نمونه سوال تست حسابداری عمومی تکمیلی
 -161کدامیک از روشهای زیر در مورد شناسایی روشهای محاسبه مطالبات مشکوک الوصول مناسب است؟
الف) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول برمبنای درصدی از فروش
ب) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول به روش حذف مستقیم
ج) روش برآورد مطالبات مشکوک الوصول برمبنای درصدی از مانده حسابهای دریافتنی
د) هرسه مورد
 -161حساب اندوخته مطالبات مشکوک الوصول جزء کدام حسابها و چه ماهیتی دارد؟
الف) حساب بدهکاران و ماهیت بدهکار دارد
ب) حساب دارایی و ماهیت بستانکار دارد
ج) حساب بستانکاران و ماهیت بستانکار دارد
د) حساب دریافتنی و ماهیت بدهکار دارد
 -161از مشخصات دارایی ثابت کدامند؟
ب)عدم اختصاص آنها برای فروش به مشتریان
الف) استهالک پذیرند
د) هرسه مورد
د) عمر بادوام و طوالنی
 -161دارایی های ثابت را به چند دسته تقسیم می کنند؟
ب) مشهود و نا مشهود
الف) زمین و ساختمان و اثاثه
د) دارایی های فیزیکی و عینی
ج) متغیر و ثابت
 -161کدامیک از گزینه های زیر در خرید دارایی ثابت به اقساط صحیح می باشد؟
الف) مبلغ اقساط و میزان بهره متعلق به هر قسط به طور جداگانه مشخص شده باشد.
ب) قسمتی از بهای دارایی نقدا و بقیه در سالهای بعد پرداخت شود.
ج) مبلغ بهره متعلق از اصل بهای دارایی تفکیک و معلوم نشده باشد.
د) الف و ج صحیح است.
 -166از دارایی های زیر کدامیک ثابت و دارای استهالک پذیری است؟
د) ملزومات
ج) موجودی کاال
ب) اثاثه
الف) زمین
 -161اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه که قیمت تمام شده آن  1111111ریال بود را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت  1111111ریال معاوضه کنیم و
 1111111ریال نقدا بپردازیم سود و زیان حاصل از این معامله چند ریال است؟
ب)  111111ریال سود
الف)  111111ریال زیان
د)  1111111ریال سود
ج)  1111111ریال زیان
 -161کامپیوتری که قیمت نقدی آن  1111111ریال بود با شرایط نسیه به مبلغ  11111111ریال خریداری شد .مبلغ  1111111ریال بابت وسایل جانبی
و حدود  111111ریال برای سرویس آن پرداخت گردید .بهای تمام شده آن چند ریال می باشد؟
د) 11111111
ج) 1111111
ب) 11011111
الف) 0011111
 -160وقتی به علت آتش سوزی اثاثه یک شرکت از بین رفته باشد کدام حساب کاهش می یابد؟
د) اثاثه
ج) هزینه متفرقه
ب) صندوق
الف) سرمایه
 -111سرقفلی جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟
ب) دارایی های سرمایه ای
الف) دارایی های نامشهود
د) دارایی های متفرقه
ج) دارایی های مشهود
 -111در طبقه بندی حسابها در ترازنامه حساب حق االمتیاز جزء کدام یک از طبقات حسابهای زیر است؟
د) دارایی غیر مشهود
ج) بدهی جاری
ب) دارایی جاری
الف) هزینه متفرقه
 -111کنار گذاردن یک دارایی ثابت فرسوده و غیرقابل استفاده و جایگزینی آن به وسیله یک دارایی جدید چه نامیده می شود؟
د) تبدیل و تولید
ج) تعویض و تبدیل
ب) تعویض یا تولید
الف) افزایش یا الحاق
 -111به اقالمی از دارایی ها که دارای عمرطوالنی بوده و درامورعادی فعالیت های یک مؤسسه مورد استفاده قرارمی گیرند چه می نامند؟
ب) دارایی های نامشهود
الف) دارایی های مشهود
د) هیچکدام
ج) دارایی ثابت
 -111تجهیزات و تاسیسات جزء کدام طبقه از حسابهای دارایی هاست؟
ب) دارایی های ثابت مشهود
الف) دارایی نامشهود
د) دارایی های سرمایه ای
ج) دارایی های متغیر
 -111در ارتباط با انواع خرید هریک از داراییهای ثابت مشهود کدام گزینه صحیح است؟
ب) خرید دارایی به طور نقد و نسیه
الف) خرید دارایی به طور نسیه
ج) خرید دارایی ثابت به صورت معاوضه با دارایی دیگر د) هرسه مورد
 -116موسساتی که اقدام به تولید یا ساخت دارایی ثابت می کنند معموال چه حسابی را تحت عنوان داراییها افتتاح می کنند؟

ب) صندوق
الف) قیمت تمام شده
د) دارایی های ثابت
ج) دارایی در جریان ساخت
 -111یک موسسه آموزشی عملیاتی ساخت ساختمان آموزشی خود را به پیمانکار واگذار نموده و مبالغ زیر را پرداخت کرده است خرید یک قطعه زمین به
مبلغ  11111111ریال و بابت حق الزحمه پیمانکار  161111ریال و بابت تهیه مصالح ساختمانی  1111111ریال چه ثبتی بدهکار و چه ثبتی بستانکار می
شود؟
الف) هزینه عملیاتی و متفرقه بدهکار صندوق بستانکار
ب) دارایی در جریان ساخت بدهکار صندوق بستانکار
ج) صندوق بدهکار دارایی در جریان ساخت بستانکار
د) قیمت تمام شده دارایی بدهکار صندوق بستانکار
 -111تقلیل تدریجی ارزش دارایی های ثابت را به علت فرسودگی و منسوخ شدن چه می نامند؟
ب) هزینه های متفرقه دارایی
الف) بهای تمام شده دارایی
د) هیچکدام
ج) استهالک
 -110حساب استهالک انباشته در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟
الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود وزیان منتقل می شود.
