان و بها و هزینه .31

 توضیح دهید؟ از نظر حسابداری موجودی کاال راکنترل و نگهداری روشهای  .،3

 نیستند؟ بیمه و دستمزد کارکنان مشمول حقوق از اقالمی چه .37

 نتیجه یکسان دارد؟موجودی ها . در سیستم کنترل موجودی ادواری و دائمی کدام روش قیمت گذاری 38

 برای امور حسابداری چه کاربردهایی می تواند داشته باشد؟  Excelدر نرم افزار  If. تابع 34

 کنیم ؟َشما را استخدام باید . افراد زیادی متقاضی همکاری در شرکت ما هستند اما چرا ما 92

 

 این چهل سوال توسط موسسه سرمایگان ) مشاورین مالی ( گردآوری و تهیه شده است .

 سوال همراه با پاسخ آنها می شود را تهیه کنید. 112اگر از مطالعه آنها بهره مند شدید 0ییشنهاد می کنیم  کتابچه کامل سواالت که تعداد 

 رای تهیه سواالت کامل و کلیدی مصاحبه های شغلی حسابداری همراه با پاسخ آنها می توانند از طریقعالقمندان و جویندگان کار در حرفه حسابداری ب

 تماس بگیرند. 221888423،2و  22188844،14سایت سرمایگان اقدام کنند و یا با شماره تلفن های 

 امکان خرید پستی و آنالین این سواالت وجود دارد.

 یشرفت شغلی شما کمک بسیار زیادی خواهد کرداستفاده کنید .پبه  طور رایگان از ده ها مطلب مفید و ارزشمند که خواندن آنهادر سایت سرمایگان عضو شوید و به 
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