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جریمه نسبت به مالیات متعلقه می بایست پرداخت کنند؟% 20چه شرکتهایی ملزم به تهیه صورتهای مالی اساسی هستندو در صورت عدم تهیه صورتهای مالی 96از ابتدای سال( 1

.میلیارد ریال باشد50شرکتهاو موسساتی که جمع کل ناخالص درآمد آنها بیش از-1
.میلیارد ریال باشد80شرکتها و موسساتی کد جمع دارائیهای آنها بیش از -2
.شعب و نمایندگی شرکت های خارجی که دارایی شعب و نمایندگی ثبت شده در ایران هستند-3
هر سه مورد-4

...وجوه در راه (2
همان اسناد در جریان وصول اند-2وصول آنها در آینده نزدیک قطعی است -1

3و1-4چکهای تضمین شده بانکی واگذاری نزد بانک اند -3
کدام یک از روابط زیر معادله حسابداری را صحیح نشان نمی دهد؟(3

حقوق صاحبان سهام+ بدهیها = دارایی ( الف
(درآمد+ حقوق صاحبان سهام +)بدهیها = هزینه + دارایی ( ب

(درآمد–هزینه ( + ) حقوق صاحبان سهام + ) بدهیها = دارایی ها ( ج
(درآمد–هزینه + ) حقوق صاحبان سهام = دارایی ها + بدهیها ( د
اقالم هزینه ای کاهنده سود که به طور مستقیم وجهی بابت آنهاپرداخت نمی شودکدام یک از موارد زیر هستند؟(4

ذخیره مزایای پایان خدمت( هزینه استهالک                                    ب( الف
هرسه مورد( دذخیره هزینه های خدمات پس از فروش        ( ج
کدام مورد درباره صورت تطبیق سود عملیاتی صحیح نمی باشد؟(5

.صورت تطبیق سود عملیاتی قبل از صورت جریان وجوه نقد تهیه می شود( الف

.در آن اقالم هزینه های غیر پولی کاهنده سود به سود عملیاتی اضافه می شوند (ب
.یکی از یادداشت های عملیاتی پیوست صورتهای مالی است ( ج
.بدون تهیه صورت تطبیق سود عملیاتی تهیه صورت جریان وجوه نقد امکانپذیر است ( د
:صورت جریان وجوه نقد ( 6

(مستقیم و غیر مستقیم) به دو صورت تهیه می شود ( یکی از صورت های مالی اساسی است ب( الف
همه موارد( دآخرین صورتی است که در فرایند تهیه صورتهای مالی تهیه می شود ( ج
:رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (7

.  دو حالت دارند تعدیلی و غیرتعدیلی. الف
حسابداری در مورد آن تدوین شده است  5استاندارد شماره . ب
دوره بعد از پایان سال مالی تا تاریخ امضای صورتهای مالی را در برمی گیرد. ج
هر سه مورد. د

به چه نوع قراردادهای تجاری بیمه تامین اجتماعی تعلق نمی گیرد؟( 8
قراردادهای خرید و فروش کاال .الف
قراردادهای خرید و فروش کاال و خدمات  .ب
.قراردادهای ارایه خدمات که صرفا توسط خود مجری قرارداداجرا می شود .ج
گزینه الف و ب .د
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مورد درباره استهالک داراییها صحیح نمی باشد؟کدام (9
.مبدا محاسبه استهالک دارایی ها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری است -الف

.استهالک سال را محاسبه و ثبت کنند30%ماه 6موسسات می توانند برای دارایی های بال استفاده مانده بیش از -ب

.استمانده مستهلک نشده دارایی در روش نزولی و بهای تمام شده دارایی در روش خط مستقیم مبنای محاسبه استهالک -ج

.هزینه های تاسیس در سال تاسیس قابل استهالک نیست-د

.ق م م کدام مورد صحیح می باشد149استهالک دارائیها طبق مقررات و جدول استهالک ماده نرخ (10
ساله مستقیم15ساله مستقیم و ساختمانهای آجری 25ساختمان های با اسکلت فلزی و بتونی -1
ساله مستقیم  6انواع وسایط نقلیه اعم از سبک و سنگین -2
ساله مستقیم  3انواع نرم افزار و سخت افزار و تجهیزات وابسته -3
همه موارد-4