ب) جزء حسابهای دائم است و به سال بعد منتقل می شود.
ج) جزء حسابهای موقت است و به حساب خالصه سود و زیان منتقل می شود.
د) جزء حسابهای دائم است و به خالصه سود و زیان منتقل می شود.
 -111چه عواملی باید در محاسبه استهالک مورد توجه قرار گیرد.
ب) عمر مفید
الف) بهای تمام شده دارایی ثابت
د) هرسه مورد
ج) ارزش اسقاط
 -111حساب هزینه استهالک داراییهای بلند مدت در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود؟
الف) یک حساب موقت است و به حساب خالصه سود و زیان منتقل می شود.
ب) یک حساب دائمی است و به هزینه استهالک انباشته منتقل می شود.
ج) یک حساب موقت است و به حساب سال بعد منتقل می شود.
د) یک حساب دائمی است و به حساب سال بعد منتقل می شود.
 -111خروج یک دارایی ثابت از جریان استفاده در مورد موسسات به چند حالت می تواند باشد؟
ب) به دلیل تعویض آن و آتش سوزی
الف) به دلیل فروش آن و سرقت
د) الف و ب
ج) به دلیل افزایش هزینه استهالک
 -111موسسه ای یک دستگاه تراش به مبلغ  11111111ریال خریداری کرده و پیش بینی شده که بعد از  11سال کار  11111111ریال ارزش داشته
است.هزینه استهالک ساالنه آن چند ریال است ؟
د) 1111111
ج) 1111111
ب) 6111111
الف) 611111
 -111درصورتی که استهالک سالیانه ساختمان مبلغ  11111ریال برآورد شده باشد ثبت صحیح آن کدام است؟
الف) ساختمان هزینه اسهالک ساختمان
ب) ذخیره استهالک ساختمان
ج) هزینه استهالک ساختمان استهالک انباشته ساختمان
د) استهالک انباشته ساختمان هزینه استهالک ساختمان
 -111در تاریخ  61/1/1یک دستگاه اتوبوس به مبلغ  11111111ریال خریداری شد چنانچه ارزش فرسوده آن پس از  11سال عمر مفید  6111111ریال
باشد استهالک آن به روش خط مستقیم بعد از  6سال چند ریال است؟
د) 161111
ج) 611111
ب) 6111111
الف) 1611111
 -116اگر بخواهیم یک وسیله نقلیه فرسوده که قیمت تمام شده آن  1111111ریال و مانده حساب استهالک انباشته آن در تاریخ معاوضه  1111111ریال
است را با یک وسیله نقلیه دیگر به قیمت  1111111ریال معاوضه نماییم و مبلغ  1111111ریال نقدا بپردازیم سود یا زیان حاصله از این معامله چند ریال
است؟
ب)  011111ریال زیان
الف)  1111111ریال سود
د)  011111ریال سود
ج)  1111111ریال زیان
 -111حساب هزینه استهالک داراییهای ثابت در پایان دوره مالی به چه حسابی منتقل می شود؟
الف) به همراه سایر هزینه ها به حساب سود و زیان منتقل می شود.
ب) به سال بعد انتقال می یابد.
ج) به حساب ذخیره استهالک منتقل می شود.
د) به حساب استهالک انباشته در پایان دوره بسته می شود.
 -111در کدام مورد حساب کاالی امانی در دفاتر امر بستانکار می شود؟

د) ارسال کاال
ج) هزینه انجام شده
ب) سود امانی
الف) زیان امانی
 -110در ثبت کدامیک از موارد زیر حساب امر در دفاتر حق العمل کار بستانکار می شود؟
ب) هزینه های انجام شده
الف) حق العمل فروش
د) حواله ارسال شده
ج) بهای کاالی فروش رفته
 -101در ثبت قیمت تمام شده کاالی فروخته نشده نزد حق العمل کار چه حسابی بستانکار می شود؟
ب) حساب عملکرد
الف) حساب موجودی کاال نزد گیرنده کاالی امانی
د) حساب کاالی ارسالی
ج) حساب کاالی امانی
 -101حق العمل کار کسی است که:
الف) در فروش های نسیه سعی و کوشش در وصول مطالبات نماید.
ب) طبق نظر مشتریان قیمت کاال را تغییر دهد.
