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تعالي بسمه

گفتار پيش

بـر  مـالي  نظـارت  اعمـال  در دولـت  بـه  رسـاندن  ياري منظور به ايران رسمي حسابداران جامعه
صـورتهاي  بـودن  اعتمـاد  قابـل  از اطمينان حصول همچنين خدمات، و بازرگاني توليدي، واحدهاي

تشكيل ذينفع ،شخاصا ديگر و سرمايه صاحبان عمومي، منافع حفظ جهت در مزبور واحدهاي مالي
.است شده

از كننـدگان  اسـتفاده  و اعـضا  بـه  ايـران  رسـمي  حـسابداران  جامعـه  مقـررات  و قانون از اطالع
از .شوند آگاه خود وظايف و اختيارات حقوق، از تا كرد خواهد كمك شده حسابرسي مالي صورتهاي

ديگـر  و اعـضا  اختيـار  رد ايـران  رسـمي  حـسابداران  جامعـه  مقـررات  و قانون از اي  همجموع رو اين
رفتـار  آيـين  جامعـه  مقـررات  تـرين  حياتي و ترين مهم از يكي همچنين .گيرد مي قرار مندان عالقه
.است شده ارائه جداگانه اي مجموعه در كه است اي حرفه

در را خـويش  رسـالت  بتوانـد  ايـران  رسـمي  حـسابداران  جامعه منان خداوند ياري با است اميد
.باد چنين اين .كند ادا بخش رضايت اي گونه به ايران اسالمي جمهوري ظامن مقدس اهداف تحقق

اي حرفه حسابرسي و حسابداري تحقيقات و آموزش مركز
ايران رسمي حسابداران جامعه
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ايران در حسابرسي تاريخچه

و دارد كوتـاهي  نـسبتاً  عمـر  ،نـوين  رشـته  يك و تخصص يك حرفه، يك عنوان به حسابرسي
آميـز  شـتاب  تحوالت با همراه و همزمان اما .رسد  مي سال يكصد از كمتر به جهان دري آن     پيشينه
تطبيـق  زمـان  احوال و اوضاع و شرايط با را خود سرعت به نيز حسابرسي حرفه گذشته، سال يكصد
،اي  حرفـه  جوامـع  و مراجـع  نشريات بر عالوه .است شده مطرح تخصصي دانش يك عنوان به و داده

بيـان  بـه  كـه  انـد   كرده تهيه را گوناگوني كتابهاي و مقاالت   ،رساالت متعددي پژوهشگران و مؤلفان
بـا  حـسابرسي  تكـاملي  فرآيند حال عين در .پردازد  مي فعاليت از رشته اين عملكرد و روشها اصول،

در اطالعــاتي سيــستمهاي و مــديريت رياضــيات، و آمــار ماننــد ديگــري فنــون و علــوم بكــارگيري
فزاينـده  گـسترش  بـه  كـه  اطالعات فناوري در وسيع تغييرات و بوده همراه حسابرسي و سابداريح

تحـوالت  و تغييـرات  و متحول را حسابداري انجاميد مالي اطالعات پردازش كامپيوتري هاي  سيستم
فعاليتــهاي  و واحــدها  بر حاكـم تازه مقررات و قوانين وضع .است كرده الزامي را حسابرسي سريع

بـه  را حـسابرسي  نيـز  و مالياتـي قوانيـن و حسابرسي حسابداري، ضوابط و اصول تدوين قتصـادي،ا
آتـي  انداز  چشم و شود  مي گسترده سرعت به آن دامنه كه است كرده تبديل پويا و پيچيده اي  رشته

حـسابرسي  يـا  واحـدها  فعاليـت  اقتـصادي  ــ  اجتمـاعي  آثـار  به رسيدگي و مديريت حسابرسي آن
.گيرد مي بر در را ياجتماع

مـصوب  تجـارت  قـانون  در شـد  اشاره حسابرسي موضوع به ايران قوانين در كه باري نخستين
بـازرس  چنـد  يـا  يـك  سـهامي  شـركت  هـر  عمـومي  مجمع شد مقرر آن طي كه است 1311 سال

و اسـناد  و حـسابها  به رسيدگي با تا كند انتخاب آن از خارج از يا سهام صاحبان بين از را )مفتش(
شـود   مـي  تهيـه  مـديريت  توسـط  كه مالي صورتهاي و شركت عمومي اوضاع درباره ،شركت مدارك
كـه  شـركتهايي  عمومي مجامع چه اگر .بدهد بعد سال در سهام صاحبان عمومي مجمع به گزارشي
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قانون و مقرراتمي ايرانجامعه حسابداران رس  8

را بازرسـاني  يـا  بـازرس  مزبـور  الزام بنابر گرديدند، تشكيل سهامي شكل به ظاهراً قانون اين از پس
انجـام  امـا  كردنـد،   مـي  رسـيدگي  نيـز  شـركت  حـسابهاي  بـه  گـاه  بازرسان اين و كردند  مي بانتخا

.نبود كار در بازرسان توسط آن امروزي متعارف معناي در حسابرسي
بـر  ماليات قانون در بار نخستين مالياتي حسابرسي امر در خبره حسابداران خدمات از استفاده

خـورده  قـسم  محاسبين انجمن كه موقع هر داشت مقرر ورمزب قانون .شد عنوان 1328 سال درآمد
مـورد  در را خورده قسم محاسبين رسيدگي نتيجه است مكلف دارايي وزارت شود تشكيل كشور در

حاجـت  ديگـر  ماليات، تشخيص براي صورت اين در و بپذيرد شركتها يا بازرگانان ترازنامه يا حساب
در ذكـر  قابـل  عملـي  اقـدام  ،قانون صريح حكم اين رغمعلي .بود نخواهد مؤدي دفاتر به رسيدگي به

حكـم  ايـن  1335 سـال  مالياتي قانون در .نيامد عمل به حسابداري اي  حرفه مرجع ايجاد و تشكيل
دارايي وزير تصويب به و تهيه 1340 سال در مربوط نامه  آيين ،آن اجراي در و شد تكرار عيناً قانوني
عالوه آن در و شد تصويب و تهيه 1342 سال در نيز خورده قسم محاسبين انجمن اساسنامه .رسيد

و اي  حرفـه  مـوازين  و حـسابرسي  و حـسابداري  اصول تدوين ،انجمن اركان به راجع مقرراتي ذكر بر
ايـن  از مـؤثري  فعاليـت  سـابقه  حـال،  ايـن  با .گرديد بيني  پيش نيز انجمن عضو حسابداران اخالقي
.نيست دست در انجمن
قـسم  محاسـبين  انجمـن  قانون گاه  تكيه عمالً ،1345 سال مستقيم مالياتهاي قانون تصويب با
فـراهم  و رسمي حسابداران معرفي و تعيين منظور به كه داشت مقرر قانون اين و ريخت فرو خورده
و تـدوين  بـراي  مـساعد  زمينـه  تهيه و حسابداري معلومات سطح بردن باال براي الزم وسايل آوردن
نحـوه  بـه  مربـوط  نامـه  آيين .شود تشكيل رسمي حسابداران كانون ،حرفه زينموا اجراي در نظارت
و رسـيد  تـصويب  بـه  1351 سـال  در كـانون  اساسنامه و 1346 سال در رسمي حسابداران انتخاب

در ،ماليـاتي  بعـد  از را مؤديان ترازنامه و زيان و سود و حساب دفاتر به رسيدگي رسمي، حسابداران
.گرفتند عهده به ارجاعي موارد

خـدمات  از استفاده جهت در حسابداري اي  حرفه نظام ايجاد مورد در اقداماتي انجام موازات به
هـاي   شـركت  بـه  راجـع ( تجــارت  قانـون اصالحيـه ،ماليـاتي حسابرسي درامر متخصص حسابداران

و زيـان  و سـود  حـساب  صـورت  به كه كرد مكلف را عام سهامي شركتهاي ،1347 مصوب )سهامي
شدند مكلف نيز رسمي حسابداران .نمايند ضميمه نيز را رسمي حسابداران گزارش ،شركت نامهتراز
تنظـيم  مـالي  صـورتهاي  نمايند گواهي شركت، حسابهاي درباره اظهارنظر بر عالوه خود گزارش در

ايـن  بـه  .دهـد   مـي  نـشان  روشـن  و صحيح نحو به را شركت مالي وضع ،مديره هيئت طرف از شده
اين بر تصور اما .كرد باز جايي نيز تجارت قانون در عام سهامي شركتهاي حسابرسي عموضو ترتيب،

انجـام  كـه  آنجـا  از حـال  هـر  به .پذيرند تفكيك و مجزا قانوني، بازرسي و حسابرسي وظايف كه بود
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9جامعه حسابداران رسمي ايرانقانون و مقررات

قـانون  موضـوع  رسـمي  حـسابداران  عهـده  بـه  تجارت قانون اصالحيه در شده بيني  پيش حسابرسي
بـازرس  عنوان به رسمي حسابداران از اي  عده سهامي شركتهاي اغلب در بود گرديده محول مالياتها
دو اغلـب  امـا  ،گرفتنـد  عهـده  بـه  تواماً را حسابرسي بازرسي جداگانه ظاهراً وظايف و انتخاب قانوني
.داشتند مي عرضه عمومي مجامع به جداگانه گزارش
اقـسام  و انـواع  ايجـاد  و دولتـي  فـاعي انت مؤسـسات  و شـركتها  تعداد افزون روز افزايش پي در
دولت به متعلق تماماً آن سهام كه حسابرسي سهامي شركت 1350 سال در دولت، توسط مؤسسات

متعاقبـاً  و گرفـت  قـرار  دارايـي  وزارت تابعــه  شركتــهاي  حـسابرسـي  خـدمات  انجام منظور به بود
ديگـري  قـوانين  ،1357 تا 1345 سالهاي در .گرديد واگذار آن به دولتي شركتهاي اغلب حسابرسي

بـورس  مقـررات  برابر جمله، از بودند، شناخته الزامي را حسابرسي و داشتند اشاره حسابرسي به نيز
مؤسـسات  توسـط  آن حـسابهاي  كـه  شد  مي پذيرفته بورس در شركتهايي سهام تهران، بهادار اوراق

هـم  تعـاوني  شركتهاي نونقا در .باشند شده حسابرسي بورس، پذيرش هيأت قبول مورد حسابرسي
.بود نيامده حسابرسان درباره توضيحي اما گرديده الزامي حسابرسي

در پايي جاي كندي به بحث مورد دردوره اي  حرفه حسابداري مختلف، قانوني الزامات وجود با
و اجتماعي اقتصادي شرايط قالب در كلي نهاد يك عنوان به كه آن از پيش اما كرد، باز ايران جامعه
مـدار  در بيابـد  متناسـبي  كـار  و ساز اقتصادي واحدهاي و فعاليتها بر حاكم حقوقي مناسبات تحت

و اي  حرفـه  حـسابداران  تـشكل  ،مؤسـسات  ايجـاد  لحاظ از دوره اين در .گرفت قرار صنعت و اقتصاد
حـسابداران  از اي  تـازه  نـسل  و شـد  حاصـل  پيـشرفتهايي  ،حسابرسي جديد تكنيكهاي و بكارگيري

تــدوين ،اي حرفــه رفتــار و اخالقــي ضــوابط برقــراري لحــاظ از امــا ،شــدند تربيــت ايرانــي هباتجربــ
مـوفقيتي  ايـران  در خـارجي  اسـتانداردهاي  رواج حتي و حسابرسي و حسابداري ملي استانداردهاي

.نيامد بدست
برخي به متعلق شركتهاي مصادره به كه 1357 بهمن در اسالمي شكوهمند انقالب پيروزي با

ايـن  از تعـدادي  بـراي  دولتي مديران انتخاب و واحدها و صنايع از تعدادي كردن ملي ،داران  ايهسرم
حـسابرسي  مؤسـسات  شـعب  بخصوص و موجود حسابرسي مؤسسات فعاليت ادامه ،انجاميد واحدها
اصـالح  بـه  مربـوط  قانوني اليحه در 1359 سال در باالخره و شد رو به رو جدي اشكاالت با خارجي

كـانون  نتيجـه  در و لغـو  رسـمي  حسابداران به راجع مواد ،مستقيم مالياتـهاي قانون مواد از اي  پاره
و شـركتها  از زيـادي  تعداد بر عمومي بخش مالكيت و كنترل .گرديد منحل عمالً رسمي حسابداران

را مؤسـساتي  تـشكيل  و انجاميـد  كننده اداره نهادهاي و سازمانها ايجاد به ،اقتصادي واحدهاي ساير
دار  عهـده  را شـده  مصادره يا ملـي اقتصادي واحدهاي ساير و شركتها حسابرسي كه ساخت ضروري
بنيـاد  حـسابرسي  مؤسـسه  برنامـه،  سازمان و ملي صنايع سازمان حسابرسي مؤسسه تشكيل .شوند
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مؤسـسات  .بـود  نياز اين از ناشي 1362 تا 1359 سالهاي در شاهد حسابرسي مؤسسه و مستضعفان
يك هر و گرفتند خدمت به را سابق حسابرسي مؤسسات در شاغل حسابداران از زيادي دتعدا مزبور

.گرديدند دار عهده را شركتها حسابرسي مربوط، سازمان كنترل و مالكيت قلمرو در
تـشكيل  قـانون  و شـد  مطرح عمومي بخش حسابرسي مؤسسات ادغام موضوع 1362 سال در
،1366 سـال  در حسابرسي سازمان قانوني اساسنامه يبتصو با .رسيد تصويب به حسابرسي سازمان

.شد تشكيل حسابرسي سازمان و ادغام دولتي بخش در موجود حسابرسي مؤسسات
عنـوان  به صالح  ذي حسابداران اي  حرفه و تخصصي خدمات از استفاده« قانون ،1372 سال در
توانـد   مـي  دولـت  ون،قـان  ايـن  موجب به .رسيد اسالمي شوراي مجلس تصويب به »رسمي حسابدار
هـاي   شركت قانوني بازرسي و حسابرسي :چون مواردي در رسمي حسابداران خدمات از مورد حسب
ب و الـف  بندهاي موضوع شركتهاي و سهامي غير شركتهاي خاص، سهامي شركتهاي عام، سهامي

و حقيقـي  اشـخاص  ماليـاتي  حـسابرسي  همچنـين  و حـسابرسي  سازمان قانوني اساسنامه )7( ماده
اعـتالي  و امور تنظيم منظور به كه است شده بيني  پيش فوق قانون در ضمناً .نمايد استفاده حقوقي
ايـران  رسـمي  حـسابداران  جامعـه  ،رسمي حسابداران كار بر نظارت و حسابرسي و حسابداري  حرفه

.گردد تشكيل
»آنـان  انتخـاب  چگـونگي  و رسـمي  حـسابداران  صـالحيت  تعيـين « نامه آيين 1374 سال در
هيـأت  آن متعاقـب  و رسـيد  وزيـران  محتـرم  هيـأت  تصويب به الذكر  فوق قانون يك تبصره موضوع

.گرديـد  معرفـي  و تعيـين  دارايي و اقتصادي امور وزير توسط رسمي حسابداران صالحيت تشخيص
حسابدار عنوان متقاضيان هاي پرونده بررسي با را خود فعاليت 1374 سال دوم نيمه از مذكور هيأت
.كرد آغاز را رسمي

امور محترم وزير ،رسمي حسابداران صالحيت تعيين نامه آيين اجراي در 1375 سال اوايل در
حـسابداران  صـالحيت  تـشخيص  هيـأت  عـضو  نفـر  7 از متشكل نفره 10 هيأتي ،دارايي و اقتصادي
مـدت  ظرف تا نمودند معرفي رسمي حسابداران نخستين عنوان به را ديگر حسابدار نفر 3 و رسمي
ايـن  .نمايـد  تقـديم  وزيـران  هيأت به نهايي تصويب براي و تهيه را مزبور جامعه اساسنامه ،ماه شش

.است رسيده وزيران محترم هيأت تصويب به 1378 شهريورماه در و تهيه مقرر مهلت در اساسنامه
رسمي حسابداران گزارشهاي و خدمات از استفاده چگونگي نامه آيين 1378 سال در همچنين

اي  حرفه و تخصصي خدمات از استفاده قانون« واحده ماده )4( تبصره موضوع حسابرسي مؤسسات و
شـركت  بـا  و دارايـي  و اقتصادي امور وزارت توسط» رسمي حسابدار عنوان به صالح  ذي حسابداران

)1( تبصره پايه بر .رسيد وزيران محترم هيأت تصويب به و تهيه صاحبنظران و كارشناسان از جمعي
پيشنهاد با ،عالي شوراي انتخابات برگزاري نحوه ايران، رسمي حسابداران جامعه اساسنامه )5( ماده

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از
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9 و مـاده  21 در دسـتورالعمل  ايـن  .رسـد   مي دارايي و اقتصادي امور وزير تصويب به مؤسس هيأت
.است رسيده دارايي و اقتصادي امور وزير تصويب به 2/9/1379 تاريخ در تبصره
شوراي انتخابات و ايران رسمي حسابداران جامعه تشكيل مقدمات دستورالعمل ينا تصويب با
رادر خود هاي  تالش نيز ايران رسمي حسابداران صالحيت تشخيص هيأت همزمان .شد فراهم عالي
اولـين  برگزاري تا كه اي   گونه به ،نمود متمركز رسمي حسابداران گروه اولين فهرست تكميل جهت

متقاضـيان  شناسـايي  اجرايي عمليات ،1380 خردادماه پايان در ايران رسمي انحسابدار گردهمايي
1380 خردادمـاه  پايـان  در افـراد  ايـن  و رسـيد  پايان به ايران رسمي حسابداران جامعه در عضويت
امــور  وزيـر  نمــازي  دكتـر  آقـاي  جنـاب  اميـدبخش  سخنان و دعوت اين از استقبال .شدند دعوت

رسـمي  حـسابداران  صـالحيت  تـشخيص  هيأت رييس زاده فاطمي آقاي بجنا و دارايي و اقتصادي
*.داد نويد عمالً را ايران رسمي حسابداران جامعه تشكيل ،ايران

هـدف  بـا  ،1380 ماه شهريور دوم در ايـران رسمي حسابداران جامعه عمومي مجمع نخستين
نفر 3 و عالي شوراي صليا اعضاي نفر 11 جلسه اين در .گرديد تشكيل عالي شوراي اعضاي انتخاب
حـسابداران  جامعـه  فعاليـت  و شـدند  انتخـاب  جامعه اعضاي مستقيم رأي   توسط البدل  علي اعضاي
در .رسيد ثبت به غيرتجاري موسسه عنوان به 11/11/1380 تاريخ در و شد آغاز رسماً ايران رسمي
هيـأت  اعـضاي  و ليعـا  شـوراي  توسط تخصصي هاي  كارگروه و مديره هيأت اعضاي بتدريج و ادامه
.كردند آغاز را خود كار و شدند تعيين نظارت عالي

1383 سـال  در بـار  نخـستين  رسـمي  حـسابداران  جامعـه  بر حاكم مقررات و قانون مجموعه
در تغييـر  .شـد  چـاپ  تجديـد  بـار  چندين و مواجه جامعه اعضاي استقبال باكتاب   اين .شد منتشر
آن مطالـب  روزرسـاندن  بـه  منظور به را نشريه اين در نظرتجديد جامعه فعاليتهاي بر حاكم مقررات
.اسـت  شـده  ارائـه  اصـالحات  آخـرين  اعمـال  بـا  كتـاب  ايـن  اخيـر  چـاپ  رو، اين از كرد؛ مي ايجاب
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اي حرفه و تخصصي خدمات از استفاده قانون
رسمي حسابدار عنوان به ذيصالح حسابداران

21/10/1372 مصوب اليحه
اسالمي شوراي مجلس 17/11/1372 اصالحيهو 

هواحد ماده
لحـصو  همچنـين  ،خـدماتي  و بازرگـاني  ،توليـدي  واحـدهاي  بر مالي نظارت اعمال منظور به
صاحبان،  عمومي منافع حفظ جهت در مزبور واحدهاي مالي صورتهاي بودن اعتماد قابل از اطمينان
ترتيبـات  نيـاز،  و مـورد  حسب شود مي داده اجازه دولت به ،ذينفع و ذيحق اشخاص ديگر و سرمايه

رسـمي  حسابدار عنوان به صالح ذي حسابداران اي حرفه و تخصصي خدمات از استفاده براي را الزم
:آورد عمل به زير موارد در

،بهادار اوراق بورس در پذيرش متقاضي يا شده پذيرفته شركتهاي قانوني بازرسي و حسابرسي )الف
،سهامي شركتهاي ساير قانوني بازرسي و حسابرسي )ب
،غيرانتفاعي و انتفاعي موسسات و سهاميغير شركتهاي حسابرسي )ج
اساسنامه 7 ماده ب و الف بندهاي موضوع موسسات و شركتها قانوني بازرسي و حسابرسي )د

،1366 مصوب حسابرسي سازمان قانوني
.حقوقي و حقيقي اشخاص مالياتي حسابرسي )هـ

آنان انتخاب چگونگي و رسمي حسابداران صالحيت تعيين به مربوط طضواب و شرايط -1 تبصره
هيأت تصويب به دارايي و اقتصادي امور وزير دپيشنها به كه باشد مي اي نامه آيين مطابق
.رسد مي وزيران
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كار بر اي حرفه نظارت و حسابرسي و حسابداري حرفه اعتالي و امور تنظيم منظور به -2تبصره
نفر )10( ده حداقل نصاب با رسمي حسابداران گروه نخستين ،رسمي حسابداران

صورت به را »ايران رسمي حسابداران جامعه«موسس هيأت عنوان به توانند مي
مستقل حقوقي شخصيت و مالي استقالل داراي و غيرانتفاعي دولتي، غير اي موسسه
هيأت يبتصو به و تهيه ،موسس هيأت توسط مزبور جامعه نامهاساس.دهند تشكيل
.رسد مي وزيران

حسابداران جامعه «اساسنامه در كه شرايطي رعايت با توانند مي رسمي حسابداران -3ه تبصر
.دهند تشكيل حسابرسي موسسه آيد، مي» ايران رسمي

و يرسم حسابداران گزارشهاي و خدمات از استفاده چگونگي به مربوط ضوابط و حدود - 4تبصره
وزيــر پيــشنهاد بــه كــه باشــد مــي اي نامــه آيــين مطــابق ،مزبــور حــسابرسي موســسات

.رسد مي وزيران هيأت تصويب به دارايي و اموراقتصادي
حسابرسي سازمان تنها كهـ  حسابرسي سازمان خدمات از توانند مي دولتي دستگاههاي -5 تبصره

استفاده الذكر فوق حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران يا ـ شود مي محسوب دولتي
.كنند
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رسمي حسابداران صالحيت تعيين نامه آيين
∗آنان انتخاب چگونگي و

وزيران هيأت 22/5/1374 مصوب

1 ماده
اي حرفـه  و تخصـصي  خـدمات  از اسـتفاده  قـانون  واحـده  مـاده  يـك  تبـصره  اجراي منظور به

شخيصتـ  هيـأت  نـام  بـه  هيـاتي  ــ 1372 مصوب ـ رسمي حسابدار عنوان به صالح ذي  حسابداران
از مركـب  شـود،  مـي  ناميـده  »هيـأت « ،نامه آيين اين در پس اين از كه رسمي حسابداران صالحيت

رشـته  در )ليـسانس ( كارشناسـي  مـدرك  ،حداقل بودن دارا با متعهد و متخصص نفرحسابدار هفت
.شـود  مـي  تشكيل دارايي و اقتصادي امور وزير انتخاب و تشخيص به مشابه هاي رشته يا حسابداري

نامـه  آيـين  ايـن  )3( مـاده  د تـا  الف بندهاي در مندرج شرايط بودن دارا بر عالوه بايد هيأت ضاياع
:باشند نيز زير شرايط داراي
اسالم مبين دين احكام به عملي تعهد و شهرت حسن )الف
عالوه يمال مديريت يا و سيستم طراحي ،مالي خدمات حسابرسي، كار سابقه سال پنج حداقل )ب

نامه آيين اين )3( ماده و بند در مذكور تجارب و قسواب بر
.شود مي تعيين دارايي و اقتصادي امور وزارت صالح ذي مديران بين از هيأت رييس ـ1 تبصره
يمتوال هاي دوره در آنان انتخاب تجديد و است سال دو هيأت اعضاي عضويت مدت ـ2 تبصره

.بود خواهند كار ادامه به موظف جديد اعضاي انتخاب تا قبلي اعضاي .است بالمانع

ضر كه با مقررات هيأت وزيران، آن  دسته از مفاد آيين نامه حا28/6/1378 اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران، مصوب 64بر اساس ماده ∗
.اساسنامه مغايرت دارد، ملغي شده است
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2 ادهم
:است زير شرح به هيأت وظايف

حسابداران فعاليت كيفيت كنترل نامه، آيين اين )3( ماده ز بند وعموض هاي آزمون برگزاري )الف
نظارت اعمال و رسمي

ساله پنج دوره هر از بعد رسمي حسابداران الحيتص نهايي تاييد )ب
متخلـف  يرسم حسابدار يكسال از بيش موقت يا دايم استفاده عدم به نسبت يينها تصميم اخذ )ج
 ،رسمي حسابدار عنوان از
،ها شكايت به رسيدگي )د

شده گرفته تصميمات و يافته رسميت اعضا از نفر پنج حداقل حضور با هيأت جلسات ـ1 تبصره
.ستا معتبر نفر چهار موافق رأي با

اداره چگونگي و ماده اين موضوع وظايف انجام نحوه همچنين و يأته داخلي نامه آيين ـ2تبصره
وسيله به ـ بود خواهد مستقر دارايي و اقتصادي امور وزارت در كه ـ هيأت دبيرخانه

.درس مي دارايي و اقتصادي امور وزير تصويب به و تنظيم هيأت

3 ماده
:باشند زير شرايط داراي بايد رسمي حسابداران

،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به وفاداري و ايران اسالمي جمهوري دولت تتابعي )الف
،كيفري مؤثر محكوميت سابقه نداشتن )ب
،مخدر مواد به اعتياد عدم و اجتماعي و شرعي موازين رعايت به شهرت حسن )ج
،اداري و مالي ،اي حرفه ءسو سوابق نداشتن )د
مدارك يا و مشابه هاي  رشته يا حسابداري رشته در )سانسلي( كارشناسي مدرك حداقل داشتن )هـ

.يالملل بين شده شناخته اي حرفه
عهـده  بـه  المللي بين اي حرفه صالح ذي مراجع تعيين همچنين و مشابه هاي  رشته تعيين ـ تبصره

.باشد مي هيأت
كـه  )ليـسانس ( كارشناسـي  مـدرك  اخـذ  از بعـد  كارحـسابرسي  سابقه سال شش حداقل داشتن )و

.باشد كشور داخل در آن سال دو حداقل
در،باشـد  بنـد  ايـن  در مـذكور  ميـزان  از كمتـر  آنان حسابرسي كار سابقه كه اشخاصي ـ تبصره

،سيـستم  طراحـي  ،مـالي  خـدمات  ،حـسابداري  امور در مفيدي تجارب داراي كه صورتي
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زشآمـو  موسـسات  و دانـشگاهها  در( حـسابرسي  و حسابداري تدريس يا و مالي مديريت
كـار  سابقه سال يك معادل تواند مي فوق امور در آنان كار سابقه سال دو هر باشند )عالي

كـار  ابقهسـ  سـال  سـه  حـداقل  داشـتن  حـال  هـر  در .گيـرد  قـرار  قبول مورد ،حسابرسي
.باشد مي هيأت عهده به مفيد تجارب تشخيص ،است الزامي حسابرسي

محاسـباتي ،مالي ،تجاري مقررات و رسيحساب و حسابداري مهارت آزمونهاي در موفقيت ـ ز
مـدارك  دارنـدگان  .نمايـد  مـي  تعيـين  هيـأت  كه لزوم مورد آزمونهاي ساير و مالياتي و

دارنـدگان  همچنـين  ،مـاده  ايـن  هــ  بند موضوع المللي بين اي حرفه صالح ذي مراجع
  .دباشن  مي معاف حسابرسي و حسابداري مهارت امتحان از حسابداري دكتراي مدرك

.ودش برگزار بار يك سالي حداقل بايد بند اين موضوع آزمونهاي ـ1 صرهتب
جامعه تشكيل و اساسنامه تصويب تا كه حسابرسي سازمان مديران و حقيقي اشخاص ـ2تبصره

