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 ردیف توضیحات پاسخ
 

 پرسش
  

های سهامی عـام غیـر        نقل و انتقال سهام در شرکت      1
 شود؟ بورسی چگونه انجام می

آیا الزم است نقل و انتقـال اینگونـه سـهام در دفتـر              
 اسناد رسمی انجام پذیرد؟

 
 

 اصالحیه قـانون تجـارت از طریـق دفتـر           8 ماده   8نقل و انتقال سهام با رعایت بند        
 .باشد  از وجاهت قانونی برخوردار می، قانون مزبور40 موضوع ماده ،مسها

 

عـضو هیـات مـدیره      (ای بین دوشرکت      اگر توافقنامه  2
به امـضا   ) شرکتی که سهامدار شرکت دیگر نیز باشد      

برسد مبنی بر تعهد و ضمانت بدهی آن شرکت، آیـا           
 129توافقنامه مزبـور مـشمول مقـررات مفـاد مـاده            

 باشد؟ ن تجارت میاصالحیه قانو
 
 

 قانون مدنی، عقد ضـمان تـضمین و ارائـه وثـایق از مـصادق                684با عنایت به مواد     
 بـا عنـوان     12 استاندارد حسابداری شـماره      21ضمن اینکه طبق بند     . معامله است 

ها و وثایق بـه عنـوان معاملـه            ضمانت ،افشای اطالعات در خصوص اشخاص وابسته     
 .تلقی شده است

 

کتی مازاد بر میـزان یـک دهـم سـرمایه           چنانچه شر  3
خویش، اندوخته قانونی در نظر گرفتـه و در حـسابها       

توانـد بـر اسـاس مـصوبه           باشد، آیا مـی     نموده منظور
مجمــع عمــومی عــادی خــویش، مــازاد مــذکور را از 

 اندوخته برداشت نماید؟

زاد بر   اصالحیه قانون تجارت، در صورتی که اندوخته قانونی ما         239ار از ماده    فباست
 وضع شـده باشـد، قبـل از انحـالل           238 و   140بینی شده در مواد       حد نصاب پیش  

 .باشد شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی
 

در صورت عدم تقسیم سود بـین سـهانداران آیـا در             4
نظر گرفتن نسبت معینی از سود خالص سـال مـالی           

 .باشد شرکت جهت پاداش هیات مدیره مجاز می
اصالحیه قانون تجارت، حد نصاب پاداش هیئت مدیره با توجـه بـه     241طبق ماده   

درصدی از سود تقسیم شده بین صـاحبان سـهام          )عام و خاص  (نوع شرکت سهامی    
بنابراین به هر علت سود بین صـاحبان سـهام تقـسیم نـشود، پـاداش هیـات         . است

 .مدیره قابل پرداخت نخواهد بود
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ــا 5 ــه م ــدم   ب ــروش حــق تق ــاوت حاصــل از ف التف
سهامدارانی کـه از حـق تقـدم خـود در مهلـت             

آنـد بـه مبلغـی بـیش از           قانونی استفاده ننموده  
شـود یـا      مبلغ اسمی، صرف سهام محسوب مـی      

 متعلق به سهامداران قبلی است؟
 

ر اصالحیه قانون تجارت اشاره نشده ولی بـا عنایـت           اگرچه در این خصوص به صراحت د      
، تفاوت ایجاد شده متعلق به سهامدارانی است کـه از حـق تقـدم               16 و   35به مفاد مواد    

 .اند خود استفاده نکرده
 

آیا امکـان فعالیـت شـاغلین انفـرادی در قالـب             6
 موسسات یکنفره وجود دارد؟

نامـه تعیـین      بصره یک مـاده چهـار آئـین        اساسنامه جامعه و ت    24با در نظر داشتن ماده      
صالحیت حسابداران رسمی در حال حاضر با توجه بـه مقـررات فعلـی جامعـه، فعالیـت                  
حسابداران رسمی شاغل انفرادی در چارچوب موسسات یکنفره امکان پـذیر نبـوده و بـا                

 قانون تشکیل جامعـه، فعالیـت شـاغلین مزبـور در موسـسات یکنفـره         3توجه به تبصره    
 .باشد بینی این موضوع در اساسنامه جامعه می به پیشمنوط 