ج) تصفیه حساب فروش کاال بر طبق قراردادی که با آمر دارد و ارسال صورت حساب فروش در فواصل معین
د) الف و ج
 -101اگر حق العمل کار بابت حمل کاال مبلغی را پرداخت نماید دردفاتر آمر کدام حساب بدهکار می شود؟
ب) کاالی ارسالی
الف) کاالی امانی
د) هزینه حمل
ج) آمر
 -101درچه صورتی بانک ودیعه ثبت سفارشات را براساس تعرفه کاال دریافت می کند؟
ب) تحویل پرو فرما
الف) مجاز بودن ورود کاال
د) افتتاح حساب بانکی
ج) ارائه کارت بازرگانی
 -101اعتباری که تا سررسید معین خریدار و بانک بازکننده به هیچ وجه نمی توانند نسبت به تغییر شرایط یا ابطال آن عملی انجام دهند مگر با توافق
ذینفع چه نامیده می شود؟
ب) اعتبار اسنادی تائید شده
الف) اعتبار اسنادی برگشت پذیر
د) اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
ج) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
 -101نوعی از اعتبار برگشت ناپذیر را که پس از افتتاح توسط بانک کار گزار یا بانک دیگری تائید شود چه نامند؟
ب) اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
الف) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
د) اعتبار اسنادی قابل انتقال
ج) اعتبار اسنادی تائید شده
 -106در کدام نوع از قراردادهای حمل کاالی خریداری شده فروشنده هیچ گونه تعهدی در مورد بیمه کاال ندارد؟
د) هرسه مورد
ج) fob
ب) f&c
الف) cif
 -101بانک بابت سپرده اعتبار چه میزان و با چه ارزش و نرخی از وارد کننده کاال دریافت می نماید؟
الف) بانک بابت سپرده اعتبار چه میزان و با چه ارزش و نرخی از وارد کننده کاال دریافت می دارد؟
ب)  %111ارزش  f&cبه نرخ شناور
الف)  %111ارزش  cifبه نرخ صادراتی
د)  %01ارزش  cifبه نرخ صادراتی
ج)  %01ارزش  f&cبه نرخ شناور
 -101چنانچه مبنای پروفرما بر اساس  fobباشد؟ کدام مورد به بهای پروفرما اضافه می شود؟
د) هیچکدام
ج) %11
ب)  11ریال برای هر دالر
الف) %11
 -100منظور از ارزش پروفرما براساس  FCAیعنی فاکتور براساس  .........محاسبه شده است؟
ب) فقط قیمت تمام شده کاال
الف) قیمت تمام شده کاال و بیمه آن تا مقصد
د) قیمت تمام شده کاال و کرایه حمل آن تا مقصد
ج) قیمت تمام شده کاال بیمه و کرایه حمل
 -111این تعریف که بانک گشایش کننده و خریدار حق تغییر شرایط و یا ابطال اعتبار را بدون موافقت فروشنده ندارد مربوط به کدام نوع اعتبار اسنادی
است؟
ب) برگشت پذیر تایید شده
الف) برگشت ناپذیر
د) برگشت پذیر تایید نشده
ج) برگشت ناپذیر تایید نشده
 -111براساس دو در هزار کدام ارزش بانک کارمزد گشایش اعتبار اسناد را دریافت می دارد؟
د) هرسه مورد
ج) cif
ب) fob
الف) f&c
 -111اعتبار اسنادی که به تمایل خریدار و بدون اعالم قبلی بوده و یا خریدار می تواند شرایط آن را تغییر دهد چه می نامند؟
ب) اعتبار اسنادی برگشت پذیر
الف) اعتبار اسنادی تعیین شده
د) اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر
ج) اعتبار اسنادی تایید نشده
 -111کدام گزینه از مهمترین افراد موسسات استفاده کننده از تجزیه و تحلیل مالی است؟
ب) سهامداران و دولت
الف) مدیران خود موسسه و بستانکاران
د) هرسه مورد
ج) بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار
 -111کدامیک از گزینه های زیر در مورد سنجش ارقام مربوط به موسسات است؟
ب) مقایسه نسبت ها
الف) مقایسه ارقام یک گزارش مالی با یکدیگر

د) الف و ب
ج) مقایسه بهره وری
 -111نسبت های نقدینگی شامل چه نسبت هایی می شود؟
الف) نسبت آنی و جاری و نسبت سرمایه در گردش
ب) نسبت دوره وصول مطالبات و نسبت مدت گردش کاال
ج) نسبت اسناد پرداختنی نسبت بدهی طویل المدت به سرمایه در گردش
د) هرسه مورد
 -116نسبت فرمول کدامیک از نسبت های زیر است؟
د) بدهی جاری
ج) نسبت سودآوری
ب) نسبت جاری
الف) نسبت سریع
 -111جمع داراییهای موسسه پیام  11111111ریال است که  1111111ریال دارایی ثابت بوده و جمع بدهی های جاری موسسه  1111111ریال است.
سرمایه در گردش آن چند ریال است؟
د) 1111111
ج) 1111111
ب) 1111111
الف) 6111111
 -111در سوال قبل جمع دارایی جاری چند ریال است؟
د) 6111111
ج) 11111111
ب) 1111111
الف) 11111111
 -110سرمایه در گردش عبارت است:
ب) افزونی دارایی جاری بر بدهی جاری
الف) افزونی دارایی ثابت بردارایی جاری
د) خارج قسمت بدهی جاری بر دارایی جاری
ج) افزونی دارایی ها بر دارایی ثابت
 -111نسبت فرمول کدامیک از نسبتهای زیر است؟
ب) دوره دریافت مطالبات
الف) متوسط موجودی کاال
د) مدت گردش موجودی کاال
ج) مراتب گردش موجودی کاال
 -111موسسه صدرا در سال گذشته مبلغ  11111111ریال سود داشته است اگر کل دارایی موسسه 111111111
ریال باشد ،بازده دارایی موسسه صدرا چند ریال است؟
د) 11
ج) 11
ب) 11
الف) 11
 -111با توجه به اطالعات زیر نسبت دارایی های ثابت به بدهی های بلند مدت برابر است با:
دارایی های جاری  611111ریال – دارایی نامشهود  111111ریال – دارایی های ثابت  111111ریال – بدهی های جاری  111111ریال – بدهی های
بلند مدت  111111ریال
د) 1/11
ج) 1
ب) 1/11
الف) 1
 -111اگر موجودی کاال  111111ریال و ملزومات  111111ریال و بانک  611111ریال و حسابهای پرداختنی  111111ریال و هزینه های پرداختنی
 11111ریال باشد نسبت سریع عبارتست از:
د) 1/1
ج) 1
ب) 1/11
الف) 1/1
 -111در ارتباط با ذخیره مالیات بر درآمد گزینه زیر صحیح نمی باشد؟
الف) یکی از بدهی ها می باشد
ب) برآورد وتخمین مالیات شرکت و موسسات می باشد
ج) معموال با مبلغ برک تشخیص قطعی تفاوت ندارد
د) هیچکدام
 -111مجموعه اطالعات الزم برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات بردرآمد اشخاص و صاحبان مشاغل که
قانونا موظف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند در قالب  ......می شود؟
ب) اظهارنامه مالیاتی بیان می شود
الف) برک تشخیص مالیات بیان می شود
د) برگه ممیزی مالیاتی بیان می شود
ج) برک مالیاتی بیان می شود
 -116فرم هایی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف و رسم گردیده و جهت اخذ اطالعات مالی مرتبط در اختیار مودی قرار می گیرد چه نامیده می
شود؟
د) برگه ممیزی
ج) اظهارنامه مالیاتی
ب) حسابداری مالیاتی
الف) سند حسابداری
 -111کدام گزینه درآمد مشمول مالیات را بیان می کند؟
الف) حقوق بعالوه مزایای نقدی و غیرنقدی اعم ازمستمر یا غیرمستمر قبل از کسورات بعد از معافیت
ب) حقوق و مزایای نقدی مستمر و غیر مستمر
ج) حقوق به اضافه مزایای نقدی مستمر قبل از کسورات و بعد از معافیت
د) حقوق به اضافه مزایای نقدی مستمر و غیرمستمر قبل از کسور
 -111کدام مورد باعث علی الراس شدن مالیات بردرآمد شرکت ها و موسسات نمی باشد؟
ب) فضای خالی و سفید در دفاتر قانونی
الف) مخدوش بودن دفتر معین
د) مخدوش بودن دفتر روزنامه
ج) مخدوش بودن دفتر کل
 -110حساب ذخیره مالیات بردرآمد در پایان دوره به چه حسابی بسته می شود؟

د) بسته نمی شود
ج) تراز اختتامی
ب) هزینه مالیاتی
الف) سود و زیان
 -111در مواردی که مال قابل استهالک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیل کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده و استعمال قرار
نگیرد میزان استهالک آن در مدتی که ورد استفاده واقع نشده چند درصد است؟
ب) 11درصد نرخ استهالکی
الف)  11درصد نرخ استهالکی
د)  11درصد نرخ استهالکی
ج)  11درصد نرخ استهالکی
 -111چسب در تولید صندلی جزء کدام یک از کاالهای زیر می باشد؟
د) ب و ج
ج) ملزومات
ب) مواد غیرمستقیم
الف) مواد مستقیم
 -111کاالیی که در راه بوده و هنوز به خریدار نرسیده است ولی مالکیت آن به خریدار نقل شده با چه عنوانی در دفاتر ثبت می شود؟
د) الف و ج
ج) کاالی در راه
ب) موجودی کاال
الف) خرید
 -111ارزش خالص بازیافتنی همان  .........است.
ب) ارزش جایگزینی
الف) اقل قیمت تمام شده
د) قیمت فروش منهای هزینه ها
ج) قیمت بازار
 -111کدامیک از موارد زیر از شرایط سرمایه گذاری کوتاه مدت نمی باشد؟
الف) قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد سریع
ب) سهولت در خرید و فروش
ج) حداقل سود ممکن در کوتاه مدت
د) ثابت بوده و نوسان قیمت کمی دارد
 -111سرمایه گذاری کوتاه مدت چه ماهیتی دارد؟
ب) سرمایه
الف) دارایی جاری
د) می تواند دارایی و هم سرمایه باشد
ج) دارایی غیرجاری
 -116کدامیک از موارد زیر جزء سرمایه گذاری کوتاه مدت نمی شود؟
ب) اوراق قرضه دولتی
الف) سپرده گذاری نزد بانک
د) اوراق مشارکت
ج) سهام عادی شرکتها
 -111سرمایه گذاری کوتاه مدت به چه قیمتی در حسابها ثبت می شود؟
ب) بهای تمام شده بعالوه هزینه ها
الف) فروش
د) بستگی دارد
ج) بهای تمام شده
 -111یک دستگاه اتومبیل شرکت کردستان مبلغ  1111111ریال خریداری شده است ،ولی باتوجه به تورم موجود ،پس از گذشت 1ماه قیمت آن در بازار
 1611111ریال است .در تهیه ترازنامه اتومبیل سواری چند ریال باید گزارش شود و به کدام دلیل؟
الف)  1611111ریال اصل واقعیت
ب)  1111111ریال اصل افشاء
ج)  1111111ریال اصل بهای تمام شده تاریخی
د)  1611111ریال اصل تحقق درآمد
 -110شناسایی هزینه استهالک به شکل منظم و معقول در طی دوره های مالی در راستای کدام مورد زیر است؟
ب) اصل تطابق هزینه ها با درآمدها
الف) اصل تحقق درآمد
د) فرض تداوم فعالیت
ج) فرض دوره مالی
 -111درآمدها و هزینه ها در کدام گزارش مالی شناسایی می شوند؟
ب) صورت سود و زیان
الف) صورت جریان وجوه نقد
د) هزینه های ب و ج
ج) صورت سود و زیان جامع
 -111کدام گزینه از معایب خاصه اندازه گیری مبتنی بربهای تمام شده تاریخی می باشد؟
الف) باوجود مستندات معامالت اتکاء پذیر می باشند.
ب) آشنایی استفاده کنندگان گزارشها از نظام اندازه گیری مبتنی بربهای تمام شده تاریخی
ج) دوربودن از ارزشهای جاری به خصوص در شرایط تورمی
د) سهولت کاربرد آن
 -111حسابها و اسناد دریافتنی چگونه در ترازنامه گزارش می شوند؟
د) ارزش اسمی
ج) خالص ارزش بازیافتنی
ب) ارزش فعلی
الف) ارزش آتی
 -111شرکت سهامی همدان  1111برگ سهام  1111ریالی عادی و  1111برگ سهام ممتاز  1درصد  1111ریالی فروخته است ،کل سرمایه سهام شرکت
همدان چند ریال است؟
د) 1611111
ج) 1111111
ب) 1111111
الف) 1111111
 -111کدام گزینه جزء سرفصلهای جریانهای وجوه نقد نمی باشد؟
ب) فعالیتهای تامین مالی
الف) فعالیتهای کوتاه مدت و جاری

د) فعالیتهای سرمایه گذاری
ج) مالیات بردرآمد
 -111فروش داراییهای ثابت مشهود و نامشهود کدامیک از جریانهای نقدی زیر را شامل می شود؟
الف) جریانهای ورودی (دریافتهای نقدی) حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
ب) جریانهای خروجی (پرداختهای نقدی) حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری
ج) دریافتهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی
د) پرداختهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
 -116خالص ارزش موجودی کاالیی در ترازنامه  1111111گزارش شده است اگر ذخیره کاهش ارزش آن  011111باشد ،بهای تمام شده آن چند ریال
است؟
د) هیچکدام
ج) 1011111
ب) 1111111
الف) 6111111
 -111سرمایه های جاری یا کوتاه مدت معموال به چه قیمتی گزارش می شوند؟
د) اقل قیمت بازار
ج) قیمت بازار
ب) بهای تمام شده
الف) فروش
 -111تحویل کاال برروی عرشه کشتی تا بندر مبدا را در خرید قراردادهای خارجی چه نامیده می شود؟
د) EXW
ج) FCA
ب) FOB
الف) CIF
 -110تسلیم اظهارنامه مالیاتی ساالنه امالک به اداره مالیاتی چه زمانی است؟
ب) آخراسفند ماه سال جاری
الف) آخرتیرماه سال مالی بعد
د) آخراردیبهشت ماه سال مالی بعد
ج) آخر خردادماه سال مالی بعد
 با استفاده از اطالعات زیر به سواالت  1تا  1پاسخ دهید.بانک  ،1111پیش پرداختها  ،1111موجودی کاال  ،1111اوراق قرضه پرداختی بلند مدت  ،1111سرمایه گذاری بلند مدت  ،1111ح دریافتنی ،1111
ذخیره م.م و  ،111ماشین آالت  1111استهالک انباشته ماشین آالت  ،111ح پرداختنی  ، 1111ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  ،1111ذخیره مالیات
پرداختنی 111
 -111مجموع دارایی های جاری چقدر است؟
د) 1111
ج) 1111
ب) 6111
الف) 111
 -111مجموع بدهی های بلند مدت چقدر است؟
د) 1111
ج) 1111
ب) 1111
الف) 1111
-111نسبت جاری چقدر است؟
د) 1
ج) 1
ب) 1
الف) 1
 -111اگربخواهیم ترازنامه اطالعات فوق را تهیه نمائیم سرمایه چقدر است؟
د) 6111
ج) 1111
ب) 1111
الف) 1111
 -111چند درصد از درآمد جاری معاف از مالیات می باشد؟
د) %11
ج) %11
ب) %11
الف) %11
 -111مانده حسابهای دریافتنی موسسه امید در پایان سال  11به شرح زیر است:
آقای واحدی  1111111ریال
شرکت رازی  1111111ریال
آقای اسماعیلی  1111111ریال طبق بررسی معلوم شد احتمال وصول طلب از شرکت رازی ،%111
آقای واحدی  % 61و آقای اسماعیلی غیرممکن می باشد میزان ذخیره الزم جهت مطالبات مشکوک الوصول چقدر است؟
د) 1011111
ج) 1111111
ب) 1111111
الف) 1011111
 -116مخارج و تعمیرات اساسی که باعث افزایش عمر مفید دارایی ثابت یا افزایش کارائی آن شده به حساب  ......منظور می شود؟
ب) هزینه تعمیرات عادی
الف) هزینه تعمیرات اساسی
د) خالصه سود وزیان
ج) قیمت تمام شده دارائی
 -111ارزش عالئم تجاری جزء دارئیهای ثابت ..........و  ..........می باشد؟
ب) نامشهود – استهالک ناپذیر
الف) نامشهود – استهالک پذیر
د) مشهود – استهالک ناپذیر
ج) مشهود – استهالک پذیر
 -111بابت احداث ساختمان انبار موسسه ای که هنوز تکمیل نگردیده مبلغ  1111111ریال دستمزد کارگران پرداخت کردیم عنوان حساب بدهکار کدام
است؟
ب) ساختمان
الف) هزینه دستمزد
د) هزینه تکمیل ساختمان
ج) ساختمان در جریان ساخت
 -110دارائی ثابتی با قیمت تمام شده  11111111ریال و استهالک انباشته  1611111ریال در حادثه تصادف کال از بین رفته است در صورتیکه دارائی
مذبور بیمه بوده و شرکت بیمه پرداخت مبلغ  1111111ریال را متعهد شود زیان ناشی از این حادثه چقدر است؟
د) 11611111
ج) 1111111
ب) 6111111
الف) 1111111
 -111استهالک انباشته دارائی های ثابت در ..........

الف) سمت چپ ترازنامه نوشته می شود
ب) صورت سود و زیان از سود ناویژه کسرمی شود
ج) صورت سود و زیان به سود ناویژه اضافه می شود
د) ترازنامه از دارائی مربوطه کسر می شود
 -111یک دستگاه ماشین تحریر راکه قیمت تمام شده آن  1611111ریال و استهالک انباشته آن  1111111ریال می باشد را با ماشین تحریر جدیدی
معاوضه نموده و مبلغ  1111111ریال پرداخت کردیم چنانچه ارزش متعارف ماشین تحریر قدیم در این معامله مبلغ  1111111توافق شده باشد قیمت
ماشین تحریر جدید چقدر است؟
د) 1611111
ج) 6111111
ب) 1111111
الف) 6111111
 -111در کدامیک از روشهای محاسبه استهالک دارائی ثابت میزان استهالک با افزایش عمرمفید کاهش می یابد؟
ب) روش میزان ساعات کارکرد
الف) روش خط مستقیم
د) مجموع سنوات
ج) تمام روشهای ذکر شده
 -111موسسه ای یک دستگاه ماشین تراش ،با قیمت تمام شده  1111111ریال و استهالک انباشته  1111111ریال را با یک دستگاه پرس به مبلغ
 11111111ریال معاوضه نموده و مبلغ  6111111ریال پرداخت نمود این موسسه در این معامله
ب)  1111111ریال سود داشته
الف) مبلغ  111111ریال زیان نموده
د) سود /زیانی نداشته
ج) مبلغ  111111ریال زیان نموده
 -111کدامیک از موارد زیر از نسبت های سودآوری نمی باشد؟
د) نسبت جاری
ج) بازده سرمایه
ب) بازده دارائی
الف) بازده فروش
 -111درچه صورتی مالیات موسسه ای بصورت علی الراس تعیین می شود؟
الف) اظهارنامه مالیاتی بموقع ارائه شود
ب) دفاتر مخدوش باشد
ج) دفاتر و اسناد و مدارک غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود
د) دفاتر و اسناد غیر قابل رسیدگی و یا مخدوش باشد
 -116اظهارنامه مالیاتی تا چه زمانی باید تسلیم حوزه های مالیاتی شود؟
ب) تا پایان دی ماه سال بعد
الف) تا پایان دوره مالی مالیاتی
د) تا پایان فروردین ماه سال بعد
ج) تا پایان تیرماه سال بعد
 -111کدامیک از موارد زیر معاف از مالیات نمی باشد؟
ب) فوق العاده بدی آب و هوا
الف) اضافه کاری
د) فوق العاده نوبت کاری
ج) حقوق بازنشستگی
 -111چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می باشند؟
الف) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران نسبت به درآمدهای خود
ب) کلیه موسسات عام المنفعه که به ثبت رسیده اند
ج) کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که از بودجه دولت الکترونیک استفاده می نمایند
ج) کلیه موسساتی که درآمد آنها صرف تبلیغات اسالمی و تخفیفات می شود
 -110مالیات هایی که کارفرمایان در مقابل پرداخت حقوق و دستمزد سایر موارد از ذینفع کسر و به جای آنها به وزارت دارائی پرداخت می کنند ........
ب) مالیات غیرمستقیم هستند
الف) مالیات بردارائی هستند
د) مالیات بردرآمد مشاغل هستند
ج) مالیات های تکلیفی هستند
 -161در ثبت ارسال صورتحساب بابت خدمات انجام شده برای مشتریان چه حسابی بدهکار می شود؟
د) پ .دریافت درآمد
ج) درآمد
ب) بدهکاران
الف) بستانکاران
 -161مطالباتی را درسال  11با ذخیره حذف کرده ایم مقداری از آن در سال  11وصول شده است .چه حسابی را بستانکار می کنیم؟
د) هزینه م .سوخت شده
ج) ذخیره م.م
ب) سایردرآمدها
الف) هزینه م.م
 -161فروش کاال  1111111ریال که  %1از آن نسیه بوده است  %1فروش نسیه باید ذخیره در نظر گرفته شود مبلغ ذخیره چقدر است و به بستانکار چه
حسابی منظور می شود؟
ب) هزینه م .سوخت شده 11111
الف) ذخیره م.م 11111
د) ذخیره م.م 1111
ج) هزینه م.م 1111
 -161کدام روش حذف مطالبات با اصل واقعیت و تخصیص تضاد دارد؟
د) حذف با دارائی
ج) حذف یا هزینه
ب) حذف مستقیم
الف) حذف یا ذخیره
 -161دارائی ثابتی را که قیمت نقدی آن  611ریال است به مبلغ  0111ریال نسیه خریده ایم اگر  1111ریال بابت حمل و  111ریال بابت گمرک آن
بپردازیم و بالفاصله آن را مورد استفاده قراردهیم دارائی را چند ثبت کنیم؟
د) 11111
ج) 1111
ب) 1111
الف) 6111
 -161کدامیک از عوامل محاسبه استهالک یک دارائی ثابت برآوردی است؟

د) الف و ج

ج) ارزش فرسوده
ب) بهای تمام شده
الف) عمرمفید
 -166بابت ثبت کدام مورد حساب اعتبارات اسنادی بدهکار می شود؟
ب) استرداد ودیعه
الف) واریز ودیعه
د) برگشت وجه اضافی به خریدار
ج) تحویل کاالها و اتمام عملیات خرید
 -161چنانچه اعتبارات اسنادی مربوط به واردات  1111دستگاه دوچرخه توسط یک فروشنده از کشور فرانسه باشد پس از تحویل دوچرخه های خریداری
شده و اتمام کار ممکن است کدام حساب بدهکار گردد؟
د) وسایل نقلیه
ج) اعتبارات اسنادی
ب) خرید کاال
الف) دوچرخه
 -161سرمایه گذاری های بلند مدت چگونه حسابی است؟
د) دارایی جاری
ج) درآمد
ب) سرمایه
الف) دارایی ثابت
 -160فرصت پرداخت مالیات حقوق از زمان تنظیم لیست حقوق و دستمزد چقدر است؟
د)  11روز
ج)  61روز
ب)  11روز
الف)  11روز
 -111معایب روش حذف مستقیم مطالبات سوخت شده کدامند؟
الف) اصل بهای تمام شده رعایت نمی شود
ب) اجرای این روش مشکل است
ج) اصل تخصیص و اصل واقعیت رعایت نمی شود
د) اصل بهای تمام شده و اصل واقعیت رعایت نمی شود
 -111در شرکتی که روش آن حذف مستقیم می باشد قسمتی از مطالبات سوخت و حذف شده سالهای قبل وصول شده است کدام حساب افزایش می یابد؟
د) سایر درآمدها
ج) هزینه م.م
ب) ذخیره م.م
الف) حسابهای دریافتنی
 -111کدامیک از موارد زیر از ویژگی های دارایی های ثابت نمی باشد؟
الف) غیرمنقول و ثابت هستند
ب) در جریان فعالیتهای عادی موسسه مورد استفاده قرار می گیرند
ج) دارای عمر نسبتا طوالنی هستند
د) به منظور استفاده و نه برای فروش تهیه می شوند
 -111بانک کارگزار در چه زمانی وجه کاالی ارسالی را به فروشنده می پردازد؟
الف) بعد از رسیدن کاال به دست خریدار
ب) بعد از رسیدن اسناد حمل کاال به بانک گشایش دهنده اعتبار
ج) پس از تایید اسناد مربوط به حمل کاالی ارسال شده توسط بانک
د) بعد از بسته بندی و ارسال کاال توسط فروشنده کارگزار
 -111در کدامیک از قراردادهای حمل کاال هزینه بیمه به عهده فروشنده است؟
د) CCP
ج) FOB
ب) F&C
الف) CIF
 -111کلیه اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را حداکثر ظرف مدت  .............به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود تسلیم نمایند؟
ب)  1ماه پس از پایان دوره مالی
الف)  1ماه پس از پایان دوره مالی
د)  11روز
ج)  11روز
 -116مانده حسابهای دریافتنی موسسه ای در پایان سال مبلغ  1111111ریال مانده حساب ذخیره م.م قبل از تعدیل  11111ریال بستانکار و ذخیره الزم و
برآورد شده براساس روش تجزیه سنی  611111ریال می باشد خالص حسابهای دریافتنی در ترازنامه پایان سال چقدر است؟
د) 6111111
ج) 1111111
ب) 6611111
الف) 6111111
 -111ماشین آالتی را که قیمت نقدی آن  1111111ریال می باشد را با پرداخت  1111111ریال وجه نقد و صدور یک فقره سفته  1111111ریال 01
روزه خریداری کردیم و آن را مورد استفاده قراردادیم ماشین آالت مزبور به چه قیمتی در دفاتر ثبت می شود؟
د) 1111111
ج) 0111111
ب) 6111111
الف) 1111111
 -111بابت تعویض موتور وانت خریداری شده مبلغ  1111111ریال پرداخت نموده و با اینکار عمرمفید آن را افزایش دادیم چه حسابی بدهکار می شود؟
د) وسایط نقلیه
ج) هزینه نگهداری ماشین آالت
ب) هزینه متفرقه
الف) هزینه تعمیر
 -110جهت احداث یک باب ساختمان انبار که در سال آینده تکمیل می شود مخارجی شامل :اخذ پروانه ساختمان مبلغ  111111ریال ،تهیه نقشه
ساختمان  611111ریال ،حق الزحمه طراحی و مهندسی  1111111ریال تا پایان سال پرداخت کردیم چه حساب یا حسابهایی بدهکار می شود؟
ب) ساختمان در حال احداث 1111111
الف) ساختمان 1111111
د) ساختمان 1111111وهزینه متفرقه 1111111
ج) ساختمان 1111111وهزینه مالی 1111111
 -111شرکت تولیدی پارس یک دستگاه ماشین آالت تولیدی خود را که قیمت تمام شده آن  11111111ریال و استهالک انباشته آن در تاریخ 11/1/1
مبلغ  6111111ریال بود را در تاریخ  11/6/10به مبلغ  11111111ریال به فروش رساند .چنانچه روش استهالک این دارایی  %11مانده نزولی باشد سود/
زیان حاصل از فروش چقدر است؟
د)  – 1111111سود
ج)  – 1111111سود
ب)  – 611111زیان
الف)  –161111سود

 -111اثاثه ای با قیمت تمام شده  1111111ریال و استهالک انباشته  111111ریال با اثاثه جدید (مشابه) به قیمت اعالم شده  1111111ریال معاوضه
نموده مبلغ  1111111ریال نقدا پرداخت کردیم .اثاثه جدید به چه قیمتی در دفاتر ثبت می شود؟
د) 1111111
ج) 1611111
ب) 1111111
الف) 1111111
 -111مانده حساب اعتبارات اسنادی  1111111ریال است که مربوط به ورود  1111حلقه الستیک می باشد .برای بستن این حساب چه حسابی بدهکار می
شود؟ (روش نگهداری موجودی کاال در این موسسه دائمی می باشد)
د) موجودی کاال
ج) هزینه تعمیرات
ب) ماشین آالت
الف) خرید کاال
 -111حداکثر عمر مفید دارائی های ثابت نامشهود چند سال بوده و معموال از چه روشی برای محاسبه استهالک آنها استفاده می کنند؟
ب)  11سال – خط مستقیم
الف)  11سال – خط مستقیم
د) حداکثر  11سال – نزولی
ج) حداقل  11سال – نزولی
 -111در کدامیک از دارائی های نامشهود زیر ارزش بازاری نسبت به ارزش جاری افزایش می یابد.
د) حق اختراع
ج) حق التصنیف
ب) عالئم تجاری
الف) سرقفلی
د) هیچکدام
 -111جمله نادرست را مشخص کنید.
الف) سرقفلی به مفهوم مبلغی است که بیش از ارزش متعارف خالص دارائی های یک شرکت به هنگام تحصیل پرداخت می شود.
ب) سرقفلی مستقل از واحد تجاری قابل شناسایی است.
ج) سرقفلی ارزش فوق العاده ای است که یک شرکت به دلیل قدرت سودآوری می تواند کسب کند.
د) سرقفلی هنگامی قابل شناسایی می باشد که خالص دارائی های یک شرکت تحصیل گردد.
 -116کدامیک از دارائی های زیر جزء سایر دارائی ها طبقه بندی می شود؟
ب) پیش دریافتها
الف) منافعی که قابل تسری به دوره های آتی است
د) الف و ج
ج) پیش پرداختها
 -111کلیه هزینه های قبل از بهره برداری که دارای منافعی در آینده هستند جزء چه دسته از حسابها به سال بعد منتقل می شود؟
د) سرمایه کوتاه مدت
ج) دارایی
ب) سرمایه بلند مدت
الف) بدهی
 -111طبق استانداردهای حسابداری مخارج حفظ سطح تولید یا افزایش فروش تولیدات جزء چه دسته از هزینه ها می باشد.
ب) هزینه تاسیس
الف) هزینه تحقیق و توسعه
د) هیچکدام
ج) هزینه قبل از بهره برداری
 -110کدامیک از موارد زیر جزء هزینه های انتشار سهام نمی باشد.
ب) حق ثبت
الف) حق مشاوره
د) هزینه چاپ اوراق سهام
ج) کمیسیون فروش
 -101مفهوم اینکه هزینه های انتشار سهام براساس اصل تطابق هزینه با درآمد مستهلک شوند چیست؟
الف) یعنی بستانکار کردن این هزینه ها به حساب صرف سهام
ب) یعنی منافعی که از این دارائی ها بدست می آید جبران هزینه های انتشار را بکند
ج) یعنی بدهکار کردن هزینه های اتنشار سهام
د) یعنی بستانکار کردن کلیه درآمدهای حاصله
 -101مخارج انجام شده ای که برای آینده واحد تجاری منفعتی ندارد چه نامیده می شود؟
د) درآمد
ج) هزینه
ب) دارایی غیر جاری
الف) دارایی جاری
 -101مازاد دارایی های یک موسسه بر بدهی های آن  ..........است.
ب) دارایی های غیر جاری
الف) حقوق صاحبان سهام
د) زیان
ج) سود انباشته
 -101افزایش ناخالص در دارائی ها یا کاهش ناخالص در بدهیها که نفعی برای موسسه داشته باشد چیست؟
د) سرمایه
ج) درآمد
ب) سود
الف) هزینه
 -101زیان حاصل از کاهش قیمت دارائی ها همان  ............است.
ب) زیان غیر عملیاتی
الف) زیان عملیاتی
د) هزینه های غیر عملیاتی
ج) هزینه های عملیاتی
 -101کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟
الف) یادداشتهای همراه صورتهای مالی با اطالعات موجود درمتن صورتهای مالی درتضاد است.
ب) یادداشتهای همراه صورتهای مالی جهت توصیف کامل و مناسب برخی ازرویدادهای خاص است.
ج) یادداشتهای همراه صورتهای مالی جهت افشای اطالعات با اهمیتی است که فاقد معیارهای الزم جهت انعکاس در صورت مالی می باشد.
د) یادداشتهای همراه صورتهای مالی می تواند جایگزینی برای ارائه اطالعات منعکس در صورتهای مالی باشد.
 -106کدام مورد را نمی توان در یادداشتهای همراه صورتهای مالی عنوان کرد؟
الف) موارد موجود در متن اصلی صورتهای مالی

ب) شرایط و محدودیتهای حاکم بر اقالم منعکس در متن صورتهای مالی اساسی.
ج) اطالعات غیر کمی و توصیفی که جزء الینفک صورتهای مالی محسوب می شود.
د) هیچکدام از موارد باال در یادداشتهای همراه نمی آید.
 -101کدامیک از موارد زیر در یادداشتهای همراه صورتهای مالی ذکر نمی شود؟
ب) روشهای ارزیابی موجودی مواد و کاال
الف) روشهای محاسبه استهالک
د) روش محاسبه سود سهام
ج) رویه محاسبه ذخیره مزایای پایان خدمت
 -101صورت سود و زیان میان دوره ای شامل کدامیک از اطالعات زیر نمی شود؟
الف) اطالعات معمول در مورد وضعیت مالی
ب) اطالعات کامل صورتهای مالی
ج) نتایج عملیات و تغییرات
د) همه موارد
 -100تمام اقالم زیر در صورت سود و زیان انباشته وارد می شود به جز .........
ب) مانده سود یا زیان انباشته ابتدای دوره مالی
الف) کلیه فروشهای خالص
د) اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها
ج) سود یا زیان خالص دوره جاری
 -111زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چه زمانی است؟
ب) آخر اردیبهشت سال مالی جاری
الف) آخر اردیبهشت سال مالی بعد
د) آخر تیرماه سال مالی جاری
ج) آخر تیرماه سال مالی بعد