کدامیک از استانداردهای حسابداری زیر با یکدیگر ادغام شده اند؟(11
17و 7استاندارد حسابداری شماره -172و استاندارد شماره 11استاندارد حسابداری -1

اندهیچ کدام از استانداردهای حسابداری ادغام نشده -284و 18استاندارد حسابداری شماره -3

.نشانی از وظایف کدام یک از مجامع شرکتهاستشرکت وتغییر افزایش سرمایه ، انحالل اختیار (12
سالیانهمجمع عمومی عادی بطور -2العاده     مجمع عمودی عادی بطور فوق -1
مجمع عمومی فوق العاده-4انحالل   عمومی افزایش سرمایه و مجمع -3

:مواد قانون مالیاتهای مستقیم و تعداد موادحذفی و تعداد مواد مکرر آن به ترتیب عبارتند از تعداد (13
6و 60و 274.د6و 63و 282.ج6و 54و 282.ب7و54و 274. الف

کدام کارها شما به عنوان حسابدار بهترین عملکرد را دارید؟در (14
اساسیتهیه صورتهای مالی -3مالیاتی      انجام تکالیف -2حسابداری                      اسناد صدور -1
مالیاتیرسیدگی و دفاع -6مدیریتی  تهیه گزارشات -5شده  بهای تمام شده کاالی ساخته تهیه -4

همه موارد-د4،3،2،1-ج5،4،3،2،1-ب5،3،2،1-الف
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صحیح می باشد؟96یک در مورد معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی در سال کدام (15
.میلیون ریال معافیت مالیاتی دارند180، 96در سال 80و 57،95اشخاص حقیقی مشمول مواد-1
.میلیون معافیت دارند240، 96اشخاص حقیقی سالیانه در سال -2
.معافیت مالیاتی دارندمیلیون ریال 240، 96در سال 84اشخاص حقیقی مشمول ماده -3
صحیح است3و 4-1

از درخواست تاییدیه مدیران توسط حسابرسان چیست؟هدف (16
.تهیه می شود580در اجرای استاندارد حسابرسی -1
.اعالم قبول مسئولیت صورتهای مالی اساسی توسط مدیران است -2
.تاییدیه مدیران به عنوان یکی از شواهد حسابرسی و مستندسازی اظهارات مدیریت محسوب می شود -3
هر سه مورد-4

شما حرفه حسابداری را انتخاب کردید؟چرا (17
کال به امور مالی و سرکار داشتن با حساب و سود و درآمد عالقمندم-1
.با بررسی و اخذ مشاوره شغلی و تحصیلی و متناسب با روحیاتم انتخاب کردم-2
.حرفه حسابداری بازار کار نسبتا خوبی دارد-3
هر سه مورد-4

تعلق مالیات بر ارزش افزوده کدامیک از موارد زیر است؟تاریخ (18
تاریخ تحویل کاال-1
تاریخ صدور صورتحساب-2
تاریخ تحویل کاال یا صدور صورتحساب هر کدام مقدم باشد-3
کاالتاریخ تحقق معامله -4

ق م م از موارد رد دفاتر نیست؟ 95یک از موارد ذیل طبق آئین نامه اجرایی ماده کدام (19
تهیه دفاتر قانونی بعد از شروع عملیات تجاری شرکت-1
عدم ثبت برخی از رویدادهای مالی در دفاتر قانونی-2
مغایرت بین اطالعات دفاتر قانونی و اطالعات موجود در نرم افزارهای حسابداری-3
.اشتباه در ثبت عملیات موسسه در صورتی که تا پایان سال اصالح نگردد-4

مبلغ کل درآمدهای مالیاتی کدام مورد است؟96قانون بودجه سال طبق (20
هزارمیلیارد تومان115حدودا -2تومان           هزار میلیارد 110حدودا -1
کشورده درصد کل بودجه -4تومان  میلیارد هزار 85میلیون 1حدودا-3

صورت سود و زیان جامع براساس کدام استاندارد حسابداری انجام می شود ؟تهیه (21
حسابداری2استاندارد شماره -2حسابداری                                      1استاندارد شماره -1
حسابداری6و 1استاندارد شماره -4(       گزارش عملکرد مالی ) حسابداری 6شماره استاندارد -3
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یک از جرایم مالیاتی زیر غیرقابل بخشش می باشد؟کدام (22
جریمه عدم تسلیم دفاتر قانونی-1
جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی با هزینه های غیر واقعی-2
جریمه عدم تسلیم صورت یا فهرست یا قراردادهای تجاری-3
جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان-4

