
 

 بسمه تعالی
 تبریز دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

 اداره امتحانات

 98-97 دوم الت امتحانی پایان ترم نیمسالاسؤ

 شماره صندلی :   حسابداری           رشته :                          نام و نام خانوادگی :                                         شماره دانشجویی :                        

استفاده از       دقیقه    120   :قتو                    06/04/98      :تاریخ امتحان                      دکتر زینالی     :نام استاد مالیاتی حسابداری      نام درس :

 جزوه        آزاداست          ماشین حساب

 18 : 20مجموع بارم از                      :تعداد سوال                                  :تاریخ اعالم نمره نهایی                       تاریخ اعالم نمره اولیه :
   

 بارم یند .اعالم خواهد شد و دانشجویان جهت مشاهده نمرات و اعتراض به این سایت مراجعه نما    http://www.iaut.ac.ir ضمناً نمرات در سایت  ردیف

 

 

 

 

  

  

 نمره 2قانون مالیات های مستقیم کدام اشخاص مشمول مالیات نمی باشند ؟ نام ببرید  2بر اساس ماده   -1

 نمره  5/1قانون مالیات های مستقیم توضیح دهید  54مبنای تشخیص مالیات اجاره بر اساس ماده  -2

 نمره 2؟مکرر توضیح دهید 54 مالیات بر درامد اجاره واحدهای مسکونی خالی را بر اساس ماده -3

 نمره 2؟قانون مالیات های مستقیم چهار مورد را نام ببرید  91از معافیت های حقوق بر اساس ماده  -4

در شرکت خدمات حسابداری شایان مشغول به کار شده است حقوق و مزایای  1/1/97آقای الف از تاریخ  -5

 نمره 4 نامبرده بر اساس حکم استخدامی به شرح زیر می باشد 

 مبلغ شرح

 میلیون ریال 55 حقوق پایه 

 میلیون ریال 15 حق جذب 

 میلیون ریال 20 حق مسئولیت 

  اتومبیل با راننده و خانه با اثاثه 

 

میلیون حق ماموریت و  3میلیون ریال بن غیر نقدی و در مهر ماه مبلغ  5میلیون کارانه و  15نامبرده در شهریور مبلغ 

یر نقدی دریافت نموده است . کارمند مشمول بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده است . مطلوب میلیون بن غ 10

 97است محاسبه مالیات حقوق شهریور و مهر ماه سال 

 نمره 2؟  مالیات بر درآمد مشاغل به همراه طبقه بندی مشاغل را توضیح دهید  -6

 
 



 

 

 نمره 5/2ویسید ؟نرخ های مالیاتی هر یک از درآمد های مشمول مالیات را بن -7

 نرخ مالیاتی شرح

  نرخ مالیات حق التدریس در دانشگاهها 

  نرخ مالیاتی حق تمبر تاسیس شرکت 

  نرخ مالیاتی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی 

نرخ مالیات بر درآمد مشمول مالیات اشخاص 

 حقوقی 

 

  نرخ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده 

 

  نمره 2؟  از سرفصل هزینه های قابل قبول مالیاتی چهار مورد بنویسید  148 بر اساس ماده -8

 زینالی  - موفق و پیروز باشید 

 

 

 

 

 

 

 
 