 
 

 

که پس از صدور گزارش حـسابرسی و          درصورتی 7
بازرس قانونی، مجمـع عمـومی عـادی تـشکیل          
نگــردد و صــورتهای مــالی بــه تــصویب نرســد، 

 مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی چیست؟

نون تجـارت در مقابـل       اصـالحیه قـا    154از آنجاکه بازرس یا بازرسان شرکت طبق ماده         
شـوند    شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خـود مرتکـب مـی                

ول جبران خـسارت خواهنـد بـود و         سئطبق قواعد عمومی مرتبط به مسئولیت مدنی، م       
این مسئولیت محدود به دوره ماموریت بازرس نیست و همواره صادق است، و از طرفـی                

 ، قـانون  148 بازرس یا بازرسـان موظفنـد باتوجـه بـه مـاده               قانون، 150به موجب ماده    
دی تـسلیم کننـد، بنـابراین       اگزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمـومی عـ           

موظـف بـه تـسلیم      ) حتی پـس از مـدت ماموریـت       (بازرس یا بازرسان اوالً در هر زمانی        
شـند و ایـن امـر       با  ل جبران خـسارات وارده مـی      وثانیاً مسئ . باشند  گزارش فوق آلذکر می   

لـذا در صـورتیکه مطـابق       . محدود به زمان معینی از جمله مدت ماموریت بازرس نیست         
 قانون چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت              91ماده  

نکند، بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راساً اقدام بـه دعـوت مجمـع مزبـور نماینـد در                   
می عادی با دعوت هیات مدیر تشکیل نشود و بازرس یـا بازرسـان              که مجمع عمو    صورتی

ا ر پس از گذشت یکسال مالی بـال اجـ         91نیز نتوانند مجمع را دعوت نمایند اجرای ماده         
 . خواهد ماند

 

 

ــاده   8 ــق م ــارت   126طب ــانون تج ــالحیه ق  اص
هیچکس نمی توانـد در عـین حـال مـدیریت           "

یـا   آ ".عامل بیش از یک شرکت را داشته باشـد        
فرعـی در خـارج از       اگر شـرکتی دارای شـرکت     

 و مدیریت هر دو شرکت بـا یکنفـر          ،ایران باشد 
  خالف ماده مذکور عمل شده؟،باشد

هـای     اصالحیه قانون تجارت منحصراً شرکت     126 در ماده    "شرکت"مراد از مفهوم کلمه     
رجع  نزد م قانون تجارت است که به موجب مقررات خاص ثبت،     20تجارتی موضوع ماده    

 همـان قـانون دارای شخـصیت      583ها به ثبت رسیده به موجب مفاد مـاده            ثبت شرکت 
هـایی اسـت کـه بـه           قانون مذکور ناظر بر شرکت     126بنابر حکم ماده    . شوند  حقوقی می 

. موجب مقررات قانون تجارت و در قالب تفسیر خاص این قانون بـه وجـود آمـده اسـت                  
بـه اسـتثنای قـوانین    ( درون مرزی بـودن قـوانین   درثانی با امعان نظر به قاعده محلی یا       

اساساً دایره شمول مقررات قانون تجارت محدود بـه مرزهـای           ) مربوط به احوال شخصی   
توانـد در      قانون مورد بحث نمی    126بنابراین حکم ماده     .سیاسی و جغرافیایی ایران است    

ا ر الزم اجـ   های غیر ایرانی و خارج از مرزهـای سیاسـی و جغرافیـایی ایـران                مورد شرکت 
 .باشد 
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 صورت عدم ارائه اطالعـات و مـدارک مـورد           در 9
نیاز در موعد مقررتکلیف بازرس به چه صـورت         

 باشد؟ می
در صورتی که به هردلیل صاحبکار از ارائه اطالعات و مدارک مـورد نیـاز از جملـه ارائـه                    

های مالی خودداری نماید، بازرس وظیفه دارد که در موعد مقرر گـزارش خـود را                  صورت
 .النه ارائه نمایدبه مجمع عمومی سا

 
 

 