تشخیص درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی به چه ترتیبی می باشد؟نحوه (23
از طریق رسیدگی به درآمد وهزینه-2از طریق رسیدگی به دفاتر                        -1
از طریق علی الراس-4از طریق رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی      -3

مأخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده واردات کاال کدام گزینه است ؟( 24
ارزش گمرکی کاال به عالوه حقوق ورودی-1
سود بازرگانی +حق بیمه +هزینه حمل و نقل +قیمت خرید-2
هزینه حمل+ارزش گمرکی کاال به عالوه حقوق گمرکی-3
ارزش گمرکی کاال-4

اعتراض و نخستین مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص و یا برگ مطالبه ی مالیات کدام است؟مهلت (25
هیأت حل اختالف مالیاتی بدویاز تاریخ ابالغ برگ تشخیصروز 1-30
مدیر کل امور مالیاتیاز تاریخ برگ تشخیص مالیاتروز 2-20
مالیاتیاداره ی امور روز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص و یا برگ مطالبه ی مالیات3-10
مسئوول مربوط در اداره امور مالیاتیروز از تاریخ ابالغ برگ تشخیص و یا برگ مطالبه ی مالیات4-30

:یک از موارد زیر در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشدکدام (26

پرداختی به تامین اجتماعیجرایم -3بانکهاتخصیصی به جرایم -1
همه موارد-4پرداختی به بانکهاجرایم -2

در کدام یک از گزینه های زیر حداقل با دو نفر، شرکت به ثبت می رسد؟( 27
شرکت مختلط سهامی–شرکت نسبی –شرکت با مسئولیت محدود –شرکت سهامی –1
شرکت مختلط غیر سهامی–شرکت نسبی –شرکت تضامنی –شرکت با مسئولیت محدود –2
شرکت سهامی-شرکت مختلط غیر سهامی–شرکت نسبی –شرکت با مسئولیت محدود –3
شرکت سهامی-شرکت تضامنی–شرکت نسبی –4

می باشد؟1395کدامیک از گزینه های زیر در زمره هزینه های قابل قبول یک شرکت سهامی خاص در سال( 28
کاهش ارزش موجودی هازیان -1
فروشخدمات بعد از ذخیره )هزینه)-2
هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیالت دریافتی از بانکها -3
3و2مورد -4
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یک از موارد زیر تهاتر دارایی با بدهی است؟کدام (29
کسرکردن تخفیفات نقدی خرید ازمبلغ خرید-1
کسرکردن پیش پرداخت مالیات ازبدهی مالیاتی-2
کسرکردن سود تضمین شده سنوات آتی از مبلغ بدهی                 -3
کاهش ذخیره هزینه های پرداخت نشده درنتیجه پرداخت این هزینه ها-4

ازموارد زیربه عنوان اصالح اشتباه تلقی می شود؟کدامیک (30
تغییر در برآورد مبلغ هزینه مشکوک الوصول-1
برآوردی دارایی های ثابت مشهودتغییردرعمرمفید -2
هاتغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای شناسایی درآمدها وهزینه -3
 FIFOروش قیمت گذاری کاال ازمیانگین به تغییر -4

این شرکت شما را باید استخدام کند ؟ چرا (31
.مدرک مرتبط با فراخوان استخدام شما دارم و این رشته تحصیلی وحرفه را آگاهانه انتخاب کرده ام-1
.تجربه ومهارت کافی هستم و می توانم کارهایی که به من محول می شود را به خوبی انجام دهمدارای -2
.ازعالقه و انگیزه کافی برای امور حسابداری برخوردارم چنانکه در گذشته نشان داده ام-3
.هر سه مورد -4

https://t.me/SarmayeganChannelنشانی کانال سرمایگان  

عضو سایت سرمایگان شوید و از صدها مطلب سودمند و کاربردی حسابداری ، مالیاتی  

.  بیمه ای بطور رایگان استفاده کنیدو 

موسسه مشاوره و خدمات حسابداری سرمایگان  

02186083296تهران  میدان ونک  
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