مدير سطح در حسابرسي سازمان نظارت عالي هيأت توسط ايران رسمي حسابداران
.باشند مي معاف بند اين وضوعم آزمونهاي از ،شوند مي و شده تاييد حسابرسي

تصويب تاريخ تا ايران اسالمي انقالب پيروزي از بعد كه اجرايي دستگاههاي مديران ـ3تبصره
و محاسباتي،مالي ،حسابرسي امور با ارتباط در سال )10( حداقل نامه آيين اين

نامه آيين اين ازتصويب پس ماه شش ظرف درصورتيكه باشند داشته تصدي مالياتي
به مشروط و هيأت تشخيص به , دهند ارايه هيأت دبيرخانه به را خود رخواستد

.بود خواهند معاف بند اين موضوع آزمونهاي از ماده اين در مذكور شرايط ساير داشتن

4 ماده
يـا  قانوني بازرسي و حسابرسي خدمات به را خود وقت تمام كه رسمي حسابداران از دسته آن

داراي و دهند تخصيص گردد تلقي رسمي حسابدار وظايف جزو هيأت يصتشخ به كه سايرخدماتي
موسـسات  و دانشگاهها در وقت پاره تدريس استثناي به( غيرموظف و موظف از اعم ديگري مشاغل
رسـمي  حسابدار صورت اين درغير و شوند مي ناميده شاغل رسمي حسابدار ،نباشند∗)عالي آموزش

.شد خواهند شناخته غيرشاغل

: اساسنامه به شرح زير اصالح شده است14/7/81اين عبارت طبق مصوبه مورخ  ∗
“به استثناي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و ساير مشاغل آموزشي با رعايت مقررات استخدامي مربوط ” 
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اسالمي بانقال نهادهاي ،شهرداريها ،دولتي دستگاههاي در كه شاغل رسمي حسابداران ـ 1رهتبص
حرفه به اي تعاوني و خصوصي موسسات و آنها به وابسته شركتهاي و موسسات و

كارت تا دهند اطالع هيأت دبيرخانه به كتباً را مراتب مكلفند يابندمي اشتغال ديگري
.گردد تبديل غيرشاغل رسمي حسابدار كارت به آنان

از استفاده« قانون وعـموض كارهاي امـانج به ازـمج لـغيرشاغ يـرسم دارانـحساب ـ 2 تبصره
نبوده» رسمي حسابدار عنوان به صالحذي حسابداران اي حرفه و تخصصي خدمات

را مذكور قانون موضوع حسابرسي موسسات در فعاليت اجازه،شريك عنوان به و
.تداش نخواهند

5 ماده
دبيرخانه را كارت اين و باشند دار عكس شناسايي كارت داراي بايد رسمي حسابداران كليه

هر ماه دي در مذكور دبيرخانه .كرد خواهد صادر آنان از يك هر براي سال دو مدت براي هيأت
لحداق و رسمي روزنامه در غيرشاغل و شاغل قيد با را رسمي حسابداران كليه اسامي صورت سال
حسابدار عنوان سال طي كه اشخاصي اسامي .نمود خواهد منتشر كثيراالنتشار هاي روزنامه از يكي
.برسد عموم اطالع به مذكور راههاي از بالفاصله بايد ،شود مي قـتعلي يا لغو ،آنان يرسم

6 ماده
در منـدرج  شـرايط  بـا  متعهـد  و متخصص حسابدار نفر سه همراه به هيأت دوره اولين اعضاي

رسـمي  حـسابداران  نخستين جزو شوند مي انتخاب دارايي و اقتصادي امور وزير توسط كه )1( ماده
بـه  نامـه  آيـين  ايـن  شدن االجرا الزم خـتاري از ماه شش مدت ظرف حداكثر مكلفند و شده محسوب

رانـايـ  يـرسمـ  حسابداران جامعه اساسنامه ،موسس هيأت و رسمي حسابداران گروه اولين وانـعن
ذي حـسابداران  اي  حرفـه  و تخصـصي  خـدمات  از استفاده« قانون دهـواح ماده )2( رهـتبص وعـموض

و اقتـصادي  امور وزير طريق از نهايي تصويب براي و نموده تهيه را »رسمي حسابدار عنوان به صالح
اساسـنامه  ابـالغ  و تصويب از پس است موظف موسس هيأت .نمايند تقديم وزيران هيأت به دارايي
.نمايد اقدام ايران رسمي حسابداران جامعه تشكيل هب نسبت بالفاصله مذكور
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،18/3/1379هاي اصالحيهو  28/6/1378 اساسنامه مصوب
هيات وزيران 5/4/1390و  14/7/1381،1/11/1382، 17/5/1380
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هیات وزیران5/4/1390و  14/7/1381،1/11/1382، 17/5/1380، 18/3/1379های اصالحیهو  28/6/1378اساسنامه مصوب
کلیات -فصل  اول 

  :1ماده 
:درودر این  اساسنامه  اصطالحات  زیر به  جای  عبارات  مشروح  مربوط به  کار می

،یات  وزیرانه 23/7/1374 ورخـمهـ 13875ت/9045ب نامه  شماره  ـوع تصویـموض ـانتخاب آنان  ن صالحیت حسابداران رسمی و چگونگیآیین نامه  تعیی:  نامه تعیین صالحیتآیین الف ـ
،یتنامه  تعیین  صالحآیین)1(هیات  تشخیص صالحیت حسابداران رسمی موضوع ماده :  هیات  تشخیص  صالحیتب ـ 
،ایرانجامعه  حسابداران رسمی  :  جامعهپ ـ 
:شودخدمات یاد شده  به  امور ذیل  اطالق  می:  ای خدمات  تخصصی  و حرفهت ـ 
,انواع حسابرسی •
بازرسی  قانونی •
،مشاوره  مدیریت  مالی •
،سازی  سیستم  مالیطراحی  و پیاده •
،خدمات  مالی  و حسابداری  و مالیاتی •
،نظارت  بر تصفیه •
.شودالذکر ارجاع وتوسط حسابدار رسمی پذیرفته  میع  قضایی در چارچوب موارد فوقخدماتی که توسط دادگاهها و مراج •
ارزیابی سهام و سهم الشرکه •
داوری مالی •
.شورای  عالی  جامعه  است تشخیص سایر موارد در چارچوب  مقررات  این  اساسنامه  و قوانین  بر عهدهـ تبصره 
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-فوقبند ت موضوع(ای  حرفه زرسی قانونی و سایر خدمات تخصصی وآن  دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود رابه خدمات حسابرسی و با:  رسمی شاغل  و غیر شاغلحسابداران ث ـ 

و سایر مشاغل آموزشی با و پژوهشیو موسسات آموزش عالی  اعضای هیأت علمی دانشگاهها به استثنای (  تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم  از موظف و غیر موظف) الذکر
.شوند و در غیر این  صورت  حسابدار رسمی  غیرشاغل شناخته  خواهند شدحسابدار رسمی شاغل  نامیده  می،نباشند ∗)رعایت مقررات استخدامی مربوط 

،1372مصوب  ـحسابداران  رسمی  نصالح  به  عنواای حسابداران ذی ت تخصصی و حرفهقانون استفاده ازخدما: قانونج ـ  
ایران حسابداران  رسمیموسسات حسابرسی و فعالیت بر ای   نظارت  حرفه:  ای نظارت  حرفهچ ـ  
.ایران حسابداران  رسمیعضو جامعه موسسات حسابرسی موسسه یا : موسسه یا موسسات حسابرسی ح ـ  

و نیز موارد تبصره) داوری مالی - الشرکه ارزیابی سهام و سهم ، مالیاتی ،الی و حسابداریخدمات مـ  ستم مالیسیسازی طراحی و پیاده ـمشاوره مدیریت  مالی (  گانهپنجخدمات  ـتبصره 
اًضمن. باشد اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت ازخدمات حرفه حسابداری و امور بند ت این ماده برای تنظیم

.دده وحقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون  را در آن برعهده دارد انجامگانه را به اشخاص حقیقی  پنجیک از خدمات طور همزمان  هیچ  تواند بهنمیرسمی حسابدار
  :2ماده 

:حسابداران  رسمی  از طریق کار ای بر حرفه و نظارت حسابرسی در کشور هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتالی حرفه حسابداری و

تشکل  حسابداران  رسمیالف ـ 
،ای نامه  رفتار حرفهحسابداری ، حسابرسی ، خدمات مالی  و آیین ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول واستانداردهای بهبود و گسترش خدمات حرفهب ـ 
،ای ، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی  و حرفهمی  از طریق گسترش و بهبود آموزشرساران باالبردن دانش تخصصی حسابدپ ـ 
،ای  اعضا حمایت  از حقوق  حرفهت ـ 

،ای  بین  اعضا برقراری  ارتباط مستمر فنی  و حرفهث  ـ 

:به شرح زیر بوده است  14/7/81این عبارت قبل از اصالح مورخ ∗
”به استثنای تدریس پاره وقت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی “ 
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.عضویت  در آنها نیازصورت   ای  و بین المللی  و درای  منطقه ارتباط با موسسات  و تشکلهای  حرفهج  ـ 

  :3ماده 
.باشند گردند بارعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه  می اشخاصی که در اجرای آیین نامه تعیین صالحیت بعنوان حسابدار رسمی انتخاب می

 .جامعه  منتفی است و عضویت آنها در، مجاز به استفاده از عنوان یاد شده نیستند  شوداشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می ):1(تبصره 
 .قانون ، عضو جامعه هستند) 3(موسسات حسابرسی موضوع تبصره ):  2( تبصره

ارکان  -فصل  دوم 
  :4ماده 

:شودزیر تعیین می ارکان  جامعه  به  شرح
مجمع عمومی، -الف
،شورای  عالیـ  ب
،هیات  مدیرهـ  پ
.هیات  عالی  نظارتـ  ت

  :5ماده 
:شودمجمع عمومی از اجتماع اعضای جامعه تشکیل و وظایف و اختیارات آن به عنوان باالترین رکن جامعه به شرح زیر تعیین می

.انتخاب اعضای شورای عالی .1
.تصویب گزارش ساالنه شورای عالی .2
.تعیین حق حضور اعضای شورای عالی بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مجمع .3
.االنتشار برای درج آگهیهای رسمی جامعه بنا به پیشنهاد هیات رئیسه مجمعتعیین روزنامه کثیر .4
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چنانچه دبیرکل، اعضای مجمع را در موعد مقرر که حداکثر لغایت شهریورماه هر سال خواهد بود. مسئولیت اجرایی برگزاری مجمع عمومی و دعوت اعضا با دبیرکل جامعه است :)1(تبصره 
.کندلی نظارت مجمع عمومی را دعوت میرئیس هیات عا. دعوت نکند

ار جلسه، طرق اخذ آراء و شیوهدستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی مشتمل بر طرز تشکیل جلسه و انتخاب هیات رئیسه جلسه، چگونگی اداره جلسه، حد نصاب اعتب :)2(تبصره 
.رسدو دارایی می نظارت بر برگزاری مجمع عمومی به تصویب وزیر امور اقتصادی

پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر است و احکام عضویت آنان توسط وزیر امور اقتصادی وت عالی نظارت ئصحت انتخابات اعضای شورای عالی بر اساس گزارش هی :)3(تبصره 
  .شوددارایی صادر می

شورای عالی -الف
  :6ماده 
.شوندمی بانتخا مجمع عمومیکه  از بین  اعضای  جامعه  توسط  استنفر ) 11(لی  یازده  اعضای  اصلی  شورای  عاتعداد 
.حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی، شاغل و حداقل چهار نفر، غیرشاغل خواهند بود :)1(تبصره

در شورای عضویت شدن برایداوطلب جلسه، نحوه رییسه هیات یل جلسه و انتخاباتتشک نحوهی  انتخابات  شورای  عالی شامل دستورالعمل  مربوط به  نحوه  برگزار :)2(هتبصر
)قانون )2(موضوع تبصره (دوره با پیشنهاد هیات موسس برای اولین  انتخابات  چگونگی  اداره  جلسه ، حد نصاب اعتبار جلسه ، طرق  اخذ آرا و شیوه  نظارت  بر برگزاری،مذکور

.رسددی و دارایی میبه تصویب وزیر امور اقتصا
.ت مذكور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي  صورت  خواهد گرفي به پيشنهاد شورا بعد از تشكيل  شوراي  عالي ، هرگونه تغيير در دستورالعمل ياد شده  بنا :)3(تبصره 

  :7ماده 
:شودشرایط داوطلبان برای عضویت در شورای عالی به شرح زیر تعیین می

. )16(ماده   )ب،ت، ث و ج(دارابودن شرایط موضوع بندهای  :الف
).لیسانس(های حسابرسی، خدمات مالی، طراحی سیستم یا مدیریت مالی بعد از اخذ مدرک کارشناسیسال سابقه کار در سطح مدیریت در رشته 10داشتن حداقل : ب
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.در مورد اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی، تعلیمات دینی ایشان حاکم خواهد بود. ی اسالمی ایرانحسن شهرت و تعهد عملی به احکام دین مبین اسالم و نظام جمهور: پ
.تشخیص انطباق صالحیت داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مذکور در این ماده به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است :)1(تبصره 
تواند در مجموع برایسال است و انتخاب مجدد آنها به صورت متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است و هرعضو در زمان عضویت در جامعه می 3ای شورای عالی مدت عضویت اعض :)2(تبصره 

بدار رسمی آنها، عضو جدید از میان اعضای علیاعضای قبلی تا انتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کار هستند و در صورت فوت، استعفا یا لغو عنوان حسا. سه دوره انتخاب شود
.شودالبدل برای مدت باقی مانده جایگزین می

.عالی شرکت خواهند کردعالوه بر رییس هیات عالی نظارت و در غیاب وی یکی از اعضای هیات یاد شده سه  نفر نماینده به ترتیب زیر بدون حق رای در جلسات شورای  :) 3(تبصره 
.یر امور اقتصادی و دارایینماینده وز .1
.یک نفر به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .2
.یک نفر به انتخاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار .3
  :  8ماده 
:شودر تعیین میبه  شرح  زییف و اختیارات شورای عالی وظا

انتخاب  اعضای  هیات  مدیره ،. 1
،های  جامعهب  برنامهخط مشی  و تصویتعیین . 2
اعالم شده توسط مراجع ذیصالح  قانونی، ای حسابداران رسمی در چارچوب استانداردهای تصویب آیین اخالق و رفتار حرفه. 3
ای ، تصویب  آیین نامه  انضباطی  و نظارت  حرفه. 4
تصویب  آیین نامه های  مالی ، معامالتی ، اداری  و استخدامی  جامعه ،. 5
، صورتهای  مالی  و گزارش  عملکرد ساالنه  هیات  مدیره ،تصویب. 6
تعیین  اعضای  هیاتهای  انتظامی  بدوی  از بین  اعضای  جامعه ،. 7
،الحیت  اعضای  کارگروههای  تخصصیتایید ص. 8
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،تخصصی تصویب  آیین نامه  مربوط به  چگونگی  تشکیل ، وظایف  و اختیارات  کارگروههای. 9
و کارگروههای  تخصصی، عیین حقوق و مزایای  اعضای  هیات  مدیره  و حق الزحمه  اعضای  هیاتهای  انتظامی  بدویت. 10
،جامعهتصویب  تشکیالت  تفصیلی  . 11
،ردهای اعالم شده توسط مراجع  ذیصالح  قانونیای در چارچوب استاندا دستورالعملهای فنی وحرفه و تصویب رهنمودها. 12
ن  مبلغ  ورودیه  و حق  عضویت  ثابت  و متغیر اعضا،تعیی. 13
می،مجمع عموو ه  وزیر امور اقتصادی  و دارایی گزارش  ساالنه  شورا برای  ارایه  ب تهیه. 14
،مدیر مسئول  نشریه  تخصصی  جامعهتعیین  . 15
،ای  از طریق  کارگروههای  تخصصی اعمال  نظارت  حرفه. 16
.جامعه تعیین نشده  استاساسنامه جزو وظایف سایر ارکان  وص سایر مواردی که برای  ایفای وظایف جامعه الزم است و در اینگیری درخصتصمیم. 17
.گیری در مورد تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقاتی موضوع فعالیتهای جامعه با اخذ مجوز از مراجع صالحیتدارتصمیم. 18
.د نیاز جامعه به مراجع ذیربط برای تصویبپیشنهاد سایر دستورالعمل های مور. 19
.گیری در مورد نحوه همکاری با استفاده کنندگان از خدمات اعضای جامعه در چارچوب مقررات این اساسنامهتصمیم. 20

رسیدگی شده و گزارش آن هیات که حاوی اظهارنظر در گزارش ساالنه شورای عالی در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که توسط هیات عالی نظارت :)1(تبصره 
زمان ارائه گزارش شورای عالی یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و گزارش هیات مدیره و هیات عالی نظارت. باشد را همراه داشته باشدخصوص رعایت مقررات جامعه می

وز نظر خود را نسبت به گزارش یاد شده به مجمع عمومی و وزیر امور اقتصادی و داراییر 15هیات عالی نظارت موظف است ظرف . خواهد بود
.ارائه نماید

.باشدبدون قرائت گزارش هیات عالی نظارت در مجمع عمومی اخذ تصمیم در مورد گزارش شورای عالی معتبر نمی
:گیری نمایدبه تجدید انتخابات شورای عالی تصمیمتواند در موارد زیر نسبت وزیر امور اقتصادی و دارایی می :)2(تبصره

.در مواردی که صحت انتخابات بر اساس گزارش هیات عالی نظارت تایید نشود -الف
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.در صورتی که گزارش سالیانه شورای عالی بر اساس گزارش هیات عالی نظارت در مجمع عمومی ساالنه جامعه تصویب نشود -ب
.گزارش هیات عالی نظارت، شورای عالی، وظایف تعیین شده در این اساسنامه را انجام نداده و یا در انجام آن قصور نموده استدر مواردی که بر اساس  -پ

  : 9ماده 
.برای  دوره سه  ساله  انتخاب  نماید یشورای عالی باید در اولین جلسه هر دوره یک نفر را از بین اعضای خود به عنوان رییس شورای  عال

.باشد ساله  بر عهده  شورای  مذکور میسه ای  عالی  قبل  از انقضای  دورهتغییر رییس  شور :)1(هتبصر

.خواهد داشتربط با وظایف یاد شده را برعهده شورای مذکور و سایر موارد ذی سازی و مدیریت تشکیل جلسات و ابالغ مصوبات، هماهنگرییس شورای عالی  :)2(تبصر

.تبالمانع  اس بعدی  با رعایت  مقرراتهای در دورهمجدد یک فرد برای ریاست  شورای  عالی انتخاب   :)3( تبصره
  : ١٠ماده 

.نفر از حاضران  معتبر است) 6(شده با آرای حداقل موافق شش   یابد و تصمیمات گرفته رسمیت می نفر از اعضا) 8(جلسات شورای عالی با حضورحداقل هشت 

  : هيات مديره) ب
  : ١١ماده 

چنانچه برخی . عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می شوندی که از بین اعضای جامعه توسط شوراعضو تمام وقت است  نفرهیات مدیره جامعه مرکب از سه 
.خواهد شد بجدید برای مدت  باقیمانده  انتخا تغییر یابد، عضو شده اعضای هیات مدیره در اثنای مدت یاد از

.می شود لبه غیرشاغل تبدی شاغل از مشاغل مذکور،دوران تصدی وضعیت آنها در ،چنانچه اعضای هیات مدیره از بین حسابداران رسمی  شاغل  انتخاب  شوند ):1(تبصره

.انتخاب  اعضای  هیات  مدیره  از بین  اعضای  شورای  عالی  جامعه  مجاز نیست ): 2( تبصره

.برای  دوره های  بعدی  بالمانع استاین اساسنامه انتخاب  مجدد اعضای  هیات  مدیره  با رعایت  مقررات    ):3(هتبصر

  : 12ماده 
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.کندتعیین  میجامعه شورای  عالی  از بین  اعضای  هیات  مدیره ، یک  نفر را به  عنوان  رییس  هیات  مدیره  و دبیرکل  
.تخواهد داشعهده  هیات مدیره را بر و مسئولیت  اجرای  مصوبات رعهده ارکان  قرار داردب هدر مواردی ک دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه را به جزرییس هیات مدیره و  ):1(تبصره

.ای عالی استتغییر هیات مدیره و دبیر کل قبل از انقضای دوره سه ساله با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده شور ): 2(تبصره

: 13ماده 
:وظایف  و اختیارات  هیات  مدیره  به  شرح  زیر است

اجرای  مصوبه های  شورای  عالی ،. 1
تهیه و تنظیم  برنامه های  جامعه  درچارچوب  خط مشی تعیین شده توسط شورای عالی ،. 2
نامه های مالی،نامه انضباطی و نظارت حرفه ای و آیین، آیینای آیین  اخالق  و رفتار حرفهوع این اساسنامه از جمله نامه ها و دستورالعمل های موضو به روز رسانی آیینتهیه  و تنظیم  . 3

.معامالتی،اداری و استخدامی
ه در مراجع قضایی و شبه قضایی و سایر مراجع قانونی باارجاع دعاوی به داوری و هر گونه صلح و سازش با تصویب شورای عالی و نمایندگی جامعه در طرح و دفاع از دعاوی له و علیه جامع. 4

.حق توکیل به غیر ولو کراراً 
تهیه  و تنظیم  بودجه  ساالنه ،. 5
نظارت  و شورای  عالی ، مدیره  و ارایه  آنها به  هیات  عالی و گزارش  فعالیت  ساالنه  هیات تهیه  صورتهای  مالی . 6
صالحیت  توسط شورای  عالی ، و انتخاب  اعضای  کارگروههای  یاد شده  پس  از تایید  تشکیل  کارگروههای  تخصصی. 7
،تهیه  آیین نامه  مربوط به  چگونگی  تشکیل ، وظایف  و اختیارات  کارگروههای  تخصصی. 8
عزل  و نصب  کارکنان  و تعیین  حقوق  و مزایای  آنها،. 9

جامعه ،تهیه  و تنظیم  تشکیالت  تفصیلی  . 10
اداره  امور مالی ، معامالتی  و استخدامی ،. 11
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پیشنهاد مبلغ  ورودیه  و حق  عضویت  ثابت  و متغیر اعضا،. 12
دیگر درحدود فعالیت و بودجه مصوب  جامعه،ه نوع معامل اخذ تسهیالت مالی و هر اجاره، فروش، خرید، از هرگونه قرارداد اعم عقد. 13
نکی ،افتتاح حسابهای با. 14
الزم  هرگونه  صلح  و سازش، حق توکیل به غیر، ارجاع به  داوری  و در موارد نمایندگی جامعه درکلیه مراجع قانونی با. 15
تهیه  و تصویب  دستورالعملهای مورد نیاز برای  اجرای وظایف محول شده.16

  ١٤ماده 
آیین نامه  داخلی  هیات  مدیره  توسط. اکثریت  اعضای  هیات  مدیره  معتبر است  میمات  گرفته  شده  با رای  موافقمی یابد و تص جلسات  هیات  مدیره  با حضور اکثریت  اعضا رسمیت

.به  تصویب  شورای  عالی  می رسد هیات  یاد شده  تهیه  و

  ١٥ماده 
:دموارد زیر هستن شوند مشتمل  برمیبا عضویت  اعضای  جامعه  تشکیل  که تخصصی  کارگروههای

،کنترل  کیفیت. 1
،فنی. 2
،قوانین  و مقررات. 3
،ای آیین  رفتار حرفه. 4
،آموزش  و کارآموزی. 5
،موسسات  حسابرسی. 6
،حسابداری  و حسابرسی استانداردهای . 7
.تصویب  شورای  عالی ات  مدیره  وسایر کارگروههای  مورد نیاز به  پیشنهاد هی. 8

.نمایندمی اساس  مقررات  این  اساسنامه  فعالیت بر مشورتی  دارد و تحت  نظر ارکان  ذیربط و و نظرهای  آنان  جنبهدارای  ماهیت  فنی  و تخصصی بوده   دهیاد شکارگروههای ـ تبصره 
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:هیات عالی نظارت -پ
  16ماده 

حسابداران رسمی عضو جامعه توسط وزیر امور اقتصادی  و دارایی  برای مدت دو سال از بین اساس  شرایط ذیل  هیات  عالی  نظارت  مرکب  از یک  نفر رییس  و دو نفر عضو است  که  بر
:های  بعدی  بالمانع  استو انتخاب  مجدد آنها برای دوره نمایندمیصورت تمام وقت انجام وظیفه  و بهشوند  می تعیین
حسن  شهرت  و تعهد عملی  به  احکام  دین  مبین  اسالم ، الف ـ
,وفاداری  به  قانون  اساسی  جمهوری  اسالمی  ایران ـ ب  
.طراحی  سیستمخدمات مالی و ، مالی، حسابرسیهای در سطح مدیریت در رشتهسال  سابقه    دهداشتن  حداقل   پ  ـ
,داشتن  تابعیت  دولت  جمهوری  اسالمی  ایران  ت ـ
.ت از حقوق اجتماعییا موجب محرومی نداشتن  محکومیت  کیفری  موثر  ث ـ
.ای ، مالی  و اداری حرفه ءنداشتن  سوابق  سو  ج ـ

.دهندمی به انجام  وظیفه  ادامه جدیدیاد شده  و اعضای  آن  تا تعیین اعضای رییس  هیات   -تبصره 
   17ماده 

:باشد عالی نظارت  دارای  وظایف  ذیل  می ای، هیات  حرفهات  مربوط و احراز کفایت  نظارت به منظور حصول  اطمینان  از رعایت  مقرر
،هیات  مدیرهشورای عالی و  رسیدگی  و اظهارنظر درباره  درستی  اطالعات  مندرج  در گزارش  عملکرد ساالنه الف ـ
،شودتهیه  می مدیرهساالنه جامعه که توسط هیات و گزارش عملکرد خصوص  صورتهای  مالی   رسیدگی و اظهارنظر در ب ـ
.برای حصول اطمینان از حسن اجرای امورنظارت  بر فعالیتهای  جامعه   پ ـ
.حسب مورد با ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا شورای عالی جامعه یا به تشخیص هیات عالی نظارتنظارت بر فعالیتهای حرفه ای اعضای جامعه  ت ـ
نظارت بر برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه -ث
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نامه های جامعه برخورد کند، موضوع را به دبیرکلچنانچه هیات عالی نظارت در راستای انجام وظایف خود به مواردی از تخلف توسط اعضای جامعه و همچنین عدم رعایت آیین :)1(صره تب
.الی انتظامی برای رسیدگی و صدور رای ارجاع دهدنماید، در این صورت دبیرکل موظف است ظرف ده روز موضوع را حسب مورد به هیاتهای بدوی یا عمنعکس می

الم و تخلف دبیرکل را به منظوردر صورت امتناع دبیرکل از ارجاع موضوع به هیاتهای انتظامی ظرف مهلت مقرر، هیات عالی نظارت راسا مراتب را به هیات انتظامی مربوط اع :)2(تبصره 
.نمایدرسیدگی به هیات عالی انتظامی گزارش می

این ماده، پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل طرح در) 1(های بدوی انتظامی برای اعضای جامعه موضوع تبصره درخواست تجدید نظر در آرای صادره توسط  هیئت :)3(تبصره 
باشدهیئتهای هم عرض و یا هیئت عالی انتظامی می

: 18ماده 
. و موسسات حسابرسی عضو و سایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند ـشاغل و غیرشاغل ـ  اند در اجرای  وظایف خود از خدمات حسابداران رسمیهیات عالی نظارت در صورت لزوم می تو

.دشومیمشخص  وزیر امور اقتصادی و داراییالزحمه اشخاص یاد شده به پیشنهاد هیات عالی نظارت و تصویب حق  ضوابط
   :19ماده 

.خواهد بودهیات  مدیره   یاعضای رییس و اعضای هیات عالی  نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای دبیرکل و حقوق و مزایا
  : 20ماده 

.می رسد  وزیر امور اقتصادی و داراییتصویب  هیات عالی نظارت به تشکیالت دبیرخانه به پیشنهاد. شوددبیرخانه هیات عالی نظارت زیرنظر رییس آن اداره می

  : 21ده ما
تنظیمیه مدیره موظف است هر سال ضمن بودج هیات. شود پرداخت می جامعه تامین وجه این اساسنامه از محل بود)  20و  18( موادعالی نظارت و هزینه های موضوع  های هیاتکلیه هزینه