درصورت عدم دعوت مجمع عمومی سـالیانه در         10
ــازرس بــه چــه صــورت   موعــد مقــرر تکلیــف ب

 باشد؟ می
 اصالحیه قانون تجارت در صورتی که هیات مدیره در موعد مقـرر در  91طبق مفاد ماده    

اساسنامه مجمع عمومی عادی ساالنه را دعوت ننماید بازرس موظف بـه دعـوت مجمـع                
گیری حاصل     حدنصاب الزم جهت تصمیم    ، و در صورتی که در اولین دعوت        است یعموم

نشد، تکلیف بازرس جهـت دعـوت مجـدد از مجمـع عمـومی عـادی سـاالنه در مهلـت                     
 .بینی شده در اساسنامه همچنان به قوت خود باقی است پیش

 
 

 

آیا انتخاب بیش از یک نفر شخص حقیقـی بـه            11
 شد؟با عنوان مدیر عامل مجاز می

 اصالحیه قانون تجارت، انتخاب بـیش از یـک نفـر شـخص     124با استنباط از مفاد ماده    
حقیقی به عنوان مدیر عامل مغایرتی با قـانون تجـارت نـدارد و در ایـن حالـت، حـدود                     

 .اختیارات طبق اساسنامه و قانون مشخص خواهد شد
 
 

 

ه حسابرس مسئولیت بازرس قانونی     کدر هنگامی  12
بایست مفاد قانون تجارت      چنان می ندارد آیا هم  

را بررســی و مــوارد عــدم رعایــت را در گــزارش 
 حسابرسی درج نماید؟

ای    قانون اسـتفاده از خـدمات تخصـصی و حرفـه           4نامه اجرایی تبصره       آئین 4طبق ماده   
حسابداران ذیصالح به عنوان حسابداران رسـمی در مـواردی کـه حـسابرس مـسئولیت                

عـدم رعایـت قـوانین و مقـررات      ندارد، مکلف است کـه مـوارد     بازرس قانونی را به عهده    
 . مالیاتی توسط شخصیت حسابداری مورد گزارش را درسایر موارد درج نمایدتجاری و

 
 

 

با عنایت به اهمیت موضوع قوانین و مقررات آیا          13
میزان اهمیت معیاری جهت تشخیص قابل درج   
بــودن یــا غیرقابــل درج بــودن در گــزارش     

 باشد؟  میحسابرسی
 
 

موضوع سطح اهمیت در رابطه با موارد  عدم رعایت قوانین و مقررات بـه منظـور مـوارد                   
 .قابل درج در گزارش موضوعیت ندارد

 

 در مفاد بند الف مـاده       "سایر قوانین "منظور از    14
کلیـه  ....  قـانون    4نامـه اجرائـی تبـصره          آئین 4

قوانین جاری است یـا سـایر قـوانین و مقـررات            
 بط با فعالیت واحد رسیدگی؟مرت

 
 

منظور سایر قوانین و مقررات مـرتبط بـا فعالیـت شخـصیت حـسابداری مـورد گـزارش                   
 .باشد می
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آیا غیر از اعضای جامعـه حـسابداران رسـمی و            15

 مجــاز بــه ارائــه ســازمان حــسابرسی، ســایرین
 اساسنامه جامعه   1خدمات موضوع بند ت ماده      

 باشند؟ می

با توجه به مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصـصی و حرفـه ای حـسابداران                  
 تبـصره مـاده یـک اساسـنامه جامعـه           "ح"ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بنـد          

 شده در ماده واحـده فـوق در حیطـه           ءاحسابداران رسمی ایران، صرفاً ارائه خدمات احص      
بینـی شـده در        پیش ای  اختیارات و وظایف حسابداران رسمی است و سایر خدمات حرفه         

 .توانند انجام دهند می) غیر عضو( ماده یک اساسنامه جامعه را سایر اشخاص "ت"بند 
 
 

 

آیا گزارش های صادره توسط شرکای موسسات        16
ــو    ــسه متب ــستقل از موس ــسابرسی، م در (ع ح

 دارای اعتبار است؟) سربرگ شخصی شریک

 مـستقل از موسـسه       بطـور  صدور گزارش حسابرسی توسط شرکای موسسات حسابرسی      
از موارد تخلف از مقررات جامعه است ولـی گـزارش           ) در سربرگ شخصی شریک   (متبوع  

 .های صادره دارای اعتبار است
 
 

 

 141منظــور از ســرمایه مطــرح شــده در مــاده  17
 قانون تجارت سرمایه ثبت شده اسـت        اصالحیه

 یا پرداخت شده؟

در موارد مختلف اصالحیه قانون تجارت که موضوع سرمایه مطرح شده، منظور سـرمایه              
ـ گـذار سـرمایه پرداخـت شـده باشـد              و موارد خاص که در نظر قـانون        هثبت شده بود   ه ب

 141 مـاده     بنابراین منظـور از سـرمایه ذکـر شـده در           .صراحت در قانون ذکر شده است     
 .باشد اصالحیه قانون، سرمایه ثبت شده می

 

نوع شخصیت بازرس در شرکتهای سـهامی بـر          18
اساس قانون تجارت به چه صـورت اسـت و آیـا            

قی را بـه عنـوان بـازرس        وتوان شـخص حقـ      می
 انتخاب نمود؟

البـدل     اصالحیه قانون تجارت انتخاب بازرس اصـلی و علـی          146 و   144طبق مفاد مواد    
بـا توجـه بـه مفـاد     . مجمع عمومی صاحبان سهام برای هر سال الزامی شده است    توسط  

بایـد از بـین    شـود کـه بازرسـان مـی      همین قانون به طور ضمنی مستفاد مـی   147ماده  
لیکن در قانون تشکیل جامعه، که قانون خاص و موخر بر           .اشخاص حقیقی انتخاب شوند   

های مختلـف را      بازرس قانونی شرکت  باشد وظیفه حسابرس و       اصالحیه قانون تجارت می   
الـذکر    قـانون فـوق  3گذاشته و در تبصره       ) اشخاص حقیقی (به عهده حسابداران رسمی     

 قـانونی شـرکت هـای مزبـور اجـازه تـشکیل موسـسات         ی و بازرس  یبرای انجام حسابرس  
با توجه به موارد فوق، اشخاص حقوقی عـضو         . را داده است  ) اشخاص حقوقی (حسابرسی  
ضمن اینکه  . های سهامی هستند    ز به پذیرش وظیفه بازرس قانونی در شرکت       جامعه مجا 

 ای   قـانون اسـتفاده از خـدمات تخصـصی و حرفـه            4نامه اجرایی تبـصره        آئین 2در ماده   
 اشخاص حقوقی احصاء شـده در بنـدهای         ، ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی     حسابداران

نونی خـود را از میـان موسـسات          ماده مزبور مکلـف شـده انـد بـازرس قـا            "ز" تا   "الف"
 .حسابرسی انتخاب نمایند

 



توضیحاتپاسخپرسشردیف

حق حضور و پاداش دریافتی متعلق به شخص حقوقی 19
?است یا شخص معرفی شده به نمایندگی حقیقی؟

اصالحیه قانون تجارت، پاداش و حق حضور در جلسات  134در ماده  -
بینی شده است. از سوي دیگر طبق  صرفاً براي اعضاي هیئت مدیره پیش

مدیره  ور، شخص حقوقی که به سمت عضو هیئتقانون مزب 110ماده 
شود موظف است یک نفر را به نمایندگی خود به شرکت  انتخاب می

معرفی نماید. رابطه بین شخص حقوقی عضو هیئت مدیره و نماینده وي 
شود. رابطه مباشرتی است و لذا  پذیر معرفی می که به شرکت سرمایه

با شخص حقوقی ذیربط الزحمه نماینده مزبور بر اساس توافق  حق
گیرد. بنابراین پاداش و حق حضور پرداختی توسط شرکت  صورت می

مدیره (شرکت  پذیر متعلق به شخص حقوقی عضو هیئت سرمایه
?باشد. گذار) می سرمایه

آیا پرداخت پاداش و حق حضور به شخص حقیقی 20
باشد؟ (نماینده شخص حقوقی) مجاز می

پرداخت پاداش و حق حضور مربوط به اشخاص حقوقی (عضو  -
مدیره) به سایرین از جمله نماینده معرفی شده توسط وي، باید بر  هیئت

گذار) صورت  اساس مجوز کتبی (صاحبان امضاي مجاز شرکت سرمایه
?گیرد.

مدیره باید جزو  آیا پاداش مربوط به عضو حقوقی هیئت21
پذیر منظور گردد؟ارقام درآمد شرکت سرمایه

?گردد. گذار تلقی می پاداش دریافتی بخشی از درآمدهاي شرکت سرمایه -

در صورت عدم رعایت مقررات فوق، نحو برخورد حسابرس 22
و بازرس چگونه خواهد بود؟

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش  "عدم رعایت مقررات فوق باید طبق  -
گزارش در مورد سایر "ش در بخ "حسابرس مستقل و بازرس قانونی

?به نحو مقتضی منعکس گردد. "الزامات قانونی و مقرراتی
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آيين  19هاي انضباطي موضوع ماده  جدول تخلفات و تنبيه 95طبق مفاد بند 

جامعه، مربوط به اساسنامه  41نامه اجرايي هيئت انتظامي موضوع ماده  

هاي سهامي بوده و مربوط به پذيرش  پذيرش سمت بازرس قانوني در شركت

  .هاي در حال تصفيه نيست سمت ناظر در شركت

  

اصالحيه قانون  141در شرايطي كه كاهش اجباري سرمايه در اجراي ماده 
گيرد، نياز به گزارش هيئت مديره و اظهارنظر بازرس در  تجارت صورت مي

  .توجيه كاهش سرمايه نيستخصوص 

  

  

مورخ  136ها كه در جلسه شماره  طبق نظر كارگروه فني و استاندارد
  :ارائه گرديده است 11/10/1391

استانداردهاي حسابرسي، صدور گزارش حسابرس  700باتوجه به بخش . الف
هاي مالي تاييد شده توسط هيئت مديره  مستقل منوط به دريافت صورت

هاي مالي توسط هيئت مديره،  ن در صورت عدم تاييد صورتبنابراي. باشد مي
  .صدور گزارش حسابرس مستقل در اين خصوص امكان پذير نيست

، بازرس 151باتوجه به مفاد اصالحيه قانون تجارت، به ويژه مفاد ماده . ب

قانوني وظيفه دارد گزارش خود را در موعد مقرر  اساسنامه به مجمع عمومي 

هاي در حال تصفيه  توسط  آيا پذيرش سمت حسابرس مستقل در شركت
به پذيرش سمت ناظر  منوطضو جامعه، موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي ع

  هاي در حال تصفيه نيست در شركت
  

  

اصالحيه  قانون  141آيا درخصوص كاهش اجباري سرمايه طبق مفاد ماده 
تجارت، ارائه گزارش توجيهي هيئت مديره و اظهارنظر بازرس قانوني درباره آن، 

  ضروري است؟
  
  
  

به تاييد هيئت مديره نرسيده آيا در شرايطي كه صورتهاي مالي واحد تجاري 
  است،صدور گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره آن امكان پذير است؟
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24/05/1395  

بيني شده در قانون مزبور ارائه  صورت لزوم به مراجع پيش صاحبان سهام و در

  .نمايد

قبول سمت بازرس توسط موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي عضو جامعه، 

براي انجام وظايف بازرس قانوني كافي بوده وعدم انجام تكاليف مقرر در ماده 

قانوني اصالحيه قانون تجارت از سوي شركت، مانع انجام تكاليف بازرس  106

  .باشد نمي

عليرغم آنكه موضوع ادغام در قانون تجارت ايران مسكوت مانده، ليكن در 
هاي مستقيم و درقانون اجراي  قانون ماليات 111قوانين ديگري نظير ماده 

به . قانون اساسي، موضوع مورد توجه مراجع ذيصالح قرار گرفته است 44اصل 
ها،  ها ، در ثبت آگهي ادغام شركت عالوه با عنايت به رويه اداره ثبت شركت

  .شود ها نيز پذيرفته شده تلقي مي عمال موضوع ادغام از سوي اداره ثبت شركت

شود، اما اگر در متن قانون تاريخ  قانون به طور كلي عطف به ماسبق نمي
ق با اجراي آن به عقب برده شده باشد، در اين صورت عطف به ماسبق منطب

  .قانون است

كليه خدمات قابل ارائه در چارچوب موضوع اساسنامه موسسات حسابرسيعضو 

هاي مطروحه در بخشنامه  جامعه حسابداران رسمي ايران با موضوع قرارداد

مزبور از قبيل حسابرسي و ديگر خدمات مرتبط با آن شامل حسابرسي مالي، 

هاي  صورتحسابرسي داخلي و عملياتي ، بازرسي دفاتر قانوني، خدمات تنظيم 

هاي مالي اعم از  مالي ، اصالح حساب و حسابداري، طرح و اجراي سيستم

  
  
  

آيا قبول سمت بازرس توسط موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي عضو جامعه، 
م انجام تكاليف مقرر در ماده ايف بازرس قانوني كافي بوده و عدبراي انجام وظ

اصالحيه قانون تجارت از سوي شركت، مانع انجام تكاليف بازرس قانوني  106
  باشد نمي

  

ها، در قانون تجارت ايران پيش بيني گرديده  آيا موضوع ادغام موسسات و شركت
  است؟

  
  
  
  
  شود؟ ا قوانين جديد عطف بهماسبق ميآي
  
  
ــدمات آ ــا خ ــماره     ي ــنامه ش ــه در بخش ــتي مطروح ــورخ  9053/534درخواس م

انـواع خـدمات    يمه سازمان تامين اجتماعي، بامديركل درآمد حق ب 26/08/1383
مندرج در موضوع فعاليت اساسنامه موسسات حسابرسـي عضـو جامعـه، مطابقـت     

 دارد؟
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42  
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44  



دستي يا مكانيزه، خدمات حسابداري و ساير خدمات مرتبط با امور مالي و 

 .حسابداري، مطابقت دارد

  
21/09/1395  

 

 و اصالحات 3/12/1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  276به موجب ماده "

مراجع مذكور درآن ماده بايستي تخلفات صورت گرفته را به  31/4/1394بعدي تا 

 274اگر يكي از مصاديق جرائم موضوع ماده  1395گزارش كنند بنابراين در سال 

خشي از الزم به توضيح است كه ب. صورت گرفته باشد،  بايستي گزارش گردد

تكاليف مزبور در قانون ارتقا سالمت نظام اداري و مقابله با فساد نيز پيش بيني 

  ".شده است 

ــابداران رســ     ــا حس ــابرس   آي ــايف حس ــام وظ ــتاي انج ــتقل و  مي در راس مس

مــوارد عــدم رعايــت و تخلفــات قــانوني منــدرج بــازرس قــانوني خــود مكلفنــد 

  را گزارش نمايند ؟، قانون مالياتهاي مستقيم 274در ماده 

  

45  

   



  تجارت قانون از قسمتي اصالح  قانوني اليحه )241( ماده 2 تبصره مفاد با ارتباط در
  ايران اسالمي جمهوري اسالمي شوراي مجلس 1395 ماه ارديبهشت  20 مصوب

  

از جملـه   ،“هـاي فرعـي   شـركت  ”در  “شركت اصـلي  مديره  هيئت”اعضاي  زمان همآيا عضويت   : 1 پرسش
 “هيئت مديره شركت اصلي”اعضاي  كه صورتيو در  ؟باشد مي “از يك شركت بيشدر  تصدي  ” موارد
 ،وجهـي دريافـت ننماينـد    گونه هيچ “هاي فرعي شركت مديره  هيئتسمت ”دي ـتص بابت
 :گرديده عنوان مزبور مصوبهبه اينكه در  توجهضمناً با  ؟باشند ميمشمول مفاد مصوبه مزبور   آيا
ـ عمومي  اتـمؤسسو  اـا نهادهـت يـدولآن متعلق به  هـسرمايبخشي از ” آيـا منظـور    ،“دولتـي   رـغي

 ،“درصـدي از سـهام   هـر ”يـا   و%) بـوده  50مثال بيش از  طور بهمشخصي از سرمايه ( درصد
مالكيت سرمايه دولت، نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي ” چنانچه ؟بود  خواهدمشمