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تواند برخي از مشاغل را از نگهداري اسناد و مدارك موضوع صورتي سازمان امور مالياتي ميدر چه  -4

هاي مستقيم و ارائه اظهارنامه مالياتي معاف كرده و ماليات مربوطه را به صورت مقطوع قانون ماليات
  تعيين و وصول كند؟

 84ها حداكثر ده برابر معافيت موضوع ماده ) در صورتي كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه و رهن و اجاره آن1
  قانون باشد.

 قانون باشد. 84ها حداكثر بيست برابر معافيت موضوع ماده ) در صورتي كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه آن2
  قانون باشد. 84ها حداكثر سي برابر معافيت موضوع ماده ) در صورتي كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه آن3
  ) تحت هيچ شرايطي امكان معافيت مشاغل از نگهداري اسناد و ارائه اظهارنامه وجود ندارد.4
  

  صحيح است. ؟هاي مستقيم گزينه قانون ماليات 100اساس تبصره ماده  بر جواب:
قانون مالياتهاي مستقيم است.  100، موضوع تبصره ماده قوانين و بخشنامه هاي مالياتي  ترين موارد در بحثيكي از مهم

زايي و رونق كسب و كارهاي متوسط و ضعيف، همه ساله براي برخي از مشاغل، سازمان مالياتي به منظور حمايت از اشتغال
ين صورت كه هرگاه درآمد حاصل از فروش يا ارائه محصوالت (كاال يا خدمات) براي اين گروه گيرد. به اتسهيالتي در نظر مي

از مشاغل در يك سال مالياتي، كمتر از سقف تعيين شده از سوي اين سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذكور از انجام بخشي 
 .شودن به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه مياز تكاليف مالياتي معاف خواهند بود. همچنين ماليات اين دسته از موديا

با اين وجود، در اصالحات سال هزار و سيصد و نود و چهار، يك تبصره به اين ماده، اضافه شده كه تعيين كننده يكي از مهم 
در  ،كليه صاحبان مشاغلترين مشوق هاي سازمان امور مالياتي كشور براي موديان مالياتي مي باشد. به موجب اين تبصره، 

 مي باشد، سازمان سوي از شده اعالم  مالياتي  برابر سقف معافيت 10صورتي كه مجموع فروش ساليانه كاال يا خدمات آنها، تا 
 .باشند مي معاف مالياتي اظهارنامه منا ثبت و مالي دفاتر و مدارك ارائه از و كنند استفاده 100تبصره ماده  از توانند

 100تبصره ماده   برابر مذكور در 10بودجه سال هزار و سيصد و نود و هشت كل كشور، سقف  قانون 8تبصره  به موجب بند ه
  برابر، افزايش پيدا كرده است. 30قانون مالياتهاي مستقيم، به 

هاي مستقيم، قانون ماليات 100در خصوص نحوه اجراي تبصره ماده  1401/3/16سازمان امور مالياتي مورخ  اطالعيه  بر اساس
ق.م.م افزايش  84به صد برابر معافيت موضوع ماده ق.م.م  100سقف درآمد موديان براي استفاده از تسهيالت تبصره ماده 

، كمتر از 1400درآمد حاصل از فروش كاال و يا ارائه خدمات آنها در سال بر اين اساس كليه صاحبان كسب و كار كه يافت. 
 .استفاده نمايند 100مزاياي تبصره ماده  توانند با تكميل فرم مربوطه ازريال باشد، مي 48،000،000،000

، پاسخ صحيح در بين گزينه ها وجود 1401بنابراين اين سوال بايد حذف شود زيرا بر اساس مصوبه سال 
  مي توانند صحيح باشند. 3و  1و از طرفي ديگر در بين گزينه هاي موجود هم گزينه هاي  داردن

--------------------------------------------------------------------  



متر را طي  12متر، مسيري افقي به طول ميلي 34در بخشي از ساختمان، لوله مسي به قطر نامي  -27
  باشد؟گاه لوله نياز ميكند. براي مهار اين لوله به چه تعداد بست جهت تكيهمي

1 (4              2 (6      3 (5      4 (3  
  

  صحيح است.  ؟مقررات ملي ساختمان گزينه  16مبحث  142صفحه  "الف" 1-5-7-16جدول اساس  برجواب: 
  

  )142(صفحه حداكثر فاصلة دو بست مجاور در انواع لوله كشي  – "الف"1-5-7-16جدول 
  

  جنس لوله
  حداكثر فاصله دو بست مجاور  قطر نامي لوله

  قائم لوله  اينچ  ميلي متر
  (متر)

  لوله افقي
  (متر)

  
  

  لوله هاي مسي

  ميلي متر و كوچكتر 25
  40تا  32

  
50  

  100تا  65

1  
  112تا 114

2  
12   4تا 2

4/2  
3  

  
3  
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4/2  
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3  
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12 52  ها = تعداد بازه بين بست 4
عدد بست نياز خواهد بود. البته بايد  6بازه خواهيم داشت. كه به  5متر،  4/2متر بر  12بنابراين با تقسيم 

  توجه شود كه در سوال بايد حالت دو انتهاي لوله داده شود:
 هاگر لوله مورد نظر در دو انتها، مهار شده باشد (مثال از داخل ديوار عبور كرده باشد)، در اين حالت ب -
  عدد بست نياز خواهد داشت. 4
  عدد بست نياز خواهد داشت. 6اگر لوله مورد نظر در دو انتها، آزاد باشد، در اين حالت به  -
عدد بست  5اگر لوله مورد نظر در يك انتها، مهار شده و در انتهاي ديگر، آزاد باشد، در اين حالت به  -

  نياز خواهد داشت.
  

 شتن چند گزينه صحيح و نامشخص بودن وضعيت انتهاي لوله مطرح شدهبنابراين اين سوال به علت دا
  ، بايد حذف شود.در سوال

--------------------------------------------------------------------  
  
 