.کندبه وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم جهت تصویب و  بینی و در بودجه جامعه منظورهای هیات عالی نظارت را با نظر هیات یاد شده پیش هزینه،خود

  : 22ماده 
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و کلیه انجام  وظایف هیات عالی نظارت فراهم کنندمکلفند امکانات و تسهیالت الزم را برای  هیات مدیره ، رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو
.دآنها یا نمایندگانشان  قرار دهن مورد درخواست را در اختیار اسناد و مدارک  ،اطالعات

  : 23ماده 
.شورای  عالی  ارسال کند واقتصادی  و دارایی  ظارت موظف است به طور مستمر گزارش  فعالیتهای خود را حسب  مورد به  وزیر امورنهیات عالی 

   :24ماده 
.رسد ی مینظارت  توسط هیات  یاد شده  تهیه  و به  تصویب  وزیر امور اقتصادی  و دارای نامه  چگونگی  انجام  وظایف  هیات  عالی آیین

موسسه حسابرسی: فصل سوم
  : 25ماده 

سنامه ، توسط حداقل سه نفراین اسا) 1(ای  مندرج  در بند ت ماده  خدمات تخصصی و حرفه قانونی و سایر نجام خدمات حسابرسی، بازرسیاه به منظور کای است  موسسه حسابرسی ، موسسه
:شوداساس شرایط زیر تشکیل  می حسابدار رسمی شاغل و بر

. به عنوان موسسه  انتفاعی  غیر تجاری  ثبت  شود طبق مقررات مجوز تاسیس توسط جامعه ، باید  بر موسسه حسابرسی پس از صدور. 1
.قید شود  ”حسابداران  رسمی  “  عبارت  ،و به دنبال نام موسسه ”موسسه  حسابرسی  “در نام هر موسسه حسابرسی  باید عبارت  . 2
شرکای یاد شده باید حداقل سه سال سابقه کار تمام وقت در سطح .داشته  باشندای  اشتغال  ا در همان موسسه  به  کارحرفهروقت  منحصموسسه حسابرسی باید به طور تمام شرکای یک . 3

توانند به صورتحسابداران رسمی که سوابق انها در سطح مدیرحسابرسی کمتر از میزان مقرر دراین ماده باشد می. معه یا سازمان حسابرسی داشته باشندمدیر حسابرسی در موسسات عضو جا
.گرددآنها توسط شورای عالی تعیین میضوابط مربوط به احراز شرایط مدیر حسابرسی و استخدام . استخدام تمام وقت در موسسات حسابرسی، کسری سوابق مذکور را تکمیل نمایند

.شرکای موسسه حسابرسی در مقابل فعالیتهای موسسه و اشخاص  ثالث  مسئولیت تضامنی دارند. 4

.تباشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع اس می منحصرا محدود به ارایه خدمات یاد شده در این ماده یحسابرس هفعالیت موسس ):1(تبصره 
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ای از طریق حسابداران مشروط به رعایت کلیه ضوابط دیگر و انجام امور حرفه موسسات حسابرسی مفیدراهبر و  متین محاسب نوین مورد  درشرط مالکیت خصوصی شرکا، استثنائاً  ):2(تبصره
. ∗رسمی  اعمال نخواهد شد

باشند در قالب موسسه یا غیرموسسه نیز به شرطمیط در مورد اعضای جامعه که عضو کانون کارشناس رسمی دادگستری انجام فعالیت کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مرتب ):3(تبصره 
.شودای تلقی میثبت درآمد و هزینه در دفاتر به عنوان فعالیت حرفه

شاغلین در موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی غیرشاغل حق هیچ گونه مشارکت یا دارابودن منافعی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در شرکای موسسه، شاغلین انفرادی، ): 4(تبصره
.این اساسنامه اشتغال دارند، ندارند 1ای یا سایر خدمات مرتبط با موضوع ماده موسسه حسابرسی دیگری را که به خدمات تخصصی و حرفه

انعقاد این. باشداین اساسنامه به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسی عضو جامعه و اعضای شاغل انفرادی ممنوع می) 1(ماده  "ت"قاد قرارداد واگذاری کار موضوع بند انع ):5(تبصره 
.شودارداد دست اول محسوب میگونه قراردادها توسط سازمان حسابرسی در چارچوب مفاد اساسنامه قانونی آن با اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده، قر

  : 26ماده 
، تنظیم  و پس از که بنا به  پیشنهاد هیات  مدیره  جامعه  به  تصویب  شورای  عالی  می رسد  ای بینی شده در اساسنامه نمونه اساسنامه هر یک از موسسات حسابرسی با رعایت کلیه موارد پیش

ایرانحسابداران رسمی ه د که  از جامعکنثبت  می  ”موسسه  حسابرسی “ مرجع ثبت موسسات ، تنها موسساتی  را به  نام.  ه  ثبت  خواهد رسیدهیات  مدیره  و دبیرکل  جامعه  ب تایید رییس
.اجازه تاسیس  دارند

.ال مالی، توسط موسسه مورد رسیدگی به جامعه تسلیم گرددصورتهای مالی موسسات حسابرسی باید توسط یکی از موسسات حسابرسی دیگر رسیدگی و ظرف چهارماه پس از پایان س -تبصره
دستورالعمل حق الزحمه حسابرسی موضوع این تبصره توسط هیات مدیره تهیه و برای اجرا. باشدانتخاب موسسات به عنوان حسابرس به صورت متقابل و برای بیش از دو سال متوالی مجاز نمی

.گرددابالغ می
  : 27ماده 

.، رعایت  کنند می شود حسابرسی توسط جامعه وضع  سی موظفند کلیه مقرراتی را که درمورد تشکیل ، اداره و نحوه فعالیت موسساتموسسات حسابر

. هیأت وزیران به این ماده اضافه شده است 3/8/1385و  17/5/1380های مورخ ه طبق مصوبهاین تبصر∗
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شده در ارتباط با فعالیتهای قدموسسات حسابرسی عضو جامعه و همچنین اعضای شاغل انفرادی موظفند ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد، اطالعات مربوط به قراردادهای منع  ):1(تبصره 
.می کندبه دبیرخانه جامعه تحویل و رسید دریافت کنندرا به ترتیبی که شورای عالی جامعه تعیین  1موضوع ماده 

توانند درموسسات حسابرسی اعمص یاد شده نمیشود رعایت کنند اشخاحسابداران رسمی شاغل انفرادی نیز موظفند مقرراتی که در مورد نحوه فعالیت آنان توسط جامعه وضع  می ):2(تبصره 
.از عضو یا غیرعضو جامعه ، به عنوان شریک یا تحت استخدام مشغول فعالیت باشند

 28ن نامه اجرایی موضوع ماده ای بین موسسات حسابرسی عضو جامعه با  یکدیگر و موسسات عضو جامعه با موسسات حسابرسی بین المللی تابع آییانعقاد قرارداد همکاری حرفه  ):3(تبصره 
.این اساسنامه خواهد بود

خود از) به صورت کاغذی یا الکترونیکی(ای اعضای شاغل انفرادی و موسسات حسابرسی عضو جامعه موظفند یک نسخه از گزارشهای حسابرسی در راستای اعمال نظارت حرفه  ):4(تبصره 
.و حسابرسی ویژه و ارزیابی سهام راظرف یک هفته پس از تاریخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال کنند جمله حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی مالیاتی

زارشهایلی و عمومی مربوط به گهیات مدیره جامعه مکلف است بانک اطالعاتی قابل دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادی سال مالی نام حسابرس و بازرس قانونی و اطالعات ک  ):5(تبصره 
.ای که قابل دسترس برای همه کاربران باشدمالی قابل انتشار را در سامانه الکترونیکی جامعه مستقر و اطالعات یاد شده را به روزرسانی نماید ، به گونه

: 28اده م
.رسدآیین نامه  اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه و به تصویب شورای عالی  جامعه  می

ت حرفه ایرنظا :فصل چهارم
  : 29ماده 

، هماهنگی در روشهای انجام امورحسابرسی و بازرسی قانونی ، افزایش  کیفیت  گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی ، ای اعضا به  منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه
همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و،توسط اعضاهای بازآموزی رورت گذراندن دوره ای و ض پیشگیری  از رفتار ناسازگار با شئون حرفه

طالعات وها ، اکارگروههای تخصصی و هیات عالی نظارت می توانند پرونده.ای  حسابداران  رسمی  و موسسات  حسابرسی  نظارت  مستمر دارد اجرایی آن ، جامعه بر کار حرفه یدستورالعملها
.مدارک موسسات حسابرسی و شاغالن انفرادی را در  محل استقرار آنها یا در محل جامعه بررسی کنند
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موظفند  حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی. گیردجامعه انجام می صالحیتدارن نظارت ارکا ای اعضا از طریق کارگروههای تخصصی ذیربط با نظارت جامعه برفعالیت حرفه ):1(تبصره 
مقتضی به ش، اظهارنظر و ارایه گزاروههای تخصصی یاد شده وظیفه بررسی، رسیدگیکارگر .برای بررسی در اختیارکارگروهها قراردهند ا ، اطالعات و مدارک مورد نیاز ر پرونده ها

  .ارکان  ذی  صالح  جامعه  را انجام  خواهند داد

کارگروهها و ماموران  آنها قرارشود و به صورت امانت در اختیار اعضای میتلقی  هبندی  شدماده  جزو اسناد طبقه  های  یاد شده  در اینکلیه  اطالعات ، مدارک  و پرونده  ): 2(تبصره
  .افشای  مطالب  آنها منحصرا در مراجع  ذی  صالح  مجاز است گیرد ومی

  30ماده 
عدم توجه اعضا. آنها الزامی است ای اعضا توسط هت  ابالغ شده  از سوی  ارکان  ذی  صالح  جامعه در مورد رفع  نارساییهای  خدمت حرفرعایت  مقررات  جامعه  و پیروی  از رهنمودها و تذکرا

، مستلزم احاله نتیجه رسیدگی به هیاتهای انتظامی  استاین فصل اعالم شده در به موارد
: 31ماده 

منتشر اعضای شاغل را بررسی و نتیجه رادر پایگاه اطالع رسانی جامعه  ای  چگونگی  فعالیت  حرفهبر اساس آیین نامه نظارت حرفه ای،  بار   هیات  مدیره  موظف  است  حداقل  هر سال  یک
.باشدو کنترل کیفیت حسابرسی می) در مورد موسسات حسابرسی(این بررسی شامل کنترل وضعیت  . نماید

هیاتهای انتظامی: فصل پنجم
   :32ماده 

.شوندهیات  عالی  انتظامی  تشکیل  می به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط، هیاتهای  انتظامی  بدوی  و
.گردندهیاتهای  انتظامی  بدوی  به  تعداد مورد نیاز تشکیل  می ): 1(تبصره 

: 33ماده 
هر یک از اعضای هیاتهای تغییر. شوند سال منصوب می  عالی تعیین و برای  مدت  سهشورای  ی  و یک  عضو علی البدل است  که  توسطاز هیاتهای انتظامی بدوی دارای سه عضو اصلهریک 
.شودمیرای  اعضای  شورای  عالی  انجام تصمیم دو سوم  آه پایان دوره  تصدی آنها منحصرا بقبل از  یاد شده
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.عهده دارد اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر همان وظایف و کند و یک از اعضای اصلی ، به جای آن انجام وظیفه میعلی البدل در غیاب هر  عضو):1(تبصره

.داشته  باشندتوانند در بیش از یک هیات انتظامی عضویت   و هیچیک از آنها نمی غیرشاغل انتخاب شوند اعضای هیاتهای انتظامی بدوی باید از بین حسابداران رسمی ): 2(تبصره

.دشو می رییس هر یک از هیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای  عالی تعیین ): 3(تبصره

.انتخاب  مجدد اعضای  هیاتهای  مذکور بالمانع  است ): 4(تبصره 

.جلسات  هیاتها با حضور کلیه  اعضا معتبر است  ):5(تبصره 
  : 34ماده 

تشکیل  می شود یاد شده  با ترکیب  زیرهیات . البدل استسه  عضو علی و اصلی  وهیات  عالی  انتظامی  مرکب  از سه  عض
یک نفر حسابدار رسمی  غیرشاغل  به  انتخاب  شورای  عالی  جامعه ،. 1
،یک نفر حسابدار رسمی  به  انتخاب  وزیر امور اقتصادی  و دارایی. 2
.سترییک نفر متخصص  رشته  حقوق  به  انتخاب  وزیر دادگ. 3

به  عنوان  ـشرایط مقرر در بندهای  باال برای عضو اصلی با همان ـ برحسب مورد ذیربط  وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری و شورای عالی جامعه هر کدام یک نفر را ): 1(تبصره 
  .البدل تعیین خواهند نمودعضو علی

، مورد ، برحسبالبدل هر عضو علی.  داردعهده  همان اختیارات و مسئولیتهای عضو اصلی را بر کند و عضای اصلی به جای آنها انجام وظیفه مییک از ار عضو علی البدل در غیاب ه ): 2( تبصره
.دنمای به جای عضو اصلی مربوط فعالیت  می

.داشته باشندیت  عضو انتظامی بدویهیاتهای  توانند در اعضای حسابدار رسمی هیات عالی انتظامی نمی ): 3( تبصره

.شودمی رییس  و نایب  رییس  هیات  عالی  انتظامی  توسط وزیر امور اقتصادی  و دارایی  تعیین ):4(تبصره 

.دهدمی د به کار خود ادامه تخاب اعضای جدیشده تا انسه سال است و انتخاب مجدد آنها بالمانع است  هیات یاد  )علی البدلاصلی و (مدت تصدی اعضای هیات عالی انتظامی  ): 5(تبصره 
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  : 35ماده 
و هیاتهـای  انتظـامی  بـدویتوانند به  عضویت  هیات  عالی  انتظامی  نمیاین  اساسنامه  )15( ه، کارگروههای  تخصصی  موضوع مادهیات  مدیره ، هیات عالی  نظارت ،اعضای  شورای  عالی

.نددرآی
  : 36ماده 
:شرح  زیر است های  انضباطی  اعضا به تنبیه

،اخطار بدون  درج  در پرونده. 1
،توبیخ  با درج  در پرونده. 2
.ای و تخصصی و پذیرش بازرسی قانونی و حسابرسی در دوره معینانعقاد هر گونه قرارداد خدمات حرفهممنوعیت . 3
،تعلیق عضویت  تا یک  سال. 4
.از یک تا پنج سالتعلیق عضویت  . 5
.سابدار رسمیحلغو عنوان . 6

 ٢و  ١نمايند آراي صادره شده توسط هياتهاي انتظامي بدوي در مورد تنبيهات رديف هاي هياتهاي انتظامي بدوي با دعوت از متهم و انجام بررسيهاي الزم راي مقتضي صادر مي ):1(تبصره

. باشدقطعي است و قابل تجديد نظر نمي

 ممته. شود رای توسط هیات  انتظامی بدوی ، مفاد آن  توسط دبیرکل به متهم ابالغ می این ماده ، پس از صدور) 6(تا ) 3(وع ردیفهای درخصوص تنبیه های انضباطی موض ): 2( تبصره
.را کتبا به  هیات عالی انتظامی تسلیم  کند ، درخواست تجدید نظر نماید و دفاعیات خود تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ  ابالغ می

.کندبه  هیات  عالی  انتظامی  تسلیم نظر نماید و آن  را به  طور کتبی   تجدید  ی، از رای یاد شده  تقاضا )2(تواند ظرف مهلت مقرر در تبصره  دبیرکل جامعه نیز می ): 3(تبصره

این ماده قطعی والزم) 4(و ) 3(های انضباطی ردیفهای ی درخصوص تنبیهاین را  . کند هیات عالی انتظامی با دعوت از متهم و انجام بررسیهای الزم ، رای مقتضی را صادرمی ): 4(تبصره
) 6(و ) 5(ی های انضباطی ردیفها تنبیه  مورد قطعی شدن رای صادره در. االجراست و عدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی مانع از صدور رای نیست 

پرونده مربوط را به هیات نماید، موضوع و موارد یاد شده نقض چنانچه وزیر اموراقتصادی و دارایی رای هیات عالی انتظامی را در. باشد دارایی میمنوط به تایید وزیر امور اقتصادی و 
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  .هدد تشخیص صالحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می

.اجرا می شود  )باال 4مذکور در تبصره  ( وزیر اموراقتصادی و دارایی تعیین صالحیت تنها پس از ارجاع آیین نامه) 2(بندهای ج  و د ماده  ): 5(تبصره 

ـاساسنامه  این) 36(ماده ) 6(تا ) 3(موضوع تنبیه های ردیفهای  ـانتظامی بدوی ت سط هیاتوه چنانچه متهم یا دبیرکل جامعه ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رای ، به آرای صادر شد ): 6( تبصره
در صورت انجام اعتراض در. آرای صادره پس از انقضای مهلت یاد شده قطعی و الزم االجراست  صورت  نای غیر ، موضوع قابل طرح در مرجع تجدیدنظر است ، در کتبا اعتراض کند

  .خواهد شد لظرف مهلت یاد شده ، پرونده مربوط به  هیات عالی انتظامی ارسا

در صورتي كه راي بر. دناين ماده تكليف كارهاي در جريان عضو متخلف را مشخص نماي ٦تا  ٣رديف هاي ادر شده مرتبط با موضوع در آرای ص ندموظفهیاتهای  انتظامی  ): 7(تبصره 

 .معه موظف است نظارت خاص بر فرآيند تكميل كارهاي در جريان اعمال نمايدريان توسط متخلف باشد، دبيركل جاتكميل كارهاي در ج

شود، بالفاصله و عالوه بر موارد مندرجاین ماده در مورد آنها اعمال می 6تا  3های ی موضوع ردیفاسامی اشخاصی را که تنبیهات انضباطاست موظف دبیرکل جامعه  ):8(تبصره 
طرف قرارداد عضو متخلف سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار و اشخاص مه از طریق پست سفارشی به اطالعاین اساسنا 58در قسمت اخیر ماده 

.برساند  )که قرارداد آنها به جامعه ارسال شده است(
از وقوع جرم مرتبطي مطلع چنانچه دبيركل جامعه، هيات عالي نظارت و هيات عالي انتظامي در راستاي انجام وظايف خود و رسيدگي به فعاليت حرفه اي حسابداران رسمي،   ):9(تبصره 

  . بر ساير اقدامات مقرر در اين اساسنامه ، مراتب را از طريق دبيركل جامعه به مراجع قضايي منعكس نمايند شوند ، موظفند عالوه
  : ٣٧ماده 

.مایدن رای قطعی و نهایی را صادر می است و هیات مذکور راسا به آن رسیدگی و یجامعه تنها درصالحیت هیات عالی انتظام رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی

  :٣٨ماده 
.نیستف عضو متخلهای  انضباطی اعمال  تنبیهو در جامعه ، مانع  از رسیدگی    انصراف  اعضا از عضویت

  :39 ماده
سال  و به طور) 10(ال ، ـس) 4(ای  مدت  شوند، به ترتیب براین اساسنامه به طور قطعی محکوم می) 36(مـاده ) 6(و ) 5(، )4(ردیفهای   هـای مقرر درآن دسته از اعضای جامعه که به تـنبیه
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.جامعه  نمی توانند عضویت  داشته  باشند دایم  در ارکان

  :40 ماده
.صالحیت قابل طرح  نیست در هیات تشخیصل سا) 5(شود تا مدت  درخواست پذیرش مجدد اشخاصی که عنوان حسابدار رسمی آنها لغو می

  :41 ماده
تصویب  مشترک  وزرایو به پیشنهاد شورای عالی  تنبیهات  و سایر موارد مربوط با هیاتها، تعیین  انواع تخلفات  انتظامی  متناسب  باصل  مشتمل  برنحوه رسیدگی ین  فنامه  اجرایی  اآیین

.دارایی  و دادگستری  خواهد رسید امور اقتصادی  و

 مقررات  مالی    -صل  ششم    ف
  :42ماده  

:ه  شرح  زیر استدرآمدهای  جامعه  ب

ورودیه  اعضا،. 1
،)ثابت  و متغیر(حق  عضویت  . 2
درآمد برگزاری  برنامه های  آموزشی  و پژوهشی ، همایشها و انتشارات ،. 3
.کمکهای  داوطلبانه  و هدایای  اشخاص. 4

  .قابل وصول است )53(و ) 52(،  )51(، پس از اعمال نظارت  مندرج در مواد مبلغ  ورودیه و حق  عضویت ): 1(تبصره 
  .دریافت  کمکهای  داوطلبانه و هدایا پس از تصویب شورای عالی مجاز است ): 2(تبصره 
  .یدآهای قابل  قبول آنها به حساب می هزینه ، از نظر مالیاتی جزواین ماده توسط اعضا و دیگر اشخاصوجوه پرداختی موضوع  ): 3(تبصره
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: 43ده ما
.دشومی مربوط انجام  های نامههای جامعه در چارچوب بودجه مصوب و با رعایت مقررات این اساسنامه  وآیینها و پرداخت هزینه

  :44ماده   
در غیاب  دبیرکل  به  امضای مشترک دبیرکل  و یکی  از اعضای  هیات  مدیره خواهد بود و امضای کلیه  اسناد و اوراق  مالی  و تعهدآور، افتتاح  حسابهای  بانکی  و برداشت  از آنها مشترکا با 

.باشد معتبر می  -که  یکی  از آنها توسط دبیرکل  معرفی  می شود  -اعضای  هیات  مدیره  دو نفر از

  :45ماده 
.شودره  مالی  جامعه، از تاریخ  تشکیل  آن  شروع میاولین  دو . می یابد سال  مالی  جامعه  از تاریخ  اول  فروردین  ماه  هر سال  شروع و در پایان  اسفندماه  همان  سال  خاتمه

  :46ماده 
.شودفرهنگی  غیرانتفاعی  کشور واگذار می ـبه  موسسات  علمی ،و داراییبدهی  آن، مطابق  نظر وزیر امور اقتصادی  ، مازاد دارایی  برصورت  انحالل جامعهدر 

 ه  جامعهصورتهای  مالی  و گزارشهای  ساالن   ـفصل  هفتم   

  :47  ماده
.یدماه پس از پایان سال مالی به هیات عالی نظارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارایه  نما هیات مدیره موظف است صورتهای مالی جامعه و گزارش ساالنه خود را حداکثر دو

  :48 ماده
به،این  اساسنامه) 17(ماده ) ب(و ) الف(رش رسیدگی خود را مطابق مقررات ردیفهای ، گزامدیره گزارش هیاتاریخ دریافت صورتهای مالی و تهیات عالی نظارت مکلف است ظرف یک ماه از 
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.دامور اقتصادی و دارایی ارایه کن شورای  عالی  و وزیر

  :49 ماده
.گیری کندگزارش هیات مدیره تصمیم مالی و درخصوص صورتهای شورای عالی موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت ،

  :50  ماده
.وزیر امور اقتصادی  و دارایی  برسد خالصه تصمیمات شورای عالی و هیات مدیره باید به نحو مقتضی به اطالع اعضای  جامعه  و

 نظارت  عمومی   ـفصل  هشتم   
: 51ماده  

:اقتصادی  و دارایی  ارسال  نمایدبرای  وزیر امور  شورای عالی  باید موارد ذیل  را 

،این اساسنامه) 8(ماده ) 4(و ) 3(آیین نامه های  موضوع بندهای الف ـ 
این اساسنامه )8(ماده ) 13(مبلغ ورودیه و حق عضویت ثابت و متغیر اعضا موضوع بند ب  ـ  

  :52ماده  
، مورد بررسی  قرار داده و موارد مغایرت  آنها را با قوانین  و مقررات  جاری کشور وصول آنها ف  حداکثر مدت یک  ماه  از تاریخرا ظر) 51(وزیر امور اقتصادی و دارایی  موارد یاد شده در ماده 

ر برای  شورای عالی ارسال می گردد وغایرت توسط وزیر ظرف مهلت  مذکومموضوع عدم  ،در صورت نبودن مغایرتهای یاد شده. و با ذکر دلیل  به  شورای  عالی  جامعه  اعالم می نماید تعیین
.قابل اجراست ظرف مهلت مزبور اعالم  نظر ننماید، در حکم موافقت وی تلقی خواهد شد و مصوبه  شورای عالی چنانچه
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  :53  ماده
هر صورت رفعدر .  ارسال  نماید) 52(جهت  بررسی  مجدد برابر با ماده  برای  وی   شورای  عالی موظف است  مغایرتهای  اعالمی  توسط وزیر امور اقتصادی  و دارایی  را رفع کند و آن  را

.توسط شورای  عالی  الزامی  است همغایرتهای  یاد شد

  :54ماده  
اعضای شورای عالی ، اعضای  هیات  عالی  نظارت  وهیات  مدیره ، اعضای  هیاتهای  انتظامی ،  در مواردی که  وزیر امور اقتصادی  و دارایی  در امور مربوط به  وظایف  و مسئولیتهای  اعضای

.صالح  ارجاع و پیگیری  خواهد نمود یبه  امر را به  مراجع  قانونی  ذرسیدگی   ای  مشاهده  و یا احراز نماید یا سایراعضای  جامعه ، تخلف  مالی ، اداری و انتظامی و یا سایر تخلفات حرفه

 بداری  رسمیصدور پروانه  حسا   ـفصل  نهم   

  :55 ماده
  .صدور کارت شناسایی عکسدار به دبیرکل جامعه به طور کتبی معرفی  خواهد کرد هیات  تشخیص صالحیت بعد از تایید صالحیت حسابداران رسمی ، فهرست آنان را برای

  :56 ماده
پروانه کار صادر شده توسطمنوط به  دارا بودن )  1(ای موضوع بند ت  ماده  ه خدمات  تخصصی و حرفههر حسابدار رسمی باشتغال  .حسابداران رسمی باید دارای کارت شناسایی عکسدار باشند

.جامعه است
  :57 ماده

چهار سال 56ر موضوع ماده کارت شناسایی و پروانه کامدت  اعتبار  .عکسدار صادر نماید کارت  شناسایی) 55(موظف است که برای هر یک از حسابداران  رسمی  موضوع ماده جامعه دبیرکل 
.سال  یک  بار تمدید می شود چهارو هر است 

.، از جامعه کسب نظر نماید و براساس و به استناد آن  اقدام  نمایدآیین نامه تعیین صالحیت) 2(ده هیات تشخیص صالحیت مکلف است در اجرای بند ب  ما ): 1(تبصره 
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خواهد مه طور کتبی به دبیرکل جامعه اعالحسابداران رسمی را تایید ننمود، فهرست آنان را ب اشخاصی  ازاین ماده هیات تشخیص صالحیت ) 1(چنانچه با انجام مفاد تبصره  :)2( هتبصر
.نمود

  :58 ماده
. حداقل یکی  از روزنامه های کثیراالنتشار منتشر خواهد نموددر روزنامه  رسمی  و  را با قید شاغل  و غیرشاغلاسامی  کلیه  حسابداران  رسمی   ماه  هر سال  صورت دبیرکل جامعه در دی

وبه  اطالع عموم ، وزیر امور اقتصادی  و دارایی  و ارکان  جامعه   گردد باید بالفاصله  از راههای  یاد شدهاسامی  اشخاصی که  طی  هر سال  عنوان  حسابدار رسمی  آنان  لغو یا تعلیق  می
.دبرسهیات تشخیص صالحیت 

 مقررات  متفرقه    -فصل  دهم    

: 59ماده   
.آیدبه حساب  می ـ1366مصوب  ـقانون مالیاتهای مستقیم ) 2(ماده ) 4(بند  ای موضوع است  و از مجامع  حرفهای و غیرسیاسی  ای حرفهجامعه حسابداران رسمی ایران جامعه

  :60ماده   
در خصوص موسسات حسابرسی در صورتی که داراییهای. ای اعضا به اشخاص ثالث وارد شود بر عهده عضو ذیربط است خدمات تخصصی و حرفهکه از ارایه مسئولیت جبران هر گونه خسارتی 

.شرکای موسسه حسابرسی متضامناً مسئول تادیه مانده خسارات هستند  موسسه برای جبران خسارت کافی نباشد،
  :61ماده   

ای انتظامی و کارگروههای تخصصی جامعه از مصادیق خدمات  تخصصی  و حرفه های عالیهیات، شورای عالی، هیات  عالی  نظارتبه طور غیر موظف  در عضویت حسابداران  رسمی  شاغل  
.این  اساسنامه  نیست) 1(ماده   موضوع بند  ت

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



: 62 ادهم
ای تخصصی و حرفهای مستقل، مجاز به ارایه خدمات  رفهححسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات  ر نزد سایرشاغل  در سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی و یا دحسابداران رسمی 

.شودمی محسوب  مستقل از سازمان و موسسات و اشخاص یاد شده  نیستند و عدم  مراعات  حکم  مذکور، تخلف

  :63ماده 
و سایر شرایط آنها و همچنین روش تعیین حق الزحمهیب  و تعداد کارکنان ترکسابقه و تجربه حسابداران رسمی و سب  با ای  توسط اعضا متنا سقف  مجاز ارایه  خدمات  تخصصی  و حرفه

باید متضمن معیارهای الزم برای های مزبورنامهآیین. رسدی میویب  وزیر امور اقتصادی  و دارایبا پیشنهاد شورای  عالی  جامعه  به تصخواهد بود که  هایینامهبه موجب آیینای خدمات حرفه
.بندی حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه باشدطبقه

  :64ماده   
ویت در رکن  مربوطبه منزله  استعفای  آنها از عض ـ نفر از اعضای شورای عالی 6حداقل  به تشخیص ـه جلسه  متوالی ـه در سـبه دالیل غیرموج شورای عالی عدم  حضور هر یک  از اعضای 

.است

  :65ماده   
.گردند نامه  تعیین  صالحیت  که  با مقررات  این  اساسنامه  مغایرت  دارند ملغی  میآن  دسته  از مفاد آیین

  :66 ماده
:در صورت  لزوم ، اساسنامه  جامعه  به ترتیب  ذیل  اصالح  خواهد شد 

امور اقتصادی  و دارایی  و تصویب  هیات  وزیران ، یابه پیشنهاد شورای عالی و تایید وزیر الف ـ 
.با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی  و دارایی  و تصویب  هیات  وزیرانب ـ 
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تخصصي خدمات از استفاده قانون )4( تبصره اجرايي نامه آيين
رسمي حسابدار عنوان به حذيصال حسابداران اي حرفهو 

وزيران هيأت 10/1/1387 اصالحيه و 13/6/1379 مصوب

1 ماده
حـصول  همچنـين  و خـدماتي  و بازرگـاني  ،توليـدي  واحدهاي بر مالي نظارت اعمال منظور به
صاحبان عمومي، منافع حفظ جهت در مزبور ايواحده مالي صورتهاي بودن اعتماد قابل از اطمينان
معـين  نامـه  آيـين  ايـن  در كه ترتيبي به حقوقي و حقيقي اشخاص ،نفع ذي اشخاص ديگر و سرمايه

عـه جام عضو حسابرسي موسسات و شاغل رسمي حسابداران اي حرفه و تخصصي خدمات از شود مي
.نمود خواهند استفاده نايرا رسمي حسابداران

2 ماده
»حسابرس« يا »يـانونق ازرسـب و حسابرس« وردـم بـحس دـمكلفن لـذي يـحقوق اصـاشخ

انتخـاب  ،باشـند  مـي  ايـران  رسـمي  حسابداران جامعه عضو كه برسيحسا موسسات نميا از را خود
:دنماين
وابسته و تابعه شركتهاي و بهادار اوراق بورس در پذيرش متقاضي يا شده پذيرفته شركتهاي )الف

،آنها به
،آنها به وابسته و تابعه شركتهاي و عام سهامي شركتهاي )ب

رعايت با حسابرسي سازمان اساسنامه قانون )7( ماده ب و الف بندهاي موضوع شركتهاي )ج
عمومي محاسبات قانون )132( ماده يك تبصره در مقرر ترتيبات

نمايندگي و شعبه ثبت اجازه قانون اجراي در كه خارجي شركتهاي نمايندگي دفاتر و شعب )هـ
،اند شده ثبت يرانا در ـ1376 مصوب ـ خارجي شركتهاي

،آنها به وابسته و تابعه موسسات و سازمانها ،شركتها و دولتي غير عمومي نهادهاي و موسسات )و
حساسيت،  اهميت درجه قبيل از عواملي گرفتن نظر در با كه زير حقيقي و حقوقي اشخاص ساير )ز

ميـزان  و پرسـنل  دتعدا،داراييها جمع ،خدمات يا محصوالت فروش ميزان( اآنه فعاليت حجم و
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قانون و مقرراتمي ايرانجامعه حسابداران رس  42

يا مشخصات ،رسمي حسابداران و حسابرسي موسسات كاري ظرفيت ميزان همچنين و )سرمايه
.گردد مي اعالم سال هر ماه دي تاپايان دارايي و اقتصادي امور وزارت توسط آنها فهرست

غيرتجاري، انتفاعي موسسات همچنين و شركتها ساير و خاص سهامي شركتهاي )1
آنها، هاي اتحاديه و تعاوني وسساتم و شركتها )2
.هستند قانوني دفاتر نگهداري به مكلف ،مربوط قانوني مقررات طبق كه حقيقي اشخاص )3

موسسه تنها كه حسابرسي سازمان خدمات از توانند مي ماده اين موضوع اشخاص ـ 1تبصره
خود »حسابرس« يا »قانوني بازرس و حسابرس« عنوان به باشد، مي دولتي حسابرسي

.نمايند استفاده مورد حسب
موضوع حسابداري طضواب و اصول به توجه با ،وابسته و تابعه شركتهاي تشخيص بطضوا ـ2تبصره

.گردد مي نتعيي حسابرسي سازمان اساسنامه ونقان )7( ماده ز بند
 رسيباز و حسابرسي« براي توان مي دارايي و اقتصادي امور وزارت اعالم و تعيين با ـ3تبصره

رسمي حسابداران خدمات از ،ماده اين ز بند موضوع اشخاص »حسابرسي« يا »قانوني
.كرد استفاده نيز

3 ماده
 بازرسـي  و حـسابرسي « گزارش فاقد مورد حسب كه )2( ماده موضوع اشخاص مالي صورتهاي

موسـسات  هـا،  وزارتخانـه  از يك هيچ در باشد نامه آيين اين موضوع »حسابرسي گزارش« يا »قانوني
و بهادار اوراق بورس سازمان ،غيربانكي اعتباري موسسات ،ها بيمه و بانكها ،دولتي شركتهاي،  دولتي

نخواهـد  استناد قابل مزبور اشخاص نفع به و باشد  نمي معتبر غيردولتي عمومي نهادهاي و موسسات
.بود

توسط ارايه بلقا تتسهيال از ماده اين موضوع حقوقي و حقيقي اشخاص استفاده ـ تبصره
وفق كه ماده اين در مذكور شركتهاي و دستگاهها ،سازمانها ،موسسات ،ها وزارتخانه
به منوط مورد حسب باشد، مي مالي صورتهاي ارايه مستلزم شده اعالم ضوابط و مقررات

.دباش مي نامه آيين اين موضوع حسابرسي موسسه يا رسمي حسابدار گزارش ارايه

4 ماده
يـا  »قانوني بازرسي و حسابرسي« گزارش در مكلفند حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران

اصول طبق و 1347 مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانون رعايت با كه »حسابرسي گزارش«
مـوارد  دربـاره  شـده  رسيدگي مالي صورتهاي و حسابها به نسبت ،دشو مي تهيه حسابرسي ضوابط و

:ايندنم نظر اظهار صريحاً زير
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43جامعه حسابداران رسمي ايرانقانون و مقررات

مورد شخص فعاليت با مرتبط مقررات و قوانين ساير و مالياتي ،تجاري مقررات و قوانين رعايت )الف
،رسيدگي

صورتهاي همراه يادداشتهاي و مالي صورتهاي رايها و تهيه در حسابداري ضوابط و اصول رعايت )ب
،مزبور

.مالي صورتهاي رد رسيدگي مورد شخص عمليات نتايج و مالي وضعيت ارايه حوهن )ج
از تخلف هرگونه به ،رسيدگي جريان در حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران هرگاه ـ1تبصره

مكلفند نمايند، برخورد مديرعامل و مديره هيأت ناحيه از ماده اين موضوع مقررات
.دكنن منعكس خود گزارش در را موارد

استانداردهاي حسابرسي حرفه در فمتعار اصول حسابرسي، ضوابط و اصول از مقصود ـ2تبصره
موضوع اي رفتارحرفه آيين و حسابرسي سازمان اساسنامه قانون )7( ماده ز بند موضوع

.باشد مي ايران رسمي حسابداران جامعه اساسنامه )6( ماده )3( بند
استانداردهاي و حسابداري در متداول اصول ،حسابداري ضوابط و اصول از مقصود ـ3تبصره

.باشد مي حسابرسي سازمان اساسنامه قانون )7( ماده ز بند موضوع

5 ماده
وظـايف  انجـام  دار عهـده  كـه  حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران

در باشـد،  مـي  نامـه  آيـين  اين  )2( ماده مشمول اشخاص حسابرسي يا و قانوني بازرسي و حسابرسي
حـسابرسي  گزارش فوق، )4( ماده موضوع گزارش بر الوهع مكلفند مزبور اشخاص درخواست صورت
قـرار  دسـترس  در و تهيـه  كـشور  ماليـاتي  امـور  سازمان طرف از كه اي نمونه طبق جداگانه مالياتي

گـزارش  .دهنـد  قـرار  مـؤدي  اختيار در مربوط مالياتي امور اداره به تسليم جهت و تنظيم گيرد، مي
:باشد زير موارد شامل بايد مذكور

مفـاد  طبـق  حـسابرسي  امر براي حسابداري مدارك و اسناد و دفاتر كفايت به نسبت اظهارنظر )الف
.حسابداري استانداردهاي و ضوابط و اصول رعايت با مربوط مقررات و مستقيم مالياتهاي قانون

.مربوط مقررات و قانون اين مفاد اساس بر ماليات مشمول درآمد تعيين) ب
بـه  آن پرداخت و كسر به مكلف قانون موجب به مؤدي كه تكليفي مالياتهاي به نسبت اظهارنظر) ج

.است بوده كشور مالياتي امور سازمان
تعيين كشور مالياتي امور سازمان نظر مورد مالياتي حسابرسي گزارش نمونه در كه مواردي ساير) د

.شد خواهد
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مـاده  )هــ ( بند به توجه با نيز تقيمغيرمس مالياتهاي مورد در مالياتي حسابرسي گزارش -1 تبصره
عنـوان  بـه  ذيـصالح  حـسابداران  اي حرفـه  و تخصـصي  خدمات از استفاده قانون واحده

نمونـه  در كـه  بود خواهد ترتيبي به آن، )4( تبصره و -1372 مصوب ـ  رسمي حسابدار
.گردد مي تعيين كشور مالياتي امور سازمان يتنظيم مالياتي حسابرسي گزارش

بنـد  اجـراي  در حـسابرسي  سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران هرگاه -2 تبصره
خللـي  دفـاتر  اعتبـار  بـه  آنها نظر به كه نمايند برخورد ايرادي موارد به ماده اين »الف«

مـوارد  درج ضـمن  باشـد،  پذير امكان ماليات مشمول واقعي درآمد تعيين و ننمايد وارد
.كرد خواهد تعيين را ماليات مشمول درآمد خود، گزارش در ايراد

غيرقابـل  ماليـات  مـشمول  درآمـد  محاسـبه  براي مزبور مدارك و اسناد و دفاتر كه صورتي در
قبـول  مـورد  مربـوط  نامـه  آيين و قانوني موازين رعايت عدم علت به يا شود داده تشخيص رسيدگي

ارائـه  از پـس  بايـد  رسيحـساب  سـازمان  يـا  و حـسابرسي  موسسات و رسمي حسابداران نشود، واقع
امـر  بـراي  دفـاتر  و مـدارك  و اسـناد  كفايـت  بـه  نـسبت  اظهارنظر حاوي مالياتي حسابرسي گزارش

نمايـد،  اعـالم  ربط ذي مالياتي امور اداره به داليل ذكر با كتبي طور به را موضوع مالياتي، حسابرسي
تعيـين  و رسـيدگي  بـه  سبتن موضوعه مقررات مطابق است مكلف مالياتي امور اداره صورت اين در

.نمايد اقدام ماليات مشمول درآمد
مـورد  در مـداركي  و اطالعـات  ماليـات،  تـشخيص  بـرگ  صـدور  از بعـد  يا قبل چنانچه -3 تبصره

مؤدي مدارك و اسناد و دفاتر بررسي به نياز نتيجه در كه آيد دست به مالي فعاليتهاي
سـازمان  يـا  و حـسابرسي  ساتموسـ  و رسمي حسابداران تكميلي توضيحات و ربط ذي

از كتبـي  طـور  بـه  مـصداق  ذكر با را موضوع مالياتي امور اداره رييس باشد، حسابرسي
نمـود  خواهـد  استعالم حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران

:شد خواهد عمل زير ترتيب به كه
تاريخ از ماه يك ظرف مكلفند يحسابرس سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران )الف

در مزبـور  فعاليـت  كـه  صـورتي  در و بررسي را مربوط مدارك و اسناد و دفاتر استعالم، دريافت
اداره ريـيس  اطـالع  بـه  كتبي طور به را مالي فعاليت ثبت عدم موضوع باشد، نشده ثبت دفاتر
قانون مطابق شده، واصل اسخپ اساس بر مالياتي امور اداره صورت اين در برسانند، مالياتي امور

.نمود خواهد اقدام موضوعه مقررات و
موسـسات  و رسـمي  حـسابداران  باشـد،  شـده  ثبـت  دفاتر در مزبور مالي فعاليت كه صورتي در )ب

ثبـت  اسـتعالم،  دريافـت  تـاريخ  از مـاه  يـك  ظـرف  مكلفنـد  حسابرسي سازمان يا و حسابرسي
سـند  شـماره  ذكـر  بـا  تكميلـي  توضـيحات  ضـمن  را مـؤدي  دفاتر در استعالم مورد فعاليتهاي

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



45جامعه حسابداران رسمي ايرانقانون و مقررات

اطـالع  بـه  كتبـي  طور به آن، به ضميمه مدارك و حسابداري اسناد تصوير با همراه حسابداري
.رساند مي مالياتي امور اداره رييس

به توجه با حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران پاسخ كه صورتي در )ج
و ارسـالي  مـدارك  و اسـناد  و مـستقيم  مالياتهـاي  قـانون  )272( ادهم )1( تبصره اخير قسمت

تطبيق مربوط مقررات و قانون با مالياتي امور اداره رييس نظر به شده، داده تكميلي توضيحات
موضـوع  نفـري  سه هيئت به پذيرش عدم استدالل شرح با را موضوع مالياتي امور اداره ننمايد،

.نمود خواهد ارجاع نامه آيين ناي )6( ماده )1( تبصره »ب« بند
از مـاه  يك ظرف حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران كه صورتي در )د

نكنند، اقدام مربوط مالياتي امور اداره رييس به الزم پاسخ ارائه به نسبت استعالم دريافت تاريخ
خواهـد  اقدام موضوعه مقررات و قانون طبق مؤدي به مراجعه يا و استعالم با مالياتي امور اداره
.نمود
و حـسابرسي  موسـسات  و رسمي حسابداران به را مالياتي حسابرسي انجام كه اشخاصي -4 تبصره

حـسابداران  بـا  قـرارداد  از نـسخه  يـك  مكلفنـد  نمايند، مي ارجاع حسابرسي سازمان يا
بـه  ماليـاتي  نامهاظهار با همراه را حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي
.نمايند تسليم مربوط مالياتي امور اداره

)3( بند موضوع نفري سه هيئت جلسه در مذكور مؤديان مالياتي پرونده كه مواردي در -5 تبصره
توسـط  مزبـور  تهيـأ  اعـضاي  از يكـي   باشد، مطرح مستقيم مالياتهاي قانون )97( ماده

.شود مي انتخاب رسمي بدارانحسا بين از كشور مالياتي امور سازمان كل رييس

6 ماده
بـرگ  مقـررات  مطـابق  و قبـول  رسيدگي بدون را مالياتي حسابرسي گزارش مالياتي امور اداره
مـؤدي  كـه  اسـت  آن بـه  موكـول  مالياتي حسابرسي گزارش قبول .نمايد مي صادر ماليات تشخيص
حـداكثر  يـا  مالياتي ظهارنظرا با همراه مالياتي حسابرسي گزارش ضميمه را مالي حسابرسي گزارش
نمـوده  تـسليم  مربـوط  ماليـاتي  امـور  اداره به اظهارنامه تسليم مهلت انقضاي تاريخ از ماه سه ظرف
.باشد

در مالياتي حسابرسي گزارش ارائه به نسبت ماليات تشخيص برگ صدور از قبل چنانچه -1 تبصره
مالياتهـاي  جملـه  از  ( »ج« و  )اسـتهالكات   قبول، قابل هاي هزينه( »ب« بندهاي خصوص

ماليـاتي  معافيتهـاي  و نامـه  آيين اين )5( ماده  )حقوق و تكليفي مالياتهاي غيرمستقيم،
سـازمان  يـا  و حـسابرسي  موسـسات  و رسـمي  حـسابداران  تكميلـي  توضـيحات  به نياز
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از كتبـي  طـور  بـه  مـصداق  ذكر با را موضوع مالياتي امور اداره رييس باشد، حسابرسي
نمـود  خواهـد  استعالم حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران

:شد خواهد عمل زير ترتيب به كه
تاريخ از ماه يك ظرف مكلفند حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران )الف

ايـن  رغيـ  در نماينـد،  ارائـه  مالياتي امور اداره رييس به را تكميلي توضيحات استعالم، دريافت
و رسـمي  حسابداران سوي از مؤدي مدارك و اسناد و دفاتر به دسترسي عدم اعالم يا و صورت

جهـت  موضـوعه  مقررات مطابق مالياتي امور اداره حسابرسي، سازمان يا و حسابرسي مؤسسات
.نمود خواهد اقدام مؤدي تكليفي مالياتهاي و ماليات مشمول درآمد تشخيص و رسيدگي

به توجه با حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران پاسخ هك صورتي در )ب
و قـانون  بـا  انطبـاق  لحـاظ  از مـستقيم  مالياتهـاي  قـانون  )272( ماده )1( تبصره اخير قسمت
هيئتـي  به موضوع نباشد، مقصود به كافي مالياتي امور اداره رييس نظر حسب مالياتي مقررات
ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي و كشور مالياتي امور انسازم نمايندگان از متشكل

از نفـر  يـك  و )سـازمان  آن مالياتي حسابرسي گزارشهاي مورد در حسابرسي سازمان نماينده  (
بـا  هيئـت  .گـردد  مي ارجاع كشور مالياتي امور سازمان كل رييس انتخاب به رسمي حسابداران

امـور  سـازمان  قبول مورد مذكور، هيئت اعضاي اكثريت رأي   و يافته رسميت اعضا كليه حضور
فـصل  و حـل  مبنـاي  و بـوده  حـسابرسي  سـازمان  و رسمي حسابداران جامعه و كشور مالياتي
.گرفت خواهد قرار ربط ذي پرونده
موسـسات  و رسـمي  حـسابداران  بـا  مـذاكره  شـامل  مـورد  حـسب  شده ياد تهيأ هاي بررسي
حـسابرسي  مـدارك  و اسـناد  بررسـي  و مـشاهده  دهنده، رشگزا حسابرسي سازمان يا و حسابرسي

انجـام  درخواسـت  و ماليـاتي  امـور  اداره اسـتعالم  مـورد  موضـوعات  يـا  موضـوع  با رابطه در مالياتي
اعالم و حسابرسي سازمان يا و حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران توسط تكميلي رسيدگيهاي

.بود خواهد هيئت به نتيجه
موجـب  بـه  مـاده  ايـن  )1( تبصره "ب" بند موضوع هيئت جلسات تشكيل و ارهاد نحوه -2 تبصره

سـازمان  كـل  رييس تصويب به و تهيه مزبور هيئت توسط كه بود خواهد دستورالعملي
.رسد مي كشور مالياتي امور

سـازمان  يـا  و حـسابرسي  موسـسات  و رسـمي  حسابداران و مالياتي امور ادارات روساي -3 تبصره
شـده  تعيين مهلتهاي در پاسخ ارسال و استعالم تا كاربرند به تمهيداتي بايد حسابرسي

ابـالغ  بـا  بايـد  بـالعكس  و رسمي حسابدار و مالياتي امور اداره بين مكاتبات .شود انجام
.پذيرد صورت سفارشي پست طريق از و كتبي
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و رسـمي  بدارانحسا آراء اتفاق به ماده اين )1( تبصره »ب« بند موضوع هيئت چنانچه -4 تبصره
دسـتورالعمل  رعايـت  عـدم  لحـاظ  بـه  را حـسابرسي  سـازمان  يـا  و حـسابرسي  موسسات
مقـصر  ماليـاتي  حـسابرسي  گـزارش  تنظيم در مالياتي مقررات ساير و مالياتي حسابرسي
انتظـامي  هيئتهاي در طرح جهت را هيئت نظر كشور مالياتي امور سازمان دهد، تشخيص

جامعه .نمود خواهد ارسال حسابرسي سازمان انضباطي يتهكم يا رسمي حسابداران جامعه
انتظامي هيئتهاي رأي   از نسخه يك مكلفند حسابرسي سازمان و ايران رسمي حسابداران

 .نمايند ارسال كشور مالياتي امور سازمان به اطالع جهت را انضباطي كميته يا

7 ماده
گردنـد،  نمـي  نامـه  آيـين  ايـن  )2( مـاده  ادـمفـ  مـشمول  كـه  حقيقي و حقوقي اشخاص ساير

موسـسه  يـا  رسمي حسابدار به را خود مالياتي گزارش تنظيم و مالي صورتهاي حسابرسي توانند مي
مهلت ظرف يا و ،مالي صورتهاي و مالياتي اظهارنامه ضميمه به را، مزبور گزارش و ارجاع يحسابرس

مـشمول  ،صـورت  اين در .نمايند تسليم بوطمر مالياتي امور اداره به نامه آيين اين )6( ماده در مقرر
.بود خواهند آن ذيل هاي تبصره و نامه آيين اين )6( و )5( مواد مفاد

8 ماده
حـسابرسي  ،اجتمـاعي  نتامي سازمان موافق نظر كسب با توانند مي حقوقي و حقيقي اشخاص

يـا  رسـمي  سابدارانحـ  به را خود بيمه حق كسر مشمول مبالغ تعيين گزارش تنظيم و قانوني دفاتر
رعايـت  بـا  مـذكور  موسـسات  و حـسابداران  و ارجـاع،  نامـه  آيـين  ايـن  موضوع حسابرسي موسسات
گـزارش  ،اجتمـاعي  تـامين  سـازمان  دسـتورالعملهاي  و مقررات ،قوانين مبناي بر كارفرمايان تكاليف

خواهـد  رارقـ  بيمه حق حاسبهم مبناي مزبور گزارش صورت اين در كه ،كنند تهيه را الزم حسابرس
.تگرف

در نشده ذكر موارد و محاسبات در اشتباه از ناشي بيمه حق مطالبه مانع ماده اين حكم - تبصره
حداكثر ،مقررات ساير و اجتماعي تامين مقررات طبق فوق در مذكور حسابرسي گزارش
.بود نخواهد گزارش تسليم تاريخ از ماه شش مدت ظرف

9 ماده
كننـده  دريافـت  دولتـي  دسـتگاههاي  موافـق  نظر كسب با توانند يم حقيقي و حقوقي اشخاص

شـهرداريها،  دولـت،  عـوارض  و حقـوق  خدمات، و كاال متقي التفاوتهاي مابه ،غيرمستقيم مالياتهاي
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حـسابرسي  موسـسات  و رسـمي  حسابداران خدمات از موارد، ساير و بدني تربيت ،پرورش و آموزش
صـورت  ايـن  در .نماينـد  اسـتفاده  شـده  يـاد  موارد خصوصدر ويژه حسابرسي گزارشهاي تهيه براي

دريافـت  و محاسـبه  مبنـاي  را مزبـور  ويژه حسابرسي گزارشهاي موظفند مذكور دولتي دستگاههاي
.دهند قرار خود مطالبات
گزارش تهيه و ويژه حسابرسي توانند مي نيز راساًً ماده اين موضوع دولتي دستگاههاي ـ تبصره

موسسات يا رسمي حسابداران به را حقيقي و حقوقي اشخاص درخصوص مربوط
به مربوط مقررات طبق الزحمه حق پرداخت صورت اين در.نمايند واگذار حسابرسي

.بود خواهد ربط ذي دولتي دستگاه عهده

10 ماده
از قـسمتي  يـا  تمـام  كشور ارزي مقررات طبق مجازند كه نامه آيين اين موضوع اشخاص كليه

مـوارد  و دريـافتي  تـسهيالت  سـود  و اقـساط  االمتياز، حق گذاري، سرمايه سود ،ايهسرم اصل درآمد،
گـزارش  مورد حسب مكلفند نمايند منتقل كشور از خارج به بانكي شبكه طريق از و ارز به را مشابه
بـه  نـسبت  اظهـارنظر  درخصوص رسمي حسابدار يا و حسابرسي موسسه يا حسابرسي سازمان ويژه

.نمايند منضم خود درخواست به را مربوط مقررات و مستندات با تقاضا مورد ارز ميزان انطباق
عمليات كه كشور از خارج از تسهيالت اخذ و خدمات و كاال خريد شامل ماده اين حكم ـ1 تبصره

مشمول و گيرد مي صورت آنها امثال و سفارش ثبت اسنادي، اعتبارات طريق از آن
.بود نخواهد ، باشد مي ديگر ربط ذي مراجع نظارت اعمال

سال مصوب خارجي هاي سرمايه حمايت و جلب قانون )2( ماده در مذكور هيأت ـ2تبصره
يا حسابرسي موسسات يا حسابرسي سازمان اتخدم از مورد حسب تواند مي 1334

.دنماي استفاده رسمي حسابداران

11 ماده
نـام  و نام درج با رسمي حسابدار هوسيل به مورد حسب بايد رسمي حسابداران گزارشهاي كليه
يكـي  امضاي به حداقل حسابرسي موسسات مورد در و شود مهر و امضا عضويت شماره و خانوادگي

.دبرس موسسه مهر و وي عضويت شماره و خانوادگي نام و نام ذكر با موسسه شركاي از
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49جامعه حسابداران رسمي ايرانقانون و مقررات

12 ماده
حسابداران مجاز خدمات ساير از الذكر فوق موارد بر عالوه توانند مي حقيقي و حقوقي اشخاص

نيـز  »ايـران  رسـمي  حـسابداران  جامعه اساسنامه«  )1( ماده موضوع حسابرسي موسسات و رسمي
.نمايند استفاده

13 ماده
اساسـنامه  )6( مـاده  3 دبنـ  موضـوع  حـسابداران  اي  رفتارحرفه و اخالق آيين تصويب تاريخ تا
منافع و سرمايه در كه حسابرسي موسسه يا رسمي ارحسابد گزارش ،ايران رسمي حسابداران جامعه
بـه  و داشته انتفاعي و بازرگاني معامالت مزبور واحد با يا ،بوده سهيم و شريك رسيدگي مورد واحد
جلـسات  در حـضور  وكالـت  واحـد  آن طـرف  از يا و نموده ارايه مالي و حسابداري خدمات واحد آن

   .دبو نخواهد استناد قابل مزبور احدو نفع به و نبوده معتبر باشد، داشته  مديره هيأت

اي مشاوره خدمات ارايه دار عهده ،حسابرسي موسسه يا و رسمي حسابدار كه صورتي در ـ تبصره
دبيركل به مراتب اعالم ضمن بايد باشد، شده صاحبكار به مالي سيستمهاي طراحي و

اي حرفه ضوابط و لاصو دقيق رعايت و )حسابرسي عمليات به شروع از قبل( جامعه
.نشود وارد خدشه وي استقالل و اي حرفه صالحيت به كه كند عمل اي گونه به

14 ماده
از اسـتفاده  درخواسـت  خـارجي  يـا  و داخلـي  از اعـم  داوري يا و قضايي مراجع كه مواردي در

اناير رسمي حسابداران جامعه ،باشند داشته را حسابرسي موسسات يا و رسمي دارانحساب تخدما
شـخص  .نمـود  خواهـد  اقـدام  حـسابرسي  موسـسات  و رسـمي  حسابداران هرستف ارسال به تنسب
.دبرسان ايران رسمي حسابداران عهجام اطالع به را مراتب است فمكل تخبمن
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عمومي مجمع ي برگزاره نحوهدستورالعمل مربوط ب
يعال يشورا يو انتخابات اعضا

ران، دسـتورالعمليـ  ا ي حسابداران رسـم   ه جامع هاساسنام 6 ه ماد 2 هتبصر و   5 ه ماد 2 ه تبصر يدر اجرا 
:باشد  ير مي زشرح هب يعال يشورا ي و انتخابات اعضاي مجمع عمومي برگزاره نحوهمربوط ب

 كليات-بخش اول

1 هماد
:شود مير برگزار يل و در موارد زكي تشه جامعيقي حقي از اجتماع اعضايمجمع عموم

 مـوارد هم نسبت بيت اتخاذ تصمهسال ج  ره هور ما يرهان ش يثر تا پا  ك حدا هك ه ساالن يمجمع عموم   ) الف
:شود ميل كير تشيز
 يعال يشورا هب گزارش ساالنيتصو. 
 مجمعهسيرئ هيأتاد هشني پهب بنا يعال يشورا يور اعضان حق حضييتع . 
 هسيرئ هيأتاد هشني پهب بنا ه جامعي رسمياه يه درج آگيراالنتشار برايثك هن روزنامييتع.

)هساالن  ه س يمجمع عموم (بار    يك سال   هس  ره هك يعال  يشورا ي انتخاب اعضا  ي برا يمجمع عموم   )  ب
.شود ميل كي تشيعال يشورا يت انتخاب اعضاهج ربوط،سال م هور مايرهان شيثر تا پاكحدا

يـي  و داراير امور اقتـصاد ي دستور وزاساس بر يعال يشوراد انتخابات  ي تجد ي برا يمجمع عموم  )  ج
.)ه اساسنام8 هماد2 هموضوع تبصر(
عالي نظـارت،    كل، رئيس هيأت    عدم دعوت اعضاي مجمع در موعد مقرر توسط دبير        صورت    در  :تبصره 

.نمايد عمومي را دعوت مي معمج

2 هماد
عالي انتظامي و در غياب وي رئيس رئيس هيأت  ب از كمر يا  هسيرئ هيأت توسط   ي مجمع عموم  هجلس

هكـ  ي منشعنوان هب نفر يك ناظر و عنوان هب نفر دو و هس جلسي رئعنوان هب هيأت اول انتظامي بدوي، 
.شود مي هدار، ادـنگرد مين يي مجمع تعهتوسط اعضاء حاضر در جلس

.عنوان اعضاي هيأت رئيسه مجمع انتخاب شوند  توانند به عالي نمي  هيچ يك از اعضاي شوراي  : 1 هتبصر
.گردد كل و متعاقباً توسط هيأت رئيسه منتخب اداره مي  عمومي ابتدا توسط دبير  جلسات مجمع   : 2هتبصر
يعـال  يشـورا  ي انتخابات اعضا  هط ب  مربو ه جلس هك ي مجمع در موارد   هسيرئ هيأتانتخاب     : 3هتبصر

. ممنوع استيعال يشورات در ين داوطلبان عضوياست از ب

3 هماد
. نظارت استيعال هيأت هدهع هب يعال يشورا و انتخابات ي مجمع عمومي برگزارينظارت بر چگونگ
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ه ساالني مجمع عموم–بخش دوم 

4 هماد
لكيخ تش ي روز قبل از تار    20 را حداقل    هساالن يل مجمع عموم  كيان تش كلف است زمان و م    كل م كريدب
راالنتـشار ويثك ه در روزنامـ   يهـ  درج آگ  قيطر از) يعال يشورا هرد ساالن ك گزارش عمل  ه ارائ همشروط ب (
. اطالع اعضاء برسانده بي مقتضياهر روشيز ساي و نه جامعهگا وباس در كن انعيمچنه

. استي الزامه، درج دستور جلسه ساالني مجمع عموملكيان تشك زمان و مه مربوط بهيدر اطالع  : هتبصر

5 هماد
ثر تـاك حاضـر حـدا    ه عـد  هچنانچـ . ابـد ي  يت مـ  يدرصد اعـضاء رسـم      50ش از   ي با حضور ب   ي مجمع عموم  هجلس
 تـنفس،هقـ يدق  30 از  پـس  باشـد    هن شـد  يـي  تع نصاب  حدمتر از   ك،  هي زمان مندرج در اطالع    از  پسساعت    يك
سـوم   بـار  يصورت دعوت مجدد برا     نيا  غيرابد در   ي  يت م يدرصد اعضاء رسم    40ش از   ي مجمع با حضور ب    هجلس

.د آمده خواعمل  هب 4  هفات مندرج در ماديت تشري دوم با رعاهخ جلسيروز از تار  30ثر ك حداه فاصلهب
 سومه جلس .روز باشد   10د حداقل   يل آن با  كيخ تش ي تا تار  ه سوم در روزنام   ه دعوت جلس  يه درج آگ  هفاصل

.افتيد هت خواين، رسميتعداد از حاضر  رهبا 

6 هماد
ردكـ  قرائت گزارش عمل   ي برا يعال يشورا ي از اعضا  يكيا  يس  ي، از رئ  هگاي در جا  هسيرئ هيأتبا استقرار   

هكـ  نظـارت    يعـال  هيـأت  با استماع گزارش     يد و سپس مجمع عموم    يآ    ي م عمل هب شورا دعوت    هساالن
ه در دسـتور جلـس     ه شد ينيب شي موارد پ  ه، نسبت ب  شود  مي هخواند هيأت از اعضاء    يكيا  يس  يتوسط رئ 

.ندك  ي ميريگ ميتصم
 موارد مندرج در دسـتوره نسبت ب  ه ساالن يم در مجمع عموم   ي اتخاذ تصم  ي برا يريگ يرأ  :  )1( هتبصر

.د گرفته انجام خوايتبك صورت هب هجلس
ـ  نصف رأي    با همواره يمات مجمع عموم  يتصم   : )2( هتبصر ه حاضـر در جلـس     ياعـضا  يـك  هعـالو  هب

.د بودهمعتبر خوا
اسـاس   بـر ،  هاساسـنام   8  هماد2 ه تبصر “پ” و   “ب” ،“الف” ياه طبق بند  هك يصورت  در   : )3( هتبصر

د گـردد،يـ  تجديعـال   يشـورا  ي انتخابـات اعـضا    يـي  و دارا  ير امور اقتـصاد   يم وز يتصم
ي برگزار هنسبت ب م مزبور   يخ ابالغ تصم  ي از تار  هما 4 ثر ظرف كلف است حدا  كل م كريدب

.دين دستورالعمل اقدام نمايانتخابات طبق مفاد ا
شـود  مي  هيهت يا  ه صورتجلس هسيرئ هيأت توسط   ،عمومي مجمع در   همات متخذ يتصم از   : )4 (هتبصر

عالي نظارت، بالفاصله جهت اطالع نسخه از آن به هيأت     از امضا، ضمن تسليم يك     و پس 
.گردد ينحو مقتضي اعالن م كليه اعضا به
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ه ساالنه سي مجمع عموم-بخش سوم

7 هماد
.شوند  ي انتخاب مه جامعيقي حقين اعضاي از بيعال يشورا ياعضا
ت دريتواننـد داوطلـب عـضو     ي مـ يصـورت   در هريمـد   هيـأت  ي نظارت و اعضا يعال  هيأت ياعضا  :  هتبصر

 حـسبهك خود را    يتعفا اس ، انتخابات يخ برگزار ي قبل از تار   هما  4 حداقل   هك باشند   يعال  يشورا
.نندك ه است ارائه مورد موافقت قرار گرفتيعال  يشورا و يي و داراير امور اقتصاديمورد توسط وز

8 هماد
.د شده انجام خوايتبك رأي  اخذقيطر از با حضور اعضا و ه جامعيعال يشورا يانتخاب اعضا

 حـداقل تعـداد حـسابدارانهك يا  ه منطق ياه هتواند در حوز      ي م يعال يشورا يانتخابات اعضا    : هتبصر
انكـ ا ام نجـ  در زمـان انتخابـات باشـند و در آ          يل حـسابداران رسـم    كـ  درصـد   ده در آن    يرسم
 ويعـال  يشـورا ب ي و تـصو هريمـد  هيـأت اد هشنيـ  باشـد بـا پ  ه مستقل وجود داشت  گيري  يرأ

.گزار شودران برهمزمان با ته طور هب هيأت هندي نظارت و با حضور نمايعال هيأتموافقت 

9 هماد
لكـ رياد دبهشني پهخ انتخابات بي قبل از تار  ه ما هس ، رأي ز ساعات اخذ  ي انتخابات و ن   يان برگزار كزمان و م  

ه در روزنامـ   يهـ  درج آگ  قيـ طر  ازخ انتخابـات    ي قبل از تـار    هما2رسد و حداقل        ي م يعال  يشوراب  يتصو  هب
.ديد رسهواخ اطالع اعضا ه بي مقتضياهشر روي و ساهت جامعياس در ساك، انعهراالنتشار جامعيثك

تهرا ج  هيأتاز  يانات مورد ن  ك نظارت، ام  يعال هيأت درخواست   اساس برلف است   كل م كريدب   : هتبصر
.ديم نماه انتخابات فراياجرا حسننظارت بر 

10 هماد
دي با ،شندبا  مي ه اساسنام 7 ه در ماد  ه شد ينيب  شيپط  ي واجد شرا  هك يعال يشورات در   ين عضو يداوطلب

ـ     ،9 ه موضوع ماد  يهخ درج آگ  يروز از تار  15ثر ظرف   ك خود را حدا   يتبكدرخواست   ه طبق فرم مربوط ب
.ندي ارسال نماه جامعي نشانه بيا با پست سفارشي نديافت نمايد دري و رسهل دادي تحوه جامعهرخانيدب

ل آنيـ خ تحو يا تـار  ي ه شد هدل دا ي تحو ه جامع هلت مقرر ب  ه بعد از م   هك يياه  درخواست هب   : )1( هتبصر
.د شده نخواهب اثر داديلت مقرر باشد، ترته ماز پس پست ه ادارهب

 اطالعات مـرتبطهمراه ه بيعال يشورات در   يط عضو ي داوطلبان واجد شرا   يرست اسام هف  : )2( هتبصر
، توسطه اساسنام 7 هماد يك ه مفاد تبصر  ي منظور اجرا  ه قرار دارد، ب   هار جامع ي در اخت  هك
يعال هيأت يمزمان رونوشت آن برا   ه و   يي و دارا  ير امور اقتصاد  ي وز ي برا هل جامع كريبد

م درخواسـتيخ تـسل  يت از تـار   ي داوطلبان عضو  يرست اسام هف. د شد هنظارت ارسال خوا  
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 نزد دارنـدگان اطالعـات مزبـور،طي داوطلبان واجد شرا   يرست اسام ه تا انتشار ف   يداوطلب
.گردد مي ي تلقهمحرمان

مانه درتواند   ي نم ند،ه د يتبك انصراف   يعال يشورات در   ي عضو ي از نامزد  هك يداوطلبان  : )3( هتبصر
. شونديعال يشورات در ي داوطلب عضومجدداً هدور

11 هماد
تي واجـد صـالح    ياهـ  نامزد ي، اسـام  ه جامعـ  ه اساسـنام  7 هماد يك ه مراحل مقرر در تبصر    ي ط از پس
 درجقيطر ازشاغل   غير شاغل و    هگرو دوخ انتخابات در    ي از تار   روز قبل  15 تا   يعال يشورات در   يعضو

.د شده اعالم خواهت جامعيراالنتشار و سايثك هدر روزنام
ـ   ي واجد صالح  ياه تعداد نامزد  هك شود  مي برگزار   يصورت  درانتخابات     : تبصره برابـر  دوزان  يـ  م هت، حداقل ب

نـصاب   حد ه ب صورت  در . نفر باشد  14 ينعي) شاغل  غير شاغل و    ياعضا (هگرو  ره در   ي اصل ياعضا
.د شدهد خوايگر تمديروز د10  ي مدت ثبت نام برا،تي واجد صالحياهدن تعداد نامزدينرس

12 هماد
تيراالنتشار و سـا   يثك هت، در روزنام  ي داوطلبان عضو  يا از زمان اعالم اسام    ه تن ،يغات انتخابات يانجام تبل 

،يراد سخنران ي، ا ه از جمل  يغ انتخابات ي تبل هرگونهانجام  . ز است  ساعت قبل از انتخابات مجا     24 تا   هجامع
سـاعت 24 ي زمان ها در فاصل  ي داوطلبان و    ي قبل از اعالم اسام    ه و موارد مشاب   ه، درج مقال  هانجام مصاحب 

غـاتيدر تبل. ستيـ  و مجـاز ن شود  مي يغ تلق ين مدت، تبل  ي ا يا ط ها انتشار و پخش آن    يقبل از انتخابات    
:نديت نماير را رعاي، موارد زيا هن رفتار حرفييت مفاد آي رعابر هعالود يا بيانتخابات
 يا هن حرفيت شئون و موازيرعا، 
  مورد خود واقع در خودداري از اظهارات خالف. 
   مورد نامزدهاي ديگر از هرگونه مطلب درخودداري.

ـ    ،يغاتي تبل ياههغات توسط گرو  يتبل  : تبصره ينفـر از اعـضا     20قل   حـدا  يتبـ ك ي تقاضـا  ه مـشروط ب
چـارچوب  مزبـور در   ياههـ گرو.  مجـاز اسـت    ،ه از جامع  يعال يشورات در   ي عضو داوطلب غير

شـود   مـي ن  يـي تع عالي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي        با پيشنهاد شوراي    هك يضوابط
.باشند مي يم مستثنكن حي از اهثبت شد يا ه حرفياه انجمن.نديت نمايتوانند فعال  يم

13 هادم
ـ    ل و كـ ري دب يتبـ ك زمان مزبور با درخواسـت       هك ، ساعت 4از اعضا    رأي   مدت زمان اخذ   سيموافقـت رئ

.افتيد هش خوايافزا   ساعت2ثر تا ك حداي وهنديا نماي نظارت يعال هيأت
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14 هماد
تيمـسئول . رديـ گ    يمـ   صورت ي مخف صورت هب و   هبا ورق  رأي    اخذ قيطر از يعال يشورا يانتخاب اعضا 

.ل استكر ي دبهدهع هب )ه جامعياعضا( ندگانهد يت رأيوهاز احر

15 هماد
انكـ  ام نـدگان، هد  ي داشـتن نظـر رأ     ه نگ ي ضمن مخف  هك شود  ميع  يتوز  و ي طراح يلك ش هب رأي   اوراق

نـام ثبت  و )گري د ي رسم كا مدار يت  يارت عضو ك(ت  يوه احراز   از پس رأي   هورق .م باشد هنترل آن فرا  ك
 نفر، در شمارش آراء11بر   اسامي تكراري، مخدوش يا مازاد    . شود  مي هارائ  جدا و  سوش ه از ت  هندهد  يرأ

.محسوب نخواهد شد

16 هماد
.ديد رسه نظارت خوايعال هيأت  وهسيرئ هيأت ي امضاهب يا ه صورت جلسي انتخابات طهجينت

 وگيـري   ي رأ ه خاتمـ  از پـس  ه بالفاصـل  ،جلـسه  صـورت  ي و امـضا   هيهت شمارش آراء و   اخذ و     :هتبصر
.رديپذ  يصورت م رأي  و در محل اخذ روزمانه در

17 هماد
هطور مستند ظرف س    هب باًتكتواند موضوع را        ي باشد، م  هت داشت ياكان انتخابات ش  ي از جر  ي عضو هرگاه

.ندك، اعالم هيأت ه نظارت بيعال هيأت هرخاني دبقيطر ازخ انتخابات يروز از تار

18 هماد
ـ  ياكافـت شـ   يخ در ي از تـار   هفتـ ه يـك ظرف   موظف است ارت   نظ يعال هيأت  و يدگي موضـوع رسـ    هت ب

ـ   ،ا باشد ه تخلف نامزد  هت مربوط ب  ياك موضوع ش  هك يصورت در هتـسب ك م ء ضـرورت ابطـال آرا     ه نسبت ب
ـ  اًتبـ ك را   هجـ ي و نت  هم نمـود  ي حسب مورد اتخاذ تـصم     يانتظام هيأت ها ارجاع آن ب   ينامزد متخلف و     ه ب

.دينما  ي اعالم مكيشا
 نظـارت، مراتـبيعـال  هيأت مجمع توسط    هسيرئ هيأتا  ي ل و كر  ي احراز تخلف دب   صورت در   :هتبصر

ييـ دارا  و ير امور اقتصاد  ي وز ه نظارت ب  يعال هيأتس  يتوسط رئ  ، مستندات مربوط  هب هتوج با
.شود ميگزارش 

19 هماد
ياعتبار ي موجب ب  هكد  يرخورد نما  از تخلف ب   ي موارد هان انتخابات ب  ي نظارت در جر   يعال هيأت هچنانچ

ـ    ، اتفاق آراء  ه ب هم صورت جلس  ي تنظ از پستواند      ي م ،انتخابات شود   ابطـال انتخابـات اقـدام وه نـسبت ب
. برساندييدارا  وير امور اقتصادي اطالع وزهمراتب را ب
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خيتـار . دينماد انتخابات اقدام    ي تجد هلف است نسبت ب   كل م كر  ي دب ، ابطال انتخابات  صورت در    :هتبصر
. فوق استهخ صورت جلسي از تارهما 4 ثركحدا  ، رأياخذ

20 هماد
موضـوع (يـي دارا  و ير امـور اقتـصاد    يـ د صحت انتخابات توسـط وز     ييأخ ت ي روز از تار   15ل ظرف   كريدب

 را يعـال   يشـورا البدل    ي عل ينفر اعضا  6 و   ي اصل ينفر اعضا  11 ي، اسام )ه جامع ه اساسنام 5  ه ماد 3  هتبصر
 اعالمهت جامعي ساقيطر از  وهردك ارسال   ي رسم ه درج در روزنام   ياند، برا  هر انتخاب شد  ي ز شرح هب هك

: د نمود هخوا
 انتخابباشند  مي آراء   يت نسب يثرك حائز ا  هك )نفر 8 جمعاً( نفر 4شاغل   غير شاغل و    هگرو ره از   )الف

.ند شدهخوا
ـ  ه بـدون توجـ    هگـرو  دون آراء در مجمـوع      يباالترن  ي از حائز  ي اصل ي از اعضا  ه ماند ي باق نفر 3   ) ب ه ب

.ند شده آنان انتخاب خواياههگرو
 انتخـابين آراء بعد از اعـضا     ي حائز باالتر  هك )نفر 6 جمعاً( نفر 3شاغل   غير  شاغل و  هگرو ره از  ) ج

.ند شدهالبدل انتخاب خوا ي علي اعضاعنوان هب باشند، “ب”و “ الف ” ياه در بندهشد

ـ  تيـ مأمورن مـدت    ي در حـ   يعال  يشورا ياز اعضا   يكر  ه هك يصورت  در    :هتبصر ايـ  ل اسـتعفا و   يـ  دل ه ب
ياعـضا  ب  كيـ تر  ر در ييـ  باعـث تغ   يخروج و  و  خارج شود  يعال  يشورات  يگر از عضو  يل د يدل  ره

دهـ ن خوايـي  مربـوط تع هن گـرو ين از بيگزي گردد، نفر جا  ه اساسنام 6 هماد  يك هشورا طبق تبصر  
هاساسنام  6  ماده  يك ه در تبصر  ه شد ينيب  شيپب  كير در تر  ييوج عضو مزبور تغ    خر هچنانچو   شد،

.د شدهالبدل انتخاب خوا ي علين اعضايدر ب رأي نين باالترين از حائزيگزيند، نفر جاكجاد نيا

21 هماد
.شود مي ي تلقهن دستورالعمل تخلف از مقررات جامعيت مفاد ايرعا عدم

22 هماد
. استهل جامعكر ي و دعوت اعضاء با دبي مجمع عمومي برگزارييت اجرايمسئول

23 هماد
 توسـطهم صـورت جلـس    يسپس ضمن تنظ    و يداره نگ ،خ انتخابات ي بعد از تار   هما يكتا   رأي   ياه هبرگ

.گردد مي امحاء هريمد هيأت
درران  يـ  ا ي حسابداران رسـم   ه جامع يعال يشورااد  هشني پ ه ب هتبصر 19 و هماد 23 ن دستورالعمل در  يا

. استهدي رسيي و داراير امور اقتصادي وزبيتصو هب 1/7/1391  خيتار
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اي حرفه و تخصصي خدمات ارائه مجاز سقف نامه آيين
ايران رسمي حسابداران جامعه اعضاي توسط

28/11/1382 مصوب
دارايي و اقتصادي امور وزير

1 ماده
ايـن  از كـه  حسابرسي مؤسسات شريك رسمي حسابداران و انفرادي شاغل رسمي حسابداران

تقـسيم  گـروه  دو به خدمات ارائه مجاز سقف نظر از شوند مي ناميده »شريك« نامه آيين اين در پس
:شوند مي

.دارند حسابرسي مديريت سابقه سال پنج از كمتر كه اشخاصي ـ اول
.دارند حسابرسي ريتمدي سابقه سال پنج از بيش كه اشخاصي ـ دوم
عالي شوراي توسط كه است ضوابطي اساس بر حسابرسي مديريت سابقه تشخيص ـ تبصره

.شود مي تعيين ايران رسمي حسابداران جامعه

2ماده
تعـداد  حـداكثر  و سـال  يـك  طـول  در شـريك  هر توسط حسابرسي خدمات ارائه مجاز سقف
:است زير شرح به رندگي قرار شريك نظارت تحت توانند مي كه كاركناني

نظارت تحت كاركنان حداكثر    خدمات ارائه مجاز سقف
نفرساعت

  3313ر700اول گروه
  4819ر700دوم گروه

دستورالعمل بموجب ،نظارت تحت كاركنان تركيب همچنين و الزم تحصيلي مدارك و سوابق
.رسيد خواهد جامعه عالي شوراي تصويب به كه است نامه آيين اين اجرايي
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3ماده
معـادل  خدمـات ارائه مجاز سقف باشد هم شاغل رسمي حسابدار كه وقت تمام مدير هر براي

ازاي به )درصد شصت معادل( وقت تمام مدير دو تا حداكثر و مشابه مشخصات با شريك درصد سي
.شد خواهد اضافه شريك هر

4ماده
هـاي   سـقف  جمـع  معـادل  حـسابرسي  اتمؤسس توسط ارائه قابل اي  حرفه خدمات مجاز سقف

بـه  افزايش قابل سقف و است فوق مجموع درصد بيست اضافه به مؤسسه شركاي براي شده تعيين
.شد خواهد اضافه آن به سپس نيز »رسمي حسابدار مدير« داشتن اختيار در واسطه

5ماده
ارائـه  مجاز سقف از كار ساعات درصد پنجاه ضريب با حسابرسي از غير اي  حرفه مجاز خدمات

  .شد خواهد كسر نامه آيين اين موضوع خدمات

6ماده
ضـوابط  ،كارهـا  انـواع  اي  حرفـه  نظـارت  بـه  مربـوط  مقـررات  رعايت حسابرسي كار انجام براي
دسـتورالعمل  اسـاس  بـر  حسابرسي كارهاي در مختلف هاي  رتبه مشاركت ميزان و ها  رتبه تشخيص
الزامـي  ،شود مي تدوين ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي توسط كه نامه آيين اين اجرايي
.است

7ماده
هفـت  در ايـران  رسـمي  حـسابداران  جامعه اساسنامه 62 ماده مفاد دراجراي حاضر نامه آيين

بـه  28/11/1382 تـاريخ  در ،شده پيشنهاد ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي توسط ماده
.االجراست الزم ،ابالغ و تصويب تاريخ از و رسيده دارايي و اقتصادي امور وزير تصويب
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6 و 2 مواد موضوع اجرايي دستورالعمل
اي حرفه و تخصصي خدمات ارائه مجاز سقف نامه آيين

ايران رسمي حسابداران جامعه اعضاي توسط

29/11/1382 و 3/10 مصوبه
ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي

:شود مي تعيين زير ترتيب به حسابرسي حرفه در شاغل كاركنان هاي رتبه )1

شريك )الف
مدير )ب
ارشد سرپرست )پ
سرپرست )ت
ارشد حسابرس )ث
حسابرس )ج
حسابرس كمك )چ

:است زير شرح به مذكور هاي رتبه زاحرا شرايط و حسابرسي هاي رتبه تعاريف )2

حسابرس كمك
كننـد   مـي  كـار  بـاالتر  هـاي  رتبـه  دائمي و مستقيم نظارت حتت كارها انجام در كه كارآموزاني

و مـشابه  هـاي    رشـته  يـا  حـسـابداري  رشتــه  دانـشـجويان  .شـوند  مـي  شناخته »حسابرس كمك«
.كنند مي كار به شروع سمت اين با هستند تجربي سوابق فاقد كه ها رشته آن كارشناسان

حسابرس
هـاي  رتبـه  نظارت تحت را حسابرسي هاي برنامه اجراي و درك توانايي كه حسابرسي كاركنان

.شوند مي ناميده »حسابرس« باشند داشته باالتر
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:از است عبارت رتبه اين احراز شرايط حداقل
كار سابقه ماه 6 با مشابه هاي رشته يا حسابداري كارشناسي
كار سابقه سال 2 با مشابه هاي رشته يا حسابداري دانشحوي

ارشد حسابرس
و باشند دارا را كوچك حسابرسي كار چند يا يك مستقل انجام توانايي كه حسابرسي نكاركنا

بـه  كـار  نتـايج  و مـستندات  ارائـه  بـه  قـادر  و برآينـد  كامل طور به فوق كارهاي سرپرستي عهده از
هـاي  رتبه عمومي نظارت با بزرگ يا متوسط كار يك انجام به قادر همچنين و باشند باالتر هاي  رتبه
.شوند مي ناميده »ارشد حسابرس«ند باش رباالت

:از است عبارت رتبه اين احراز ايطشر حداقل
كار سابقه سال 3 با حسابداري كارشناسي
كار سابقه سال 4 با مشابه هاي رشته كارشناسي

سرپرست
را متوسط حسابرسي كار چند يا يك مستقل انجام و سرپرستي توانايي كه حسابرسي كاركنان

هـاي   رتبـه  بـه  را نتـايج  و مستندات بتوانند كه ترتيبي به شوند مي ناميده »سرپرست« شندبا داشته
.نمايند ارائه باالتر

:از است عبارت رتبه اين احراز شرايط حداقل
كار سابقه سال 5 با حسابداري كارشناسي
كار سابقه سال 4 با حسابداري ارشد كارشناسي
كار بقهسا سال 7 با مشابه هاي رشته كارشناسي

ارشد سرپرست
را بـزرگ  حسابرسي كار چند يا يك مستقل انجام و سرپرستي توانايي كه حسابرسي كاركنان

سرپرسـت « كنند ارائه باالتر هاي  رتبه به را كار نتايج و مستندات بتوانند كه صورتي به باشند داشته
.شوند مي ناميده »ارشد

:از است عبارت رتبه اين احراز شرايط حداقل
كار سابقه سال 7 با حسابداري كارشناسي
كار سابقه سال 6 با حسابداري ارشد كارشناسي
كار سابقه سال 9 با مشابه هاي رشته كارشناسي
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مدير
كه صورتي به باشند داشته را كار چند مستقل انجام و مديريت توانايي كه حسابرسي كاركنان

.شوند مي ناميده »مدير« كنند ارائه شريك به را كار نتايج و مستندات بتوانند
:از است عبارت رتبه اين احراز شرايط حداقل

كار سابقه سال 10 با حسابداري كارشناسي
كار سابقه سال 9 با حسابداري ارشد كارشناسي
كار سابقه سال 12 با مشابه هاي رشته كارشناسي

شريك
رسمي حسابداران جامعه عضو حسابرسي مؤسسات شريك يا انفرادي شاغل رسمي حسابداران

.شوند مي بندي هطبق »شريك« رتبه در ايران
جامعه عضو حسابرسي مؤسسات نزد حسابرسي وقت تمام كار سابقه فقط كار سابقه از منظور )3

جامعه تشكيل از لقب زمان در و انفرادي شاغل رسمي حسابداران ،ايران رسمي دارانحساب
.است اي حرفه كادر نفر ده حداقل نميانگي با سيحسابر معتبر مؤسسات ،رسمي حسابداران

سال دو معادل حداكثر و درصد پنجاه معادل كارشناسي دوره دانشجويي زمان در كار سابقه
.شود مي محاسبه

شناسايي سطح دو با »شريك «رسمي حسابداران ،ارائه قابل مجاز خدمات حداكثر ينتعي براي )4
:شوند مي

حسابرسي مديريت سابقه سال 5 از كمتر با شريك يرسم حسابداران :اول گروه
حسابرسي مديريت سابقه سال 5 از بيش با شريك رسمي حسابداران :دوم گروه

.است 2 بند شرح به حسابرسي مدير تسم در كار سابقه ،حسابرسي مديريت از منظور
2ر500 ها رتبه ساير براي و ساعت 1ر200 سال طول در شركا براي اي حرفه كار ساعات مجموع )5

.است شده گرفته نظر در ساعت
و كار ساعات حداكثر ،اي حرفه كارهاي در نظارت حداقل كشري رسمي حسابدار هر براي )6

:است شده تعيين زير شرح به تحت اي حرفه كاركنان تعداد حداكثر

كاركنان تعداد حداكثرمجاز سقفساعات درصد
)شريك شامل( نظارت تحتركا انجام ساعاتاي حرفه نظارت

  3314ر700  5/4اول گروه
  4820ر700  3دوم گروه
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با شريك %30 معادل كاري ظرفيت باشد هم شاغل رسمي حسابدار كه وقت تمام مدير هر براي )7
.شود مي اضافه فوق شده تعيين ظرفيت به %60 معادل حداكثر و مشابه مشخصات

شده تعيين هاي سقف جمع معادل حسابرسي مؤسسات توسط ارائه قابل مجاز خدمات سقف )8
واسطه به افزايش قابل سقف و است فوق مجموع درصد بيست اضافه به مؤسسه شركاي براي
.شد خواهد اضافه آن به نيز »رسمي حسابدار مدير« داشتن اختيار در

عضو حسابرسي اتمؤسس يا انفرادي شاغل رسمي حسابداران اي حرفه كاركنان كلي تركيب در )9
:شود رعايت بايد زير هاي حداقل اناير رسمي حسابداران جامعه

بزرگ خيلي كارهاي ساعات مجموع %2مدير
بزرگ كارهاي ساعات مجموع %3ارشد سرپرست
بزرگ و متوسط كارهاي ساعات مجموع %8سرپرست
كارها تمام ساعات مجموع %20ارشد حسابرس

برآورد كه كارهايي به ،كوچك كار است ساعت 1500 تا آنها كار ساعات آوردبر كه كارهايي به )10
كه كارهايي به ،متوسط كار است ساعت 5000 تا و ساعت 1500 از بيش آنها كار ساعات
از بيش برآورد با كارهاي و بزرگ كار است 15000 تا 5000 از بيش آنها كار ساعات برآورد

 .شود مي هناميد بزرگ خيلي كار ساعت 15000
:باشد زير هاي رتبه با بايد حداقل مختلف كارهاي سرپرستي) 11

ارشد حسابرس  كوچك كارهاي •
ارشد سرپرست  بزرگ كارهاي •
سرپرست  متوسط كارهاي •
مدير بزرگ خيلي كارهاي •

شـود  مـي  اداره ارشـد  سرپرسـت  يـا  مـدير  نظارت تحت كه كارهايي در شريك اي  حرفه نظارت )12
.بود خواهد فوق 6 بند در شده تعيين ساعات صددر پنجاه معادل

و گيرنـد  قـرار  تـر  پـايين  رتبه جاي به توانند مي فقط باالتر هاي  رتبه از يك هر فوق تركيب در )13
.نيست مجاز تر پايين هاي رتبه دارندگان طريق از باالتر هاي رتبه نظارت تأمين

ارائـه  مجـاز  سقف از كار ساعات درصد اهپنج ضريب با حسابرسي از غير اي حرفه مجاز خدمات )14
.شد خواهد كسر نامه آيين اين موضوع خدمات

14 و 8 ،7 بندهاي موضوع تعديالت به توجه با ارائه قابل اي حرفه خدمات مجاز سقف حداكثر )15
.شد خواهد تعديل
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حسابرسي مؤسسات نمونه ةاساسنام
ايران رسمي حسابداران جامعه عضو

9/12/1385 و 24/10/1382 هاي اصالحيه و 30/8/1380 مصوب
ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي 27/6/1387 و 21/9/1386

∗)رسمي حسابداران( ------------ مؤسسه اساسنامه

موضوع ،تابعيت مركز، ،مدت ،نوع ،نام :اول فصل

1ماده
).يرسم حسابداران( ------------ حسابرسي مؤسسه :مؤسسه نام

2ماده
.انتفاعي تجاري غير مؤسسه :مؤسسه نوع

3ماده
.شود مي تشكيل نامحدود مدت براي تأسيس تاريخ از مؤسسه :مدت

4ماده
مركز تغيير .است -------- )شهر نام( --------- مؤسسه اصلي مركز :مؤسسه اصلي مركز

پـذير  امكـان  شـركا  جمـع م تـصويب  با كشور از خارج و داخل در نمايندگي و شعب تأسيس اصلي،
.باشد مي مديره هيأت اختيار در نشاني تغيير و تعيين اما است،

.درج شده اجباري و بقيه آن اختياري است) پررنگتر(مواردي كه در اين اساسنامه با فونت سياه * 
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5ماده
.است ايراني تابعيت داراي مؤسسه :مؤسسه تابعيت

6ماده
:است زير خدمات ارائه به محدود مؤسسه موضوع :مؤسسه موضوع

حسابرسي انواع شامل حسابرسي خدمات -1-6
قانوني بازرس -2-6
مالي مديريت مشاوره -3-6
مالي سيستم سازي پياده و طراحي -4-6
مالياتي و حسابداري و مالي خدمات -5-6
تصفيه امور بر نظارت -6-6
حـسابدار  توسـط  و ارجاع باال موارد چارچوب در قضايي مراجع و دادگاهها توسط كه خدماتي -7-6

.شود مي پذيرفته رسمي
.شود  مي تأييد و اعالم ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي توسط كه مواردي ساير -8-6

 سرمايه، شركا، ورود و خروج شريك، تعهدات شركا:فصل دوم

7ماده
.است شده پرداخت شركا توسط تماماً كه است ريال --------- مؤسسه سرمايه :مؤسسه سرمايه

8ماده
:است زير شرح هب آنها الشركه سهم و شركا :آنها الشركه سهم و شركا

اقـامتـگاه     ريال الشركه سهم مبلغ    نـام
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9ماده
حـسابداران  جامعـه  عضو ،شاغل رسمي حسابدار بايد مؤسسه شركاي :شركا تعداد و شرايط

.باشد نفر سه حداقل زمان هر در آنان تعداد و باشند ايران رسمي
شـركا  از يك هر شرايط يا شود كمتر قفو در مقرر حداقل از شركا تعداد كه زمان هر در ـ1تبصره

ماده اين مقررات با مؤسسه وضعيت انطباق يابد، تغيير شاغل رسمي حسابدار وضعيت از
.گيرد صورت ماه 6 مدت ظرف حداكثر بايد

دفتـر  يـا  مؤسسه است، مؤسسه شريك كه مادام ندارد حق مؤسسه شركاي از يك هيچ ـ2تبصره
از خـارج  را مؤسـسه  موضـوع  كارهاي يا و باشد اشتهد مشابه خدمات انجام براي ديگري
.شود شريك ديگري حسابرسي مؤسسه در يا بپذيرد مؤسسه

به اشتغال حق شاغل، رسمي حسابداران به مربوط مقررات به توجه با مؤسسه شركاي ـ 3تبصره
مؤسسات و ها دانشگاه در يسرتد مگر ندارند، را موظف غير يا موظف از اعم شغلي هيچ
صورت به ايران رسمي حسابداران جامعه تشكيالت و اركان در عضويت و عالي وزشآم

.وقت پاره

10 ماده
مقيـد  را آن از ناشـي  حقوق و خود الشركه سهم از قسمتي يا تمام تواند نمي شركا از يك هيچ

هـر  در الـشركه  سـهم  .شـركا  مجمـع  تصويب با مگر كند، واگذار غير به يا بگذارد وثيقه به يا ،سازد
.است انتقال قابل ايران رسمي حسابداران جامعه عضو شاغل رسمي حسابداران ساير به تنها صورت

11 ماده
از بـيش  يـا  لغـو  دليـل  هـر  به ايران رسمي حسابداران جامعه در شركا از يك هر عضويت اگر
از وي وجخـر  يابـد،  تغييـر  شـاغل  غيـر  بـه  شـاغل  از آن وضعيت يا و درآيد تعليق حالت به يكسال
كـه  شـركا  عددي اكثريت رأي   با شركا از يك هر همكاري ادامه چنانچه ضمناً .است الزامي مؤسسه
به اساسنامه اين در شده بيني پيش موارد به توجه با باشند دارا را مؤسسه سرمايه∗سوم دو حداقل

ايـن  قبـول  بـا  مؤسـسه  شـركاي  كليه .است مؤسسه از خروج به ملزم مزبور شريك نباشد، مصلحت
مقـررات  مـشمول  كـه  شريكي هيچ و اند ماده اين اجراي به متعهد الزم، خارج عقد ضمن اساسنامه

.كند خودداري مؤسسه از خروج از تواند نمي مؤسسه با مالي اختالفات دليل به حتي باشد ماده اين

.به دو سوم تغيير يافته است“ سه چهارم ”  شوراي عالي 24/10/1382طبق اصالحيه مورخ * 
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12 ماده
ـ  نسبت بايد شركا ساير شركا، از يك هر اختياري يا قهري خروج صورت در كليـه  پرداخـت  هب
شـريك  كه الشركه  سهم تكليف تعيين .كنند اقدام ذينفع افراد به يا وي به مربوط مطالبات و حقوق
شـريك  يا شركا ساير به الشركه  سهم انتقال يا سرمايه هشكا طريق از شركا مجمع تصويب با مزبور
.گرفت خواهد صورت جديد

13ماده
شامل ها دارايي روز ارزش خالص از الشركه سهم نسبت به شده خارج شريك به مربوط حقوق

در( مؤسـسه  سـرقفلي  سـهم  بابت مبلغي اضافه به كار پيشرفت درصد به توجه با جريان در كارهاي
اضـافه  بـه  فوق حقوق پرداخت .است پرداخت و محاسبه قابل ذينفع طرفين توافق با )وجود صورت
.گيرد مي انجام ماه ---- ظرف رحداكث شده خارج شريك بدهيهاي كسر و مطالبات ساير

14ماده
از يـك  هـر  گيـري  كنـاره  قصد كتبي اعالم تاريخ از ماه ---- ظرف حداكثر بايد شركا مجمع

اسـت  موظف مستعفي شريك ،گيري كناره تحقق صورت در .كند گيري تصميم آن به نسبت شركا،
.كند داماق باشد الزم كه زمان هر تا خود به مربوط تعهدات انجام به نسبت

15 ماده
.شد خواهد فصل و حل الطرفين مرضي داور به مراجعه طريق از زمان هر در شركا بين اختالف

بـه  ارجـاع  طريـق  از اخـتالف  موضوع الطرفين، مرضي داور تعيين براي شركا توافق عدم صورت در
خواهـد  صلفـ  و حـل  ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي طرف از شده تعيين داوري هيأت
.كنند تبعيت صادره رأي از مكلفند ماده اين شرايط قبول با مؤسسه شركاي .شد

16 ماده
را مؤسـسه  سـرمايه  چهـارم  سه حداقل كه شركا عددي اكثريت موافقت با جديد شريك ورود

.گرفت خواهد صورت باشند داشته

17ماده
از نفر 2 حداقل توسط بايد شود، مي ائهار صاحبكار به اي حرفه خدمات انجام مورد در كه گزارشهايي

و بوده موسسه استخدام در وقت تمام كه رسمي حسابداران از يكي و شركاء از نفر  يكيا شركاء
.يابد انتشار موسسه مهر به ممهور و امضاء اند، داشته عهده بر را كار انجام مسئوليت
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18ماده
ثالـث  اشـخاص  بـه  اي  حرفـه  و تخصصي خدمات ارائه از كه خسارتي هرگونه جبران مسئوليت

بـين  روابـط  نظـر  از تنها موضوع اين .بود خواهد كار مسئول )شركاي( شريك عهده بر شود مي وارد
خـسارت  جبـران  مـسئول  متـضامناً  مؤسـسه  شركاي كليه ثالث اشخاص نظر از اما است، نافذ شركا

.هستند

ت،دعو نحوه اختيارات، و وظايف مؤسسه، اركان :سوم فصل
تصميم اتخاذ و تشكيل

19ماده
:از است عبارت مؤسسه اركان
شركا مجمع -1
مديره هيأت -2

20ماده
تشكيل مؤسسه مالي سال پايان از بعد ماه چهار مدت ظرف سال، در يكبار الاقل شركا مجمع

:است زير شرح به شركا مجمع اختيارات و وظايف .شد خواهد
.مديره أتهي اعضاي عزل يا و انتخاب -1
.ها اندوخته و سـود تقسيم خصوص در تصميم اتخاذ و مؤسسه مالي صورتهاي تصويب -2
.مؤسسه كثيراالنتشار روزنامه تعيين -3
.مؤسسه مشي خط تعيين -4
.ساالنه بودجه تصويب -5
.مديره هيأت اعضاي حضور حق و پاداش مزايا، و حقوق تعيين -6
.شركا روجخ و ورود به نسبت تصميم اتخاذ -7
.شركا بين الشركه سهم انتقال و نقل تصويب -8
.كشور از خارج و داخل در نمايندگي يا و شعب تأسيس اصلي، مركز تغيير -9

.اساسنامه مواد تغيير -10
.مؤسسه انحالل -11
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قبالً ايران رسمي حسابداران جامعه مقررات با مطابقت نظر از اساسنامه مواد در تغيير ـ تبصره
.باشد رسيده مزبور جامعه دبيركل و مديره هيأت رئيس تأييد به بايد

21ماده
ايـن  مـواد  سـاير  در كـه  مواردي در رأي، اتخاذ و شركا مجمع جلسه تشكيل براي الزم نصاب
:است زير شرح به ،نشده تعيين اساسنامه

ماده 11 و 9،10 بندهاي پيرامون تصميمگيري موارد در جلسه، تشكيل براي الزم نصاب -1-21
تصميمات .باشند دارا را سرمايه چهارم سه الاقل كه است شركايي عددي اكثريت باال 20

باشند دارا را سرمايه نصف از بيش كه حاضر اعضاي دوسوم حداقل موافق رأي با مجمع
.بود خواهد معتبر

الاقل كه شركا عددي اكثريت اول، بار براي مجمع، جلسات ساير تشكيل براي الزم نصاب -2-21
دارا را سرمايه نصف از بيش كه شركا از تعداد هر دوم، بار براي باشند، دارا را سرمايه دوسوم
همواره مجمع تصميمات .است سرمايه ميزان هر با شركا از تعداد هر سوم، بار براي و باشند

.بود خواهد معتبر جلسه در حاضر اعضاي نصف حداقل موافق رأي با

22ماده
صـورت  االنتـشار  كثيـر  روزنامـه  و سفارشـي  پـست  طريق از شركا مجمع تشكيل يبرا دعوت

.بود نخواهد الزامي فوق تشريفات رعايت شركا، تمامي حضور صورت در .گرفت خواهد

23ماده
ايـشان  اسـتنكاف  يـا  غيـاب  در و مـديره  هيأت رئيس توسط شركا مجمع تشكيل براي دعوت

بـه  )وكالتـاً  و اصـالتاً ( مؤسسه سرمايه سوم يك حداقل دگاندارن يا شركا از سوم يك حداقل توسط
.آمد خواهد عمل

24ماده
.است روز 40 حداكثر و روز 10 حداقل مؤسسه شركاي مجامع تشكيل تاريخ تا دعوت تاريخ فاصله

25ماده
وكالـت  كتباً مؤسسه ديگر شركاي به شركا مجمع در رأي   اتخاذ و حضور براي توانند مي شركا

.دبدهن
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26ماده
سـال .....  مـدت  بـراي  شـركا  مجمع شركا از نفر ........ از مركب اي  همدير هيأت توسط مؤسسه

در مديره هيأت .است بالمانع مديره هيأت اعضاي انتخاب تجديد .شد خواهد اداره شوند، مي انتخاب
تعيـين  ملعا مدير يك و رئيس نايب يك رئيس، يك مديره، هيأت اعضاي بين از خود جلسه اولين
.شود مي تعيين مديره هيأت توسط عامل مدير و رئيس نايب رئيس، اختيارات و وظايف .كند مي

27ماده
صـالحيت  در اساسـنامه  ايـن  طبـق  كه مواردي بجز مؤسسه امور كليه اداره براي مديره هيأت

:است زير شرح به مديره هيأت اختيارات اهم .باشد مي كامل اختيارات داراي شركاست، مجمع
.الزم العملهاي دستور و ها نامه آئين اجراي و تصويب و مؤسسه امور اداره -1
.اعتباري مؤسسات يا بانكها نزد مؤسسه نام به آن از استفاده و حساب افتتاح -2
.تجاري اوراق پذيرش و ظهرنويسي و امضا -3
.ثالث اشخاص برابر در مؤسسه نمايندگي -4
.مؤسسه ديون تپرداخ و مطالبات دريافت -5
.آن اقاله و فسخ يا تبديل و تغيير و قرارداد نوع هر انعقاد -6
.استقراض نوع هر و مؤسسات و شركتها و بانكها از اعتبار تحصيل -7
.كراراً ولو رهن فك و منقول غير و منقول از اعم مؤسسه اموال ترهين -8
.آن از انصراف يا دعوي هب فيصله يا دعوي هرگونه از دفاع و دعوي هرگونه اقامه -9

.كراراً ولو توكيل در توكيل و توكيل حق بدون يا و با غيره و دادرسي براي وكيل تعيين -10
.مؤسسه فعاليتهاي گزارش و مالي صورتهاي تنظيم و تهيه -11
.ساالنه بودجه تنظيم و تهيه -12
شركا مجمع تصميمات اجراي -13
.الزم تحقيقاتي و شيآموز هاي برنامه اجراي و تصويب -14
رسمي حسابداران جامعه به مالي صورتهاي به منضم حسابرس گزارش نسخه يك ارائه -15

.صدور از پس هفته يك مدت ظرف حداكثر ايران
به را خود امضاي حق نيز و اختيارات از قسمتي يا تمام توانند مي مديره هيأت اعضاي ـ تبصره

اختيار تفويض اين .كنند تفويض شركا از نفر چند يا كي به يا و يكديگر به خود مسئوليت
.برسد شركا ساير اطالع به و باشد كتبي بايد
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28 ماده
جامعـه  عـضو  حـسابرسي  موسـسات  از حـسابرسي  موسـسه  يـك  سـال،  هـر  در شركاء مجمع
استانداردهاي طبق منتخب حسابرس .كند مي انتخاب حسابرس عنوان به را ايران رسمي حسابداران

دريافـت  از پـس  روز 20 مـدت  ظـرف  را خـود  گزارش و داده انجام را خود وظايف ايران ابرسيحس
بـدون  مالي صورتهاي به نسبت تصميم اتخاذ گذاشت خواهد شركا مجمع اختيار در مالي صورتهاي
صورت به يكديگر توسط حسابرسي موسسات حسابرسي .است اعتبار فاقد حسابرس گزارش استماع
.بود واهدنخ مجاز متقابل

مؤسسه حسابهاي مالي، سال مجاز، امضاي صاحبان :چهارم فصل
موارد ساير و تصفيه انحالل، سود، تقسيم و

29ماده
قبيـل  از مؤسـسه  آور تعهـد  اوراق و اسـناد  كليـه  ،17 مـادة  موضـوع  گزارشـهاي  اسـتثناي  به

مهر و مديره هيأت اعضاي از نفر ------ امضاي با تجاري اوراق ساير و برات سفته، چك، قراردادها،
.است معتبر مؤسسه

30ماده
سـال  /سـال  همـان ( ---- ماه ---- روز در و آغاز سال هر ماه ---- روز از مؤسسه مالي سال

.است مؤسسه تشكيل تاريخ مالي، سال آغاز تأسيس، اول سال در رسد، مي پايان به )بعد

31ماده
.است مديره هيأت حساب مفاصا حكم در شركا مجمع توسط مالي صورتهاي تصويب

32ماده
شـركا  از خـارج  يا شركا بين از نفر يك شركا، مجمع توسط مؤسسه انحالل تصويب صورت در

تجـارت  قـانون  سـوم  فصل مقرارت اساس بر را تصفيه امور و شود مي انتخاب تصفيه مدير سمت به
.دهد مي انجام
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33ماده
رسمي حسابداران جامعه مقررات و تجارت قانون تابع سنامهاسا اين در نشده بيني پيش موارد

.است ايران

34 ماده
تصويب به ------- تاريـخ در تـبصره ---- و ماده ---- فصل، چهار بر مشتمل اساسنامه اين

.است رسيده شركا مجمع
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هاساسنام  28 هموضوع ماد يمؤسسات حسابرس يياجرا هن نامييآ
رانيا يحسابداران رسم هجامع

15/4/1390مصوب 
رانيا يحسابداران رسم هجامع يعال يشورا

يمنظـور سـامان بخشـ    بـه  ) وهران (جامعـ يا يحسابداران رسم هجامع هاساسنام 28 همفاد ماد يدر اجرا
و مؤسسـات حسابرسـي   يـي اجرا هنامـ  آيـين عضـو،   يؤسسات حسابرسـ م يتعامالت درون و برون سازمان

ردد.گ مي ر اصالحيز شرح به است، هديرس يعال يب شورايتصو به 27/2/1383خ يتار در

 اتيلك - فصل اول

1 هماد
ـ   هقـانون اسـتفاد   طبق هف جامعيوظا به هبا توج ـ  ياز خـدمات تخصص صـالح يحسـابداران ذ  يا هو حرف

،هعضـو جامعـ   يآن، مؤسسـات حسابرسـ   يـي اجرا هن نامـ يي) آ2( هو ماد يعنوان حسابدار رسم به
ـ  يو شـفاف  يـي افزا  نـان ي، اطميدر اعتباربخش يريت خطيمسئول نظـام بـه  هشـد  هت اطالعـات ارائ
،يا هحرفـ و رفتـار  اخـالق   بـه  خـود  يبنـد يد بـا پا يدارند و با يريگ ميتصم يشور براك ياقتصاد

ت راين مسـئول يـ ، ايـي اجرا هنام نيين آيمشتمل بر مفاد ا رانيا يحسابداران رسم همقررات جامع
نند.ك يپاسدار

2 هماد
هنـ يزم در يتيمهران ، نقش با ايا يحسابداران رسم هجامع ياصل هلكعنوان شا به ،يمؤسسات حسابرس

ابـد.ييمـ  ياهژيـ ت ويـ مهمقـررات، ا  به اهآن ياكشر يبندين، پايدارند، بنابرا هداف جامعها به يابيدست
يا، عامـل بقـا  هـ آن ياكو شر هعضو جامع يمؤسسات حسابرس يا هت حرفيصالح يب، حفظ و ارتقاسك

ران ويـ ا يحسـابداران رسـم   هشور اسـت. جامعـ  ك ياقتصاد هدر جلب اعتماد جامع يو عامل اصل هحرف
ن موضـوع،يـ ننـد. ا كتـالش   هنـ ين زمير در اگيديك ياركمه، موظفند با آنعضو  يمؤسسات حسابرس

است. رانيا يحسابداران رسم هجامع يمش از خط يبخش
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3 هماد
شـود. يل مـ كيتشـ  “شريك”عنوان  به شاغل ينفر حسابدار رسم هحداقل توسط س يحسابرس مؤسسه

بايست ضمن احراز شـرايط مـدير حسابرسـي طبـق مفـاد بنـدهاي زيـر يك از شركاي مؤسسه مي هر
سـطح مـدير حسابرسـي در م وقـت در سال سابقه كار حسابرسي تما (حسب مورد)، داراي حداقل سه

كـار مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و يا سازمان حسابرسي بوده و طي اين مدت مسئوليت مدير مسئول
مالي و يا شركتهايي بـا انـدازه متوسـط    فقره حسابرسي صورتهاي 20 تعداد يا سرپرست ارشد، حداقل

را برعهده داشته باشد. ساعت) و يا معادل آن 2000(حداقل 
حسابداران رسمي شاغل در استخدام مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و يا سـازمان حسابرسـي -الف

نامـه آيـين  6و  2كه واجد شرايط احراز عنوان مدير حسابرسي طبق دستورالعمل اجرايـي مـواد   
اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران بـوده سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه

ام صادره توسط مؤسسـات حسابرسـي عضـو جامعـه و يـا سـازمان حسابرسـيموجب احك و به
اند. شناخته شده“ مدير حسابرسي”عنوان  به

حسابداران رسمي شاغل در استخدام مؤسسات حسابرسي عضو جامعه يا سازمان حسابرسي كـه -ب 
سرپرسـتنامه سقف مجاز ارائه خدمات داراي عنوان  آيين 6و  2طبق دستورالعمل اجرايي مواد 

سال سـابقه كـار حسابرسـي تمـام وقـت در ايـن رده از حداقل سه ارشد حسابرسي بوده و پس
سطح مدير حسابرسي شناخته خواهند شد. دراي باشند  حرفه

رسمي، آزمون مديري را نگذرانـده باشـند از احراز حسابدار حسابداران رسمي كه قبل تبصره :
گذرانده باشند.بايد حداقل امتياز آموزشي را در جامعه 

بـر عـالوه عنوان شريك  شاغل و شاغلين انفرادي براي تبديل وضعيت به حسابداران رسمي غير -پ 
(حسب مورد) بايسـتي حـداقل“  ب”و  “  الف”احراز شرايط تعيين شده در اين ماده و بندهاي 

عالي را نيز دارا باشند. امتياز آموزشي طبق ضوابط مصوب شوراي
تاريخ تشكيل جامعـه تـا فعلي و قبلي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، از شركاي تبصره يك:

عنوان شريك شناخته شده و مشمول الزامـات ايـن نامه به تاريخ تصويب اين آيين
ماده نخواهند بود.
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با يروابط مؤسسات حسابرس - فصل دوم
رانيا يحسابداران رسم هجامع

4 هماد
انـد و هشوند ، عضـو جامعـ   مي لكيتش هجامع هاساسنام 25 همفاد ماد اساس بر هك يمؤسسات حسابرس

هو نحـو  هل، اداركيدر مـورد تشـ   هكـ را  يمقررات هيلكموظفند  هجامع هاساسنام 27 همفاد ماد اساس بر
نند.كت يشود، رعا مي وضع ها، توسط جامعهت آنيفعال

ـ متعارف  غير تأخيرا يو  هو عدم ارائ يعال  يت مقررات و ضوابط مصوب شورايعدم رعا  : هتبصر هدر ارائ
شود.يعنوان تخلف از مقررات محسوب م به ،هجامع يو اطالعات درخواست كمدار

5 هماد
انـات الزم در چـارچوب ضـوابط مصـوب،كار مناسب و امكافتن از وجود دفتر ينان يپس از اطم هجامع

ـ يل تاسدر حا مؤسسات هد اساسنامييتا به نسبت هجامع هاساسنام 56 هطبق ماد اركـ  هس و صدور پروان
د.ينما ياقدام م
، دفتـر وهماننـد شـعب   ينيتحـت عنـاو  مؤسسـه   زكجز مر به يانكدر م يا هت حرفيانجام فعال  : هتبصر

مؤسسـه هن موضـوع در اساسـنام  يـ ا هكـ د بـود  هـ مجـاز خوا  ير، در صـورت گـ يعنوان د هر اي
شود. همستقر در محل ادار ياكاز شر يكيو تحت نظر  هشد ينيب شيپ

6 هماد
يا هت حرفـ يـ فعال يار مناسـب بـرا  ك، دفتر هخ اخطار جامعياز تار هما 6ش از مدت يب يا مؤسسه هاگره
ايـ ال و كرفـع اشـ   به بعد نسبت هان مايثر تا پاكست حدايبا يممؤسسه  ياكباشد، شر هار نداشتياخت در
ند.ياقدام نمامؤسسه  انحالل هصورت جلس هيهت

(طبـق مفـاد هن خصوص در دوران انحالل با نظـارت جامعـ  يدر امؤسسه  اي  هرفدات حهتع  : 1 هتبصر
رد.يپذ مي قرارداد) انجام

هريمـد  هيـأت توسـط   هما 2ثر تا كات حداهيتوج هبا ارائ هن ماديدر ا هشد ينيب شيلت پهم  :2 هتبصر
باشد. مي ديقابل تمد هجامع

7 هماد
ياه هدر تحقق برنام مؤسساتت كو مشار ياركمه ياالزم را بر هنيموظف است زم هجامع هريمد هيأت
د.يم نماهن ضوابط و مقررات مربوط فرايو تدو هجامع
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8 هماد
هفتـ ه يـك موظفند ظـرف مـدت    يحسابرس مؤسسات، هجامع هاساسنام 27 هماد يك هتبصر يدر اجرا

يا هحرفـ  ياهـ  تيـ لدر ارتبـاط بـا فعا   همنعقد شد ياهقرارداد به داد، اطالعات مربوطرپس از انعقاد قرا
ند.يارسال نما هجامع بهمربوط را طبق فرم مؤسسه  تيموضوع فعال

9 هماد
ياهـ  زارشگـ از  هنسخ يكموظفند  يحسابرس مؤسسات، هجامع هاساسنام 27 هماد 4 هتبصر يدر اجرا
يابيـ و ارز هژيـ و يو حسابرسـ  ياتيمال ي، حسابرسيمال ياهصورت يحسابرس هخود را از جمل يحسابرس

ند.ينما ارسال هجامع به يكيترونكصورت ال بهاز تاريخ صدور  پس هفته يكرا ظرف مدت  امهس

نسـخه از در نمونه قراردادهاي حسابرسي كه توسـط جامعـه تهيـه شـده اسـت، ارائـه يـك         : تبصره
بينـي شـده و اسـتفاده از قراردادهـاي مزبـور بـراي گزارشهاي حسابرسي بـه جامعـه پـيش   

باشد. مي مؤسسات حسابرسي الزامي

رگيديكعضو با  يروابط مؤسسات حسابرس - فصل سوم

10 هماد
ند.يار اقدام نماكانعقاد قرارداد و انجام  به نسبت كصورت مشتر به توانند يعضو م يمؤسسات حسابرس

ـ  يتبـ كانعقـاد قـرارداد    بـه  ، منـوط كار مشـتر كـ  دادنانجام  و يحسابرسـ  ها چنـد مؤسسـ  يـ ن دو يب
طـرف قـرارداد، ها چنـد مؤسسـ  يدو  ياكشر هيلكاست.  همؤسس هر فيوظاار و كشدن حدود  مشخص

دارند. يت تضامنيمسئول هار انجام شدك در

11 هماد
يو حسابداران رسـم  يتوسط مؤسسات حسابرس يحسابرس يا هاز خدمات حرف يا بخشيتمام  يذارگوا

رشين پذيمچنهاست.  ر ممنوعگيد يو حسابداران شاغل انفراد يحسابرس مؤسسات به يشاغل انفراد
از يشـاغل انفـراد   يو حسـابداران رسـم   يحسابرس مؤسساتتوسط اي   هاز خدمات حرف يا بخشيتمام 

ر ممنوع است.گيد يشاغل انفراد يو حسابداران رسم يحسابرس مؤسسات

12 هماد
يتبـ كر صـرفاً بـا توافـق    گـ يد ينان مؤسسات حسابرسكارك يا هموقت از خدمات حرف هاستفاد هونگره
ربط مجاز است.يذ يحسابرس همؤسس دو
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13 هماد
يتبـ ك، بـا توافـق   يحسابرسـ  ها چنـد مؤسسـ  يتوسط دو  يشهو پژو ي، آموزشيقاتيتحق ياهاركانجام 
ن مجاز است.يطرف

14 هماد
ر تـابعگيو حسابرس د يروابط حسابرس اصل ن،يمچنهن و يزگين و حسابرس جايشيروابط حسابرس پ

است. يحسابرس ياهاستانداردو  يا هن رفتار حرفييآ ضوابط
ر توسـطيـ ر حسـابرس، انجـام اقـدامات ز   ييـ در موارد تغ اي رعايت موازين حرفهمنظور  هب  : 1 تبصره

است: ين الزاميزگيحسابرس جا
در ارتباط با عـدم وجـود يبا حسابرس قبل هاتبكن پس از انجام ميزگيحسابرس جا   -الف

يزمـان  هبودجـ  به هار را با توجك يالير هبودج ر حسابرس،ييتغ يبرا ياهل حرفيدال
ن و دريـي از سـربار تع  يم مناسبهو س يا همختلف حرف ياههار بر حسب ردكانجام 
ند.ك مي خود مستند يها هپروند

ييباشد. در موارد استثناير اعضا، ممنوع ميتوسط سا هجامع يان اعضايار در جركرش يپذ : 2 هتبصر
هجامعـ  يتبـ كن بـا موافقـت   يزگيار توسط حسـابرس جـا  كم، انجام ات الزهيتوج هو با ارائ

است. ريپذ امكانران يا يحسابداران رسم

15 هماد
مؤسسـات ر اعضـا توسـط   ينان ساكارك، استخدام ياهن رفتار حرفييآ 21بند  هستيت شايمنظور رعا هب

ر اعضا بدونينان ساكارك حال استخدام هر به رد.يگصورت  يقبل يارفرماكد با اطالع از يبا هعضو جامع
ار، ممنوع است.كان يپا يهواگ هو ارائ يو يقبل يارفرماكامل با ك هقطع رابط

يبا حسابداران رسم يروابط مؤسسات حسابرس - ارمهفصل چ

16 هماد
د شد:هر برقرار خوايز از موارد يكيصورت  به شاغل يبا حسابداران رسم يارتباط مؤسسات حسابرس

،يحسابرس همؤسس ت دركشرا )الف
تحت استخدام). ياستخدام تمام وقت (حسابداران رسم ) ب
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17 هماد
هق مراجعـ ياز طر هعضو جامع يا حسابداران رسميو  ين مؤسسات حسابرسيب يا هاختالف حرف هونگره

ن داوريــيعــدم توافــق در مــورد تعصــورت  درد شــد، هــن حــل و فصــل خوايالطــرف يداور مرضــ بــه
هيـأت از طـرف   هن شـد يـي تع يداور هيـأت ا يـ داور  به ق ارجاعيضوع اختالف از طرن، مويالطرف يمرض
توسـط داور هصـادر رأي  ن ازكيتم به ن حسب مورد ملزميد شد و طرفهفصل خوا و حل هجامع هريمد

ند بود.هخوا ها جامعين يالطرف يمرض

يا هبا مؤسسات حرف يروابط مؤسسات حسابرس - فصل پنجم
يرعضو داخليغ

18 هماد
طراحـي و، ي(شامل خدمات مـال  يتوسط مؤسسات حسابرس يحسابرس ريغ يا هخدمات حرف يذارگوا

هر عضـو جامعـ  يـ اشـخاص و مؤسسـات غ   بـه  )هكالشـر  مهام و سهس يابي، ارزسازي سيستم مالي پياده
باشد: مي ر مجازيط زيمبلغ قرارداد، طبق شرا درصد )30(زان يتا م ثركحدا
.شودشتر يب يحسابرس ريغ ياهل درآمدكدرصد  20د از يسال نبا هر در يارجاع ياهاركحجم  )الف
باشد. مي ارك هنندك ذارگوامؤسسه  هدهع به ارك يو نظارت بر اجرااي   هت حرفيمسئول ) ب

عضو با يروابط مؤسسات حسابرس - فصل ششم
يالملل نيب يمؤسسات حسابرس

19 هماد
ـ يم هعضو جامع يمؤسسات حسابرس ـ  يا مؤسسـات حسابرسـ  توانند ب ،هد جامعـ ييـ مـورد تا  يالمللـ نيب

يا هحرفـ  يگنـد يرش انـواع نما يصورت پـذ  به توانديم ياركمهن ينند. اكمنعقد  ياركمه ياهقرارداد
يت مـورد كمشـار  ياهـ و قرارداد ياركـ مهمـدت   بلنـد  ياهـ ، انعقاد قرارداديحسابرس هتوسط مؤسس

4 هتبصـر  يـي اجرا هنام نييآ 2 همشمول مفاد ماد هك يخاص يا هاز خدمت حرف يا بخشيمورد تمام  (در
سـت)ين يعنـوان حسـابدار رسـم    به صالحيحسابداران ذ يا هو حرف ياز خدمات تخصص هقانون استفاد

انجام شود.
از انعقاد  ا پسهتن ،يالمللنيب يعضو با مؤسسات حسابرس يمؤسسات حسابرس ياركمهانجام   تبصره :

و نباشد. مجـاز اسـت. نـوع    هن و مقررات جامعير با قوانيمغا هك يمربوط در صورت ياهقرارداد
ران برسد.يا يحسابداران رسم هاطالع جامع به ديبا ياركمهحدود 
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20 هماد
مــنظور بـه  طرف قرارداد، يالمللنيتوسط مؤسسات ب يمؤسسات حسابرس يا هحرف يها هپروند يبررس

ست.بالمانع ا يا هت اصول حرفيت، با رعايفكينترل ك

ر موارديسا - فتمهفصل 

21 هماد
يـي ت مفاد دستورالعمل اجراي، افزون بر رعامؤسسات ياهنان حرفكارك ياههرد يسان سازيك به منظور

ياهـ هامتحانـات رد  ي، پس از برقرارياهو حرف يخدمات تخصص هسقف مجاز ارائ هنامنييآ 6و  2 مواد
ت مقررات مربـوط،يصالح خود را با رعايذ ياهنان حرفكاركد يعضو با مؤسسات، هتوسط جامع ياهحرف
ريرفتن سـا گج) امتحانات را با در نظر يا نتاي( هجينند و نتك يمعرف هجامع به ت در امتحاناتكشر يبرا

ند.هآنان دخالت د يدر ارتقااي   هحرف ياهتيصالح

22 هماد
هنـان خـود، از جملـ   كاركو  شـركا ، مؤسسـه در مـورد   يف قانونيوظا هيلكلفند كم يمؤسسات حسابرس

نند.كت يرا رعا ين اجتماعيار و تأمكا، هاتيمال به ن و مقررات مربوطيقوان

23 هماد
نـان خـود باشـند.كارك يبـرا  يو آموزشـ  يشـغل  يبنـد  هرد هنامـ  نيـي آ يد دارايبا يمؤسسات حسابرس

است. يضرور هجامع ياهنمودهت مقررات و ريمورد رعا نيا در

24 هماد
باشـد و مـي  يار، الزامـ كـ ت يـ فكينتـرل  كو مؤسسـه   تينتـرل وضـع  كمصوب ازات يامت سب حداقلك
لـت هم هما 6ثر كت، حدايفكينترل ك هروگاركاد هشنيازات مصوب با پيسب حداقل امتكعدم صورت  در
هيـأت  بـه  سب حد نصـاب الزم موضـوع  كعدم صورت  درلت مقرر هو بعد از مشود  مياعطا مؤسسه  به

د شد.هارجاع خوا يانتظام

25 هماد
و ظـرف ير حسابرسـ گـ يد يحسابرس مؤسساتاز  يكيد توسط يبا يحسابرس مؤسسات يمال ياهصورت

ردد. انتخـابگـ م يتسـل  هجامعـ  بـه  يگديمورد رسـ مؤسسه  ، توسطيان سال ماليپس از پا هما 4مدت 
باشد. نمي مجاز يش از دو سال متواليب يصورت متقابل و برا به عنوان حسابرس به مؤسسات
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26 هماد
نيالطـرف  يعنـوان داور مرضـ   بـه  هريمـد  هيأتتوسط  هن شديمع يداور هيأتا يداور و  هك يدر موارد
زان سـاعتيـ م بـه  يداور هنـ يزه، نمايـد  مـي و اعـالم نظـر    يگدياخـتالف رسـ  مورد موضوع  به نسبت
شود. مي افتين درياز طرف يتساو هب هانجام شد يها هنيزهبابت جبران  هشد صرف
ربطيـ تمامـاً از عضـو ذ   يداور هنـ يزهنباشـد،   هن دعوا عضو جامعياز طرف يكي هك يدر موارد  : هتبصر

د شد.هافت خوايدر

27 هماد
ـ  مؤسسـه د شامل نـام  يبا يحسابرس مؤسسات ياتباتكم ياگهسربر دنبـال آن عبـارت بـه  و يحسابرس

بالمانع است. گا در سربركشر يباشد. درج اسام رسمي حسابدار

28 هماد
يازبنـد ينند. ضوابط امتكدرخواست  هخود را از جامعمؤسسه  يبند هتوانند رد مي يحسابرس تمؤسسا

نتـرلكو  يحسابرسـ  مؤسسـات  يهـا  كارگروه كاد مشترهشنيپ به هكد بود هخوااي   هن نامييبراساس آ
د شد.هب خوايتصو هجامع يعال ي، توسط شوراهريمد هيأتد ييت و تايفكي

29 هماد
هشـد  ينيب شيط پيشرا ياستثناه(ب هنام نيين آياز مواد ا يبا برخ يحسابرس ساتمؤست يوضع هچنانچ
بيخ تصـو ياز تـار  هما 6ثر ظرف مدت كلفند حداكربط ميذ مؤسساتباشد،  ه) مطابقت نداشت3 هدر ماد

هربط متخلف شناختيعضو ذ صورت نيا ريغ ند دريط خود اقدام نمايق شرايتطب به نسبت هنام نيين آيا
شد.د هخوا

30 هماد
ـبيـ تصو به 15/4/1390 و 18/3/1390، 4/3/1390هاي خيدر تار هتبصر 12و  همـاد 30 در هنام نييآ نيا

ـ گرهاسـت.   هديرس يعال يشورا مؤسسـات هروگاركـ اد هشـن يبـا پ  هنامـ  نيـي ن آيـ ر در مفـاد ا ييـ تغ هون
.شدد هانجام خوا هجامع يعال  يب شورايو تصو هريمد هيأتد يي، تأيحسابرس
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اعضاي شاغل انفرادينامه اجرايي  آيين

عالي جامعه حسابداران رسمي ايران شوراي

ايـور سامان بخشي تعامالت و عملكرد اعضـ ـمنظ بهاساسنامه جامعه و  27 ماده 2 رهـراي تبصـدر اج
تصويب شورايعالي رسيده است. به 23/9/1390نامه زير تهيه و در تاريخ  شاغل انفرادي، آيين

كليات -ول ا فصل

 1 ماده
اي حسـابداران ذيصـالح قانون استفاده از خـدمات تخصصـي و حرفـه    ”توجه به وظايف جامعه طبق  با
ويـژه اعضـاي شـاغل انفـرادي، اعضاي جامعه حسابداران رسـمي ايـران بـه   “ عنوان حسابدار رسمي به

شـده بـه نظـام اقتصـاديافزايي و شفافيت اطالعات ارائه  مسئوليت خطيري در اعتبار بخشي، اطمينان
اي، مقـررات جامعـه گيري دارند و بايد با پايبندي خـود بـه رفتـار و اخـالق حرفـه      كشور براي تصميم

نامه اجرايي، اين مسئوليت را پاسداري كنند. حسابداران رسمي ايران مشتمل بر مفاد اين آيين

 2 ماده
اهداف جامعـه دارنـد، بنـابراين، پايبنـديبه  زمينه دستيابي اهميتي در اعضاي شاغل انفرادي، نقش با
اي اعضـاي شـاغل، يابـد. كسـب، حفـظ و ارتقـاي صـالحيت حرفـه       اي مي آنها به مقررات، اهميت ويژه

بقاي حرفه و عامل اصلي در جلب اعتماد جامعه اقتصادي كشور است. جامعه حسابداران رسـمي عامل
گر در اين زمينـه تـالش كننـد. ايـن موضـوع،ايران و اعضاي شاغل انفرادي، موظفند با همكاري يكدي

مشي جامعه حسابداران رسمي ايران است. بخشي از خط

اعضاي شاغل انفرادي باروابط  - دوم فصل
جامعه حسابداران رسمي ايران

3 ماده
اساسنامه جامعه موظفند كليـه مقرراتـي را كـه 27 ماده 2 اعضاي شاغل انفرادي براساس مفاد تبصره

شود، رعايت كنند. نحوه فعاليت آنها، توسط جامعه وضع ميمورد  در
عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب شورايعالي و عدم ارائه و يـا تـأخير خـارج از ضـوابط در  : تبصره

شود. عنوان تخلف از مقررات محسوب مي ارائه مدارك و اطالعات درخواستي جامعه، به
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4 ماده
باشـد. كـار معتبـر مـي    اي شاغل انفرادي، منوط به داشتن پروانـه اي توسط اعض فعاليت حرفه انجام

چارچوب ضوابط مصـوب، نات الزم دراز اطمينان يافتن از وجود دفتر كار مناسب و امكا جامعه پس
رسـمي شـاغل انفـرادي كار براي حسـابدار  به صدور پروانه اساسنامه جامعه، نسبت  55 طبق ماده
نمايد. اقدام مي

5 ماده  
اي ماه از تاريخ اخطار جامعه، دفتر كار مناسب براي فعاليت حرفه 6از مدت  رگاه شاغل انفرادي بيشه
تبديل“  شاغل غير”كار نامبرده توسط جامعه لغو شده و وضعيت وي به  اختيار نداشته باشد، پروانه در

خواهد شد.
مـديره مـاه توسـط هيـأت    2تـا   بيني شده در اين ماده با ارائه توجيهات حداكثر مهلت پيش :تبصره 

باشد. جامعه قابل تمديد مي

 6 ماده
هفتـه اساسنامه جامعه، اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف مدت يـك  27 در اجراي تبصره يك ماده

اي ارتبـاط بـا فعاليتهـاي حرفـه     از انعقاد قرارداد، اطالعات مربوط به قراردادهاي منعقـد شـده در   پس
به جامعه ارسال نمايند.مصوب بق فرم را ط خودموضوع فعاليت 

 7 ماده
نامه جامعه، اعضاي شاغل انفـرادي موظفنـد يـك نسـخه از گـزارشاساس 27 ماده 4 در اجراي تبصره

مالي، حسابرسي ماليـاتي و حسابرسـي ويـژه و ارزيـابي حسابرسي خود را ازجمله حسابرسي صورتهاي
ه جامعه ارائه نمايند.صورت الكترونيكي ب هفته به سهام را ظرف مدت يك

اعضاي شاغل انفرادي با يكديگرروابط  -سوم  فصل

8 ماده
باشد. انجام كار مشترك با يكديگر توسط اعضاي شاغل انفرادي ممنوع مي

9 ماده
اي حسابرسي توسـط حسـابداران رسـمي شـاغل انفـرادي بـه واگذاري تمام يا بخشي از خدمات حرفه

شاغل انفرادي ديگر ممنوع است. همچنين پـذيرش تمـام يـارسمي مؤسسات حسابرسي و حسابداران 
اي توسط حسابداران رسمي شاغل انفرادي از مؤسسات حسابرسي و حسابداران بخشي از خدمات حرفه

رسمي شاغل انفرادي ديگر ممنوع است.
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10 ماده
عضـاي شـاغلسـاير ا و  مؤسسات حسابرسـي عضـو  اي كاركنان  هرگونه استفاده موقت از خدمات حرفه

با توافق كتبي كارفرماي ذيربط مجاز است.صرفاً انفرادي 

 11 ماده
، با توافقرسمي شاغل انفرادي حسابدارانجام كارهاي تحقيقاتي، آموزشي و پژوهشي توسط دو يا چند 

  كتبي طرفين مجاز است.

 12 ماده
و حسابرس ديگر تـابع روابط حسابرس پيشين و حسابرس جايگزين و همچنين، روابط حسابرس اصلي

است.“  استانداردهاي حسابرسي”و “ اي حرفه رفتار آيين”ضوابط 
موارد تغيير حسـابرس، انجـام اقـدامات سالم بين اعضاي جامعه، در منظور ايجاد رقابت به :1 تبصره

زير توسط حسابرس جايگزين الزامي است:
ارتباط با عـدم وجـود در از انجام مكاتبه با حسابرس قبلي حسابرس جايگزين پس )الف

توجه به بودجـه زمـاني اي براي تغيير حسابرس، بودجه ريالي كار را با داليل حرفه
اي و سهم مناسبي از سـربار تعيـين و در انجام كار برحسب رده هاي مختلف حرفه

كند. هاي خود مستند مي پرونده
موارد استثنايي باشد. در ممنوع ميكار در جريان اعضاي جامعه توسط ساير اعضا،  پذيرش  : 2 تبصره

موافقـت كتبـي جامعـه و با ارائه توجيهات الزم،  انجام كار توسط حسـابرس جـايگزين بـا   
 پذير است.  حسابداران رسمي ايران امكان

13 ماده
كاركنـان سـاير اعضـا توسـط اعضـاي اي، اسـتخدام  رفتار حرفه آيين 21منظور رعايت شايسته بند  به

شاغل انفرادي بايد با اطالع از كارفرماي قبلي صورت گيرد. به هرحال اسـتخدام كاركنـان سـاير اعضـا
و ارائه گواهي پايان كار، ممنوع است.آن بدون قطع رابطه كامل با كارفرماي 

اعضاي شاغل انفرادي با حسابداران رسميروابط  - چهارم فصل

 14 ماده
صـورت اسـتخدام تمـام وقـت ارتباط اعضاي شاغل انفـرادي بـا سـاير حسـابداران رسـمي شـاغل بـه       

باشد. (حسابداران رسمي تحت استخدام) مي
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15 ماده
اي بين اعضاي شاغل انفرادي با مؤسسات حسابرسي و يا حسابداران رسمي عضو هرگونه اختالف حرفه

مـورد صورت عدم توافـق در  فصل خواهد شد، در و حلالطرفين  طريق مراجعه به داور مرضي جامعه از
طرف طريق ارجاع به داور يا هيأت داوري تعيين شده از الطرفين، موضوع اختالف از تعيين داور مرضي

حسب مورد ملزم به تمكين از رأي صادره توسـط نفصل خواهد شد و طرفي و مديره جامعه حل هيأت
د.الطرفين يا جامعه خواهند بو داور مرضي

بااعضاي شاغل انفرادي روابط  - پنجم فصل
غيرعضو اي مؤسسات حرفه

 16 ماده
(شامل خدمات مـالي، ارائـه ياعتباربخش اي غير توانند در ارائه خدمات حرفه اعضاي شاغل انفرادي مي

درصد مبلـغ قـرارداد طبـق شـرايط زيـر از 30الشركه) حداكثر تا ميزان  سيستم، ارزيابي سهام و سهم
.عضو جامعه استفاده نمايد سسات و اشخاص غيرمؤ

بيشتر گردد. يدرصد كل درآمدهاي غير اعتباربخش 30سال نبايد از  حجم كارهاي ارجاعي در هر الف)
باشد. كننده كار مي عهده عضو واگذار اي و نظارت بر اجراي كار به مسئوليت حرفه ب )

 17 ماده
سي توسط اعضاي شاغل انفرادي از اشخاص و مؤسسـاتحسابر اي غير پذيرش بخشي از خدمات حرفه

باشد. عضو جامعه ممنوع مي اي غير حرفه

 18 ماده
يـك اساسـنامه جامعـه ت مـاده  مصـاديق بنـد  از شركتها و مؤسساتي كـه نـوع فعاليـت آنهـا      تأسيس

گونه شركتها و مؤسسات بـراي اعضـاي شـاغل    در اين مشاركتحسابداران رسمي ايران است و هرگونه 
باشد. انفرادي ممنوع مي

ساير موارد - مشش فصل

 19 ماده
، افـزون بـر رعايـت مفـاداي اعضـاي شـاغل انفـرادي    كاركنـان حرفـه   هاي  سازي رده منظور يكسان به

از برقراري اي، پس نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه آيين 6و  2دستورالعمل اجرايي مواد 
اي ذيصالح خـود را ي توسط جامعه، اعضاي شاغل انفرادي بايد كاركنان حرفها هاي حرفه امتحانات رده

با رعايت مقررات مربوط، براي شركت در امتحانات به جامعه معرفي كنند و نتيجه (يا نتايج) امتحانـات
اي در ارتقاي آنان دخالت دهند. نظر گرفتن ساير صالحتيهاي حرفه را با در
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 20 ماده
مـورد خـود و كاركنـان خـود، ازجملـه قـوانين و ي مكلفند كليه وظايف قانوني دراعضاي شاغل انفراد

مقررات مربوط به مالياتها، كار و تأمين اجتماعي را رعايت كنند.

 21 ماده
نامه رده بندي شـغلي و آموزشـي بـراي كاركنـان خـود باشـند. اعضاي شاغل انفرادي بايد داراي آيين

  نمودهاي جامعه ضروري است.مورد رعايت مقررات و ره اين در

 22 ماده
صورت عدم كسب حـداقل امتيـازات باشد و در كسب حداقل امتياز كنترل كيفيت كار، مصوب الزامي مي

ماه مهلت به عضو شاغل انفرادي اعطا خواهـد شـد 6گروه كنترل كيفيت، حداكثر  مصوب با پيشنهاد كار
زم موضوع به هيأت انتظامي ارجاع خواهد شد.النصاب  حدصورت عدم كسب  از مهلت مقرر در و بعد

 23 ماده
الطـرفين داور مرضـي عنـوان   مـديره بـه   در مواردي كه داور و يا هيأت داوري معين شده توسط هيأت

ميزان ساعت صرف شده جهـت نظر نموده، هزينه داوري به به موضوع اختالف رسيدگي و اعالم نسبت
 شود. ام شده (به تساوي از طرفين) دريافت ميهاي انج حل اختالف بابت جبران هزينه

از طرفين دعوا عضو جامعه نباشـد، هزينـه داوري تمامـاً از عضـو ذيـربط يكي هدر مواردي ك  :تبصره
 دريافت خواهد شد.

 24 ماده
كـار، آدرس، شامل نام و نام خانوادگي، شماره پروانـه هاي مكاتباتي اعضاي شاغل انفرادي بايد  سربرگ
.باشد  “رسمي حسابدار”عنوان  تلفن و

 25 ماده
نامـه مطابقـت نداشـته باشـد، شـاغل چنانچه وضعيت اعضاي شاغل انفرادي با برخي از مواد اين آيـين 

بـه تطبيـق شـرايط نامه نسبت ماه از تاريخ تصويب اين آيين 6انفرادي ذيربط مكلف است ظرف مدت 
كـار وي بـا تخلف شناخته شده و ضمن لغو پروانـه مصورت عضو ذيربط  اين غير خود اقدام نمايند. در

وي طبق مقررات برخورد خواهد شد.

26ماده 
تصويب شورايعالي رسيده است. به  22/9/1390تبصره در تاريخ  5و ماده  26نامه در  اين آيين
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اي حرفه نظارت نامه آيين

12/5/1383مصوب 
وزير امور اقتصادي و دارايي

در ،)حـسابداران  جامعـه  پس اين از( نايرا رسمي حسابداران جامعه اي  حرفه نظارت نامه آيين
اي  حرفـه  فعاليـت  بـر  نظـارت  منظـور  بـه  و حـسابداران  جامعـه  اساسـنامه  چهارم فصل مفاد اجراي

.است شده تهيه شاغل رسمي سابدارانح و حسابرسي مؤسسات

1ماده
:است زير موارد از اطمينان حصول ،اي حرفه نظارت از هدف
آنان توسط صادره هاي گزارش و اعضا يا حرفه خدمات كيفيت افزايش) الف
قانوني بازرسي و حسابرسي امور انجام روشهاي در هماهنگي) ب
مصوب » اي حرفه رفتار آيين« در مندرج اي حرفه نئوش با ناسازگار رفتار از پيشگيري) ج
ــوانين ،حــسابرسي اســتانداردهاي رعايــت) د و حــسابداران جامعــه اساســنامه مفــاد ،مقــررات و ق

مربوط اجرايي دستورالعملهاي و ها نامه آيين

2ماده
حـسابداران  ،حـسابرسي  مؤسـسات  شركاي ،حسابداران جامعه عضو حسابرسي مؤسسات كليه

مؤسـسات  و حـسابرسي  سـازمان  اسـتخدام  تحـت  شاغل رسمي حسابداران و انفرادي شاغل رسمي
.اند جامعه مستمر تنظار مشمول »كيفيت كنترل كارگروه نامه آيين« طريق از عضو حسابرسي
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3ماده
:گردد مي ميسر زير مراتب به توجه با ،يك ماده در مذكور اهداف به دستيابي

در مناسب فرآيند وجود مستلزم ،حسابرسي خدمات محصول مناسب كيفيت اينكه به توجه با )الف
خدمات انجام فرآيند بودن قبول قابل از اطمينان حصول ،است مذكور خدمات ارائه
.شود مي انجام حسابرسي مؤسسه سطح در كيفيت كنترل طريق از ،سابرسيح

ادعاهاي و اطالعات پشتوانه شواهد ارزيابي و گردآوري فرآيند حسابرسي اينكه به توجه با )ب
طريق از ،آنها ارزيابي و مناسـب و كافي شواهد گردآوري از اطمينان حصول ،است صاحبكاران

.شود مي انجام ابرسيحس كار سطح در كيفيت كنترل
به زيان آمدن وارد موجب حسابرسي خدمات كيفيت نبودن قبول قابل اينكه به توجه با )ج

چگونگي به نسبت ستا ممكن كنندگان استفاده ،شود مي مذكور خدمات از كنندگان استفاده
جامعه به را موضوع اين و كنند ترديد اظهار موارد از برخي در حسابرسي خدمات انجام

انجام حسابرسي خدمات كيفيت مورد در قضاوت و بررسي كه آنجا از .نمايند منتقل حسابداران
،شده طرح ادعاهاي به رسيدگي ،است اي حرفه الزامات بر كافي تسلط و دانش مستلزم شده

الزامات به نسبت كه افرادي قضاوت و دخالت از تا شود مي انجام كيفيت كنترل كارگروه توسط
.شود جلوگيري ،ندارند كافي ناييآش اي حرفه

4ماده
مراجعـه  طريـق  از يكبـار  حـداقل  سـال  هـر  ،حـسابرسي  ساتــ مؤس سطح در كيفيت كنترل

مؤسـسه  كيفيـت  كنتـرل « نامـه   پرسـش  تكميـل  و حـسابرسي  مؤسـسه  وضـعيت  بررسي ،حضوري
توجـه  زيـر  جهـات  بـه  مؤسسات وضعيت بررسي در .شود  مي انجام عالي شوراي مصوب »حسابرسي

:شد خواهد ويژه
 مؤسسات سازماندهي و تشكيالت •
 كاركنان تركيب با آن تناسب و كارها تركيب •
 استقالل مالحظات •
 كاركنان ارتقاي و آموزش ،استخدام ضوابط •
رسيدگي مناسب روشهاي و دستورالعملها وجود •

5ماده
رسـمي  انحـسابدار  حسابرسي، مؤسسات شامل ،اعضا حسابرسي كار سطح در كيفيت كنترل

حـسابرسي  مؤسسات و حسابرسي سازمان استخدام تحت شاغل رسمي حسابداران و انفرادي شاغل
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كـار  يك هاي  پرونده بررسي ضمن آن، در كه شود  مي انجام كارگروه توسط انتخابي صورت به ،عضو
كـار  كيفيـت  كنترل .شود  مي تكميل آن براي حسابرسي كار كيفيت كنترل نامه  پرسش ،حسابرسي
آن گـزارش  كـه ( حـسابرسي  كـار  يـك  حداقل سال 3 هر كه بود خواهد اي  گونه به ضااع حسابرسي

.شود بررسي عضو هر از )است شده صادر

6ماده
رشـهاي گزا خـصوص  در نفـع   ذي اشـخاص  و صـالح   ذي مراجـع  طرف از مطروحه هاي شكايت

.شـود  مـي  ارجـاع  كيفيـت  كنترل ارگروهك به موردي بررسي جهت ،دبيركل تشخيص به ،حسابرسي
.است محرمانه ماده اين موضوع هاي رسيدگي و اطالعات

7ماده
هـر  ابتـداي  در را )5( و )4( مواد موضوع ساالنه كيفيت كنترل برنامه ،كيفيت كنترل كارگروه

.نمايد مي ارائه مديره هيأت به تصويب جهت و تهيه سال

8ماده
رسـمي  حـسابداران  مكـاري ه از مورد حسب خود وظايف انجام جهت كيفيت كنترل كارگروه

.كند مي استفاده
نفر دو حداقل توسط حسابرسي كار هر و حسابرسي مؤسسات سطح در كيفيت كنترل ـ1 تبصره

.شود انجام شاغل رسمي حسابدار كار محل يا مؤسسه محل در ،رسمي حسابدار
:كه شوند مي انتخاب افرادي ميان زا تنها كيفيت كنترل كارگروه همكاران ـ2 تبصره

.باشند كرده كسب مناسبي امتيازهاي ،كيفيت كنترل بررسيهاي در )1
 .باشند نداشته نامناسب سوابق ،اي حرفه ضوابط رعايت در )2

9 ماده
)5 و 4 مـواد  موضـوع ( كيفيـت  كنتـرل  كارگروه همكاران توسط شده تكميل هاي  نامه  پرسش

گفتـه   پيش هاي  نامه  شپرس .ودش  مي ارائه كيفيت كنترل كارگروه به نهايي اظهارنظر و بررسي جهت
اسـتناد  قابـل  مرجعـي  هـيچ  در و نيـست  معتبـر  كـارگروه  در بررسي و طرح از قبل ،است محرمانه

.باشد نمي
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10 ماده
بررسي جهت آنان با همكاري عدم و كيفيت كنترل كارگروه نمايندگان وظايف انجام از ممانعت
از تخلف ،شده نعييت زمان در انتخابي حسابرسي هاي پرونده تحويل عدم يا و مؤسسه وضعيت
.شود مي محسوب حسابداران جامعه مقررات

11 ماده
:گيرد مي قرار استفاده مورد زير اشكال به كارگروه در نهايي بررسي از حاصل نتايج
حسابداران جامعه اطالعاتي بانك در نتايج ثبت )الف
حسابرسي مؤسسات بندي رده )ب
تاريخ تعيين و اشكاالت رفع جهت انفرادي شاغل رسمي حسابدار يا ابرسيحس مؤسسه به اعالم )ج

.اشكاالت رفع از اطمينان حصول جهت ،هوكارگر همكاران بعدي مراجعه
جامعه عمومي مقررات و اي حرفه رفتار آيين ،حسابرسي استانداردهاي رعايت عدم گزارش ارائه )د

.الزم اقدامات جهت دبيركل به حسابداران
بيشترين داراي آمده بدست نتايج اساس بر كه اشكاالتي رفع جهت الزم رهنمودهاي ارائه )هـ

.است فراواني

12ماده
جامعـه  عـالي  شـوراي  تأييـد  به 17/4/1383 تاريخ در تبصره 2 و ماده )12( در نامه آيين اين

اخيـر  تـاريخ  از و هرسيد دارايي و اقتصادي امور وزير تصويب به 12/5/1383 تاريخ در و حسابداران
تـصويب  و عـالي  شوراي پيشنهاد به منوط  ،نامه آيين اين در بعدي تغييرات ههرگون .االجراست  الزم
.است دارايي و اقتصادي امور يروز
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)23( ماده موضوع نظارت عالي هيأت وظايف انجام چگونگي نامه آيين
   ايران رسمي حسابداران جامعه اساسنامه

  

   :از اطمينان حصول منظور به جامعه عالي شوراي هاي مصوبه هكلي بررسي -1 ماده
.جامعه اهداف به نيل )الف
.جامعه بر حاكم مقررات ديگر و اساسنامه قانون، رعايت) ب

به مديره هيئت اعضاي و دبيركل اقدامات و مديره هيئت هاي صورتجلسه كليه بررسي -2 ماده
:از اطمينان حصول منظور
و اساسنامه در مستقيماً كه وظايفي ساير و عالي شوراي هاي مصوبه ياجرا حسن) الف

.است شده محول ايشان عهده به جامعه مصوب هاي نامه آئين
.جامعه در االجراء الزم مقررات ديگر و اساسنامه قانون، رعايت )ب
.كننده پشتيباني مستندات و مدارك با ساالنه عملكرد گزارش مفاد تطبيق )ج
.انحراف موارد گزارش و مصوب بودجه و برنامه با عملكرد يقتطب )د

ارائه و كشور حسابرسي استانداردهاي طبق جامعه ساالنه مالي صورتهاي حسابرسي -3 ماده
.حسابرسي گزارش

موضوع تخصصي كارگروههاي به مربوط هاي صورتجلسه و ها دستورجلسه بررسي و اخذ -4 ماده
و آنها از يك هر به مربوط ضوابط رعايت از اطمينان حصول بمنظور اساسنامه، 14 ماده

.بعدي اقدامات چگونگي پيگيري و شده ارائه هاي برنامه به دستيابي
منظور به حسابرسي هاي موسسه سطح در كيفيت كنترل هاي پرسشنامه كليه بررسي -5 ماده

.آنها فعاليت نحوه و اداره تشكيل، مورد در جامعه مقررات كليه رعايت از اطمينان حصول
از اعم ( اعضاء حسابرسي كار سطح در كيفيت كنترل هاي پرسشنامه كليه بررسي -6 ماده

بودن قبول قابل از اطمينان حصول منظور به )انفرادي شاغلين و حسابرسي هاي موسسه
   .مورد حسب قانوني، بازرسي و حسابرسي خدمات انجام فرآيند

را نظارت عالي هيأت درخواست است موظف اساسنامه )2( ماده راياج در جامعه دبيركل -7 ماده
.دهد قرار اولويت در انساني نيروي تامين منجمله الزم تسهيالت و امكانات تامين زمينه در

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



قانون و مقرراتمي ايرانجامعه حسابداران رس  84

مدارك و اسناد اطالعات، كليه است موظف اساسنامه  )21( ماده اجراي در جامعه دبيركل -8 ماده
.دهد قرار اختيار در و فراهم شده تعيين مهلت ظرف وردم حسب را هيأت درخواست مورد

تشخيص به بنا جامعه به واصله انفرادي شاغلين و ها موسسه حسابرسي گزارشهاي بررسي -9 ماده
.اي حرفه رفتار آئين و حسابرسي استانداردهاي رعايت از اطمينان حصول بمنظور هيأت

)16( ماده )ت( بند موضوع انفرادي شاغلين يا اه موسسه حسابرسي هاي پرونده بررسي -10 ماده
.هيات تشخيص به بنا نظارت عالي هيأت مقر يا رسمي حسابداران كار محل در اساسنامه

به را موضوع كند برخورد تخلف از مواردي به محوله وظايف اجراي در هيأت چنانچه -11 ماده
به مورد حسب را موضوع است موظف دبيركل صورت اين در .نمايد مي منعكس دبيركل
.دهد ارجاع رأي صدور و رسيدگي براي انتظامي هيأتهاي

و مديره هيأت عالي، شوراي هاي دستورجلسه از نسخه يك است موظف جامعه دبيركل -12 ماده
يا منفرداً هيأت اعضاي لزوم صورت در تا دارد ارسال نظارت عالي هيأت به را كارگروهها

.يابند حضور رأي حق بدون شده ياد هاي جلسه در متفقاً
و وظايف با ارتباط در واصله شكايات دارائي، و اقتصادي امور وزير ارجاعي موارد بررسي -13 ماده

ساير و نظارتي مراجع از واصله گزارشهاي همچنين و دبيركل و مديره هيأت اختيارات
.نتيجه حصول تا آنها پيگيري و ذيربط دستگاههاي

در كه دارائي و اقتصادي امور وزير دستورالعملهاي و وزيران هيأت مصوبات بررسي -14 ماده
اجراي حسن از اطمينان جهت باشد شده ابالغ ايران رسمي حسابداران جامعه با ارتباط

.رعايت عدم موارد گزارش و آنها
و بيني يشپ اساسنامه )20( ماده مفاد اساس بر را خود ساليانه بودجه نظارت عالي هيأت -15 ماده

.نمايد ارائه شورايعالي به و منظور جامعه بودجه در را آن عيناً است موظف دبيركل
و اداري نامه آئين طبق هيأت موظف اعضاء توسط استحقاقي مرخصي از استفاده -16 ماده

اعضاء از يكي تعيين با هيأت رئيس مرخصي و هيأت رئيس موافقت با جامعه استخدامي
امور وزير به بايستي مراتب اين .گيرد مي صورت ديگر عضو اطالع با و جانشين عنوان به

.گردد گزارش دارائي و اقتصادي
و اداري نامه آئين طبق نظارت عالي هيأت اعضاي توسط استعالجي مرخصي از استفاده -17 ماده

.گيرد مي صورت جامعه استخدامي
هيأت دبير توسط هيأت جلسه هر در متخذه هاي تصميم كليه مفاد و ها مذاكره خالصه -18 ماده

و هيأت هاي تصميم .رسد مي جلسه در حاضر اعضاء امضاء به و ثبت مخصوص دفتري در
منتخب( اعضاء از يكي امضاي با وي غياب در و هيأت رئيس امضاي با مربوط هاي مكاتبه
.گردد مي ارسال ذيصالح مبادي به و صادر  )هيات
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يكبار ماه سه حداقل جامعه اساسنامه )22( ماده اجراي در هيأت هايفعاليت گزارش -19 ماده
امضاء شود مي انتخاب هيأت توسط كه اعضاء از يكي وي غياب در و هيأت رئيس بوسيله

.گردد مي ارسال ذيصالح مبادي به و

بـه  8/8/86 تـاريخ  در و پيـشنهاد  نظـارت  عالي هيأت توسط ماده 19 بر مشتمل نامه آئين اين
.رسيد دارائي و اقتصادي امور وزير ويبتص

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



انضباطي نامه آئين
اساسنامه 40 ماده موضوع

ايران رسمي حسابداران جامعه

2/6/1383مصوب 
وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري

ناميـده  حـسابداران  جامعـه  پـس  اين از كه ايران رسمي حسابداران جامعه انضباطي نامه آيين
حـسابداران  اي حرفـه  رفتـار  كيفـي  ارتقـاي  منظـور  به و اساسنامه 40 ماده مفاد اجراي در ،دشو  مي

.است شده تهيه ايران رسمي حسابداران جامعه عضو حسابرسي موسسات و رسمي

1 ماده
»اي  حرفه رفتار آئين« بايد حسابداران جامعـه عضو حسابرسي موسـسات و رسمي حسابداران

مقررات و اي حرفـه رفتار آئين مفاد رعايت عدم .كنند رعايت را حسابداران جامعه يعموم مقررات و
مؤسسات نامه آيين مفاد رعايت ويژه به ،حسابرسي مؤسسات مورد در .دشو مي محسوب تخلف مزبور

.دارد ضرورت اساسنامه )27( ماده موضوع حسابرسي

2ماده 
صـالحيت  تعيـين  نامـه  آيـين  )3( مـاده  در منـدرج  شـرايط  احـراز  از پس رسمي حسابداران

،آن بعـدي  اصالحات و وزيران هيأت 22/5/1374 مصوب آنان انتخاب چگونگي و رسمي حسابداران
چنـد  يـا  يـك  انفقـد  شـدن  مشخص يا اسقاط صورت در .آيند  مي در حسابداران جامعه عضويت به

يتصـالح  تـشخيص  هيـأت  بـه  تـصميم  اتخـاذ  و رسـيدگي  جهـت  مراتـب  ،مزبـور  شرايط از شرط
عـضو  توسـط  واقع خالف اقدام و متقلبانه عمل تشخيص صورت در و دهش ارجاع رسمي حسابداران

ارجـاع  مربوط انتظامي هيأتهاي به مذكور هيأت سوي از مورد اي  حرفه صالحيت مجوز كسب جهت
.شد خواهد
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3ماده 
انتظامي هايهيأت با ،حسابداران جامعه عالي شوراي اعضاي استثناي به ،اعضا تخلف به رسيدگي

.است انتظامي عالي هيأت با بدوي انتظامي هيأتهاي سوي از صادره آراي در نظر تجديد و بدوي
عالي شوراي اعضاي انتظامي تخلفات به رسيدگي ،حسابداران جامعه اساسنامه )6( دهما مفاد طبق
گروههايكار در اوليه بررسي از پس تخلف موارد .است انتظامي عالي هيأت صالحيت در تنها

.شود مي ارجاع مربوط انتظامي هيأتهاي به كل دبير سوي از حسابداران جامعه تخصصي و اي حرفه
جامعه اساسنامه پنجم فصل مقررات مطابق رسيدگي مراحل و انتظامي هيأتهاي تركيب ـ1تبصره

.است )40( تا )31( مواد حسابداران
كار در اوليه بررسي جهت رسد مي انتظامي هيأتهاي به مستقيم كه شكاياتي و گزارشها ـ2تبصره

.شود مي ارجاع دبيركل به تخصصي و اي حرفه گروههاي

4ماده 
آراي .باشـد  برائـت  يـا  محكوميـت  بر دال روشن طور به بايد انتظامي هيأتهاي رسيدگي نتايج

فتـار ر آئين ضوابط و مقررات به مستند و رسيدگي مراحل خالصه برگيرنده در بايد همچنين صادره
.باشد حسابداران جامعه عمومي مقررات و اي حرفه

5ماده 
توسـط  صـادره  آراي .است محرمانه تنظيمي صورتجلسات و بررسيها ،قيقاتتح ،مذاكرات كليه
جامعـه  كـل  دبيـر  بـه  ذيربط اعضاي يا عضو به ابالغ جهت محرمانه صورت به نيز انتظامي هيأتهاي

عـضو  بـه  هفتـه  يـك  مدت ظرف را صادره آراي است وظفم دبيركل .شد خواهد ارسال حسابداران
اساسـنامه  )35( همـاد  )6( تا )1( بندهاي مفاد رعايت با توانند  مي دبيركل و متهم .كند ابالغ مربوط
نهـايي  رأي   .نمايند نظر تجديد درخواست كتبي صورت به ،صادره آراي به نسبت ،حسابداران جامعه
ربـط   ذي مراجع و مربوط اعضاي يا عضو به هفته يك دتم ظرف ،كتبي صورت به و دبيركل توسط
.شد خواهد ابالغ

6 ماده
هيـأت  نظـر  طبـق  مقرر تنبيه ،باشد شده تخلف مرتكب بار اولين براي متخلف كه صورتي در
در كـه  اســت  مـواردي  ،مقـرر  تنبيـه  از منظـور  .دوشـ  اعمـال  تخفيف درجه يك با تواند  مي مربوط

www.hemattaraz.ir

���� ما�ی ا��صادی ��ت �از



89جامعه حسابداران رسمي ايرانقانون و مقررات

يـا  مـشخص  تنبيه يك صورت به مقرر تنبيه .است شده مشخص هاشور با زير)10( هماد منـدرجات
رده تنبيـه  ،تخفيـف  مـوارد  و اسـت  شـده  معـين  )بيهتن محدوده( مشخص تنبيه چند از تنبيه يك

.شد خواهد شامل را شده مشخص موارد از تر پايين
قبلي تخلف تكرار از اعم ،ديگر تخلفاتي مرتكب محكوميت از سپ متخلف كه مواردي در ـ تبصره

تعيين تنبيه از بايد صادره آراي در مندرج جديد، تنبيه ،شود جديد تخلف ارتكاب يا
.باشد )شده مشخص تنبيهات محدوده در( شديدتر قبلي شده

7 ماده
بـر  نـاظر  كـه  ،حـسابداران  جامعـه  نظـارت  عالي هيأت توسط ابتدا ،انتخابات در تخلف هرگونه

جهـت  سـپس  و شود  مي بررسي نتايج انتخابات، بر تأثير احتمال صورت در و ررسيب ،است انتخابات
.شد خواهد ارجاع مربوط انتظامي هيأت به انضباطي  رسيدگي

8 ماده
آن به صراحتاً نامه آيين اين در كه باشد تخلفاتي از حاكي دريافتي شكايات و گزارشها چنانچه

رفتـار  آيـين  مفـاد  با شده انجام تخلف انطباق از پس تنها كننده رسيدگي مرجع ،است نشده اشاره
مـاده  در مقـرر  تنبيهـات  محدوده در را مناسب تنبيه ،حسابداران جامعه عمومي مقررات يا اي  حرفه

.بود خواهد نيز جديد الرعايه الزم مقررات شامل موضوع اين .كرد خواهد رأي انشاي و تعيين )10(

9 ماده
معـه جا عـالي  شـوراي  پيـشنهاد  بـه  نامـه  آيـين  اين موضوع تخلفات به هيأتها رسيدگي نحوه
.رسيد خواهد دادگستري و دارايي و اقتصادي امور رايوز مشترك تصويب به حسابداران

10 ماده
ماده در مقرر هاي  تنبيه با عضو حسابرسي موسسات و رسمي حسابداران تخلفات تطبيق موارد

آيـين  بـا  مرتبط موارد )الف بخش دو ندهدربرگير ،بند 60 شامل ،حسابداران جامعه اساسنامه )35(
:است زير شرح به موارد ساير )ب و اي حرفه رفتار
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اي حرفه رفتار آيين با مرتبط موارد  )الف

انضباطي هاي تنبيه
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11 مادهبيطرفي و درستكاري
1 بندكار انجام در بيطرفي و درستكاري به پايبندي عدم  1

2/ت بندكار انجام در بيطرفي و درستكاري به كاركنان پايبندي عدم  2

2/ث بند )16 ماده 13 بند شامل همچنين( هدايا كردن اهدا يا پذيرفتن  3

12 مادهمنافع تضاد
2/ب بنداي حرفه ضوابط و اصول با مغاير كار انجام  4
2/ت بندكننده گمراه اطالعات انتشار با ارائه  5
5 بند  اختيار و مسئوليت تحت اقتصادي واحد در شده مستقر داخلي كنترلهاي كفايت عدم  6

13 ماده )عمومي (اي حرفه صالحيت
1/الف بنداي حرفه صالحيت مجوز كسب در واقع خالف اقدام و تقلب گونه هر 7

1/بندباي حرفه صالحيت حفظ به مربوط ضوابط و اصول رعايت عدم 8

2 بندغيرواقع تجربيات و ها تخصص به تظاهر 9

 14 مادهاريرازد
2 بندصاحبكار به مربوط اطالعات غيرمجاز افشاي يا انتشار ارائه،  10

3 بندمشاوران و همكاران رازداري مورد در الزم كنترلهاي اعمال عدم  11

4 بندصاحبكار اطالعات از حفاظت در كوتاهي  12

4 بند   ديگران يا خود نفع به صاحبكار مورد در شده كسب اطالعات از استفاده  13

4 بندشده كسب اطالعات از استفاده در تفاهم سوء به منجر رفتار  14

 15 مادهآگهي
الف بنداي حرفه شئون با مغاير روشهاي و ابزارها از استفاده  15

ب بند   ارائه قابل خدمات و جربيت و تحصيلي سوابق عناوين، مورد در واقع از دور ادعاي 16
ب بندرسمي حسابداران ساير خدمات به نسبت منفي مطالب ابراز  17
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انضباطي هاي تنبيه
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 16 مادهاستقالل
1 بند   كار پذيرش در بيطرفي و درستكاري نقض به منجر عالقه و نفع هرگونه وجود  18
و شـاغل  رسـمي  انحـسابدار  شخـصي  مـؤثر  مـالي  روابط هرگونه داشتن  19

صاحبكار با آنان اول درجه وابستگان
2 بند

4 بندصاحبكار با شغلي روابط هرگونه داشتن  20
يـا  ديگـر  رسمي حسابداران طرف از حسابرسي گزارشهاي صدور يا امضاء  21

مربوط ضوابط رعايت بدون ايشان توسط
5 بندهاي

6 و
7 بندحسابرسي مورد صاحبكار به خدمات ساير ارائه در ضوابط رعايت عدم  22
7 بندرسيدگي مورد واحد مالي صورتهاي تهيه  23
صورت در آن بعد سال يا مالي سال براي حسابرسي خدمات ارائه پذيرش  24

خدمات ساير ارائه
8 بند

 بـا  دوم و اول طبقـه  از دوم درجـه  تـا  سـببي  و نـسبي  خويـشاوندي  روابط داشتن  25
 صاحبكار

10 بند

11 بند   واحد صاحبكار يك از مستمر طور به ساالنه درآمد عمده قسمت كسب  26
12 بنداي حرفه خدمات ارائه براي مشروط الزحمه حق پذيرش  27
13 بندصاحبكار از ويژه شرايط با خدمات يا كاال خريد  28
موسسه شريك قبالً كه صاحبكاراني پذيرش به مربوط ضوابط رعايت عدم  29

اند بوده حسابرسي
14 بند

16 بندصاحبكار يك با ارشد كاركنان و شركا طوالني ارتباط  30

 17 ماده)شاغل اعضاي و مؤسسات ( اي حرفه صالحيت
بـدون  آن انجـام  و اي  حرفـه  الزم تواناييهـاي  داشـتن  بـدون  كار، پذيرش  31

كارشناسي خدمات از استفاده
 18 مادهالزحمه حق

2 بندشده انجام اي حرفه خدمات ارزش با نامتناسب الزحمه حق دريافت  32
8 بندقرارداد امضاي بدون كار انجام  33
9 بنداي حرفه كار واگذاري يا گرفتن براي كميسيون پرداخت و دريافت  34

 19 مادهحرفه با ناسازگار فعاليت
حرفه با مغاير فعاليتهاي انجام و پذيرش  35
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 20 مادهرسمي حسابداران ساير با ارتباط
و1 بندهاي   جديد كار پذيرش موانع مورد در قبلي رسمي حسابداران با مكاتبه عدم  36

5 
3 بندآن افشاي يا و سابق رسمي حسابدار از دريافتي اطالعات به ندادن اهميت  37

8 بند صاحبكار دفاتر و مدارك اسناد، استرداد در كوتاهي  38

9 بندرسمي حسابدار با مكاتبه لزوم مورد در صاحبكار به اطالع عدم  39

10 بند   جايگزين رسحساب توسط ناتمام كارهاي پذيرش در ضوابط رعايت عدم  40

خـدمات  ارائـه  درخواسـت  صورت در اصلي رسمي حسابدار با تماس عدم  41
جديد

بندهاي
13 و 12

هـاي   نظرخـواهي  بـا  رابطـه  در اصـلي  رسـمي  حـسابدار  با نظر تبادل و تماس عدم  42
 اي حرفه

18 بند

 21 ماده  كاركنان استخدام
حـسابداران  قبلـي  كاركنـان  اسـتخدام  يا بكارگيري در ضوابط رعايت عدم  43

عضو حسابرسي موسسات يا رسمي
 22 ماده  اي حرفه خدمات )نتيجه( گزارش ارائه

از غيـر  به قانوني بازرسي و حسابرسي گزارشهاي خصوص در امضا تفويض  44
حسابداران جامعه عضو اي حرفه شركاي

1 بند

يـا  وي توسـط  كـه  مـالي  صـورتهاي  بـه  نسبت رسمي بدارحسا اظهارنظر  45
.است نشده رسيدگي او شركاي

 2 بند

23 مادهتبليغات و آگهي
1 بندهاي تبليغات و آگهي به مربوط ضوابط رعايت عدم  46

5 تا
 25 ماده  اي حرفه اصول به پايبندي و اخالقي تعهدات بين تضاد

موارد ساير رعايت عدم و مقررات و قوانين و اي  حرفه روابط و اصول نقض  47
مرتبط

1 بند

 28 مادهاطالعات ارائه
 1 بند   بيطرفانه و صادقانه كامل، اي گونه به غيرمالي و مالي اطالعات ارائه عدم  48
2 بندغيرمالي و مالي اطالعات مناسب نگهداري و تهيه عدم  49
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رسـمي  حـسابداران  سـط تو وقـت  نيمه يا وقت تمام مسئوليتهاي پذيرش  50
شاغل

ث-1

توسـط  قـانون  4 تبـصره  اجرايي نامه  آيين 2 ماده موضوع خدمات پذيرش  51
غيرشاغل رسمي حسابداران

ث-1

1 تبصرهانتخابات در واقع خالف اقدام و تقلب هرگونه  52
5 ماده

  26مؤسسات اداره و تشكيل به مربوط مقررات رعايت عدم  53

  27حسابرسي مؤسسات نامه آيين مفاد رعايت عدم  54

  28آنها ارائه در تاخير يا حسابداران جامعه نظر مورد مدارك ارائه عدم  55

هـاي   نارسـايي  رفـع  جهـت  در حسابداران جامعه رهنمودهاي رعايت عدم  56
اي حرفه خدمات

29  

  41متغير و ثابت هاي عضويت قح موقع به و كامل پرداخت عدم  57

  59وارده خسارات كامل تاديه عدم  58

سـازمان  از مستقل استخدام، تحت رسمي حسابداران توسط خدمات ارائه  59
مرتبط مؤسسات و

61  

  62خدمات ارائه مجاز سقف رعايت عدم  60

11 ماده
توسـط  2/6/1383 تـاريخ  در و تاييـد  عـالي  شـوراي  3/4/1383 مورخ جلسه در نامه  آيين اين

.االجراست الزم اخير تاريخ از و شده تصويب دادگستري و دارايي و اقتصادي امور وزراي
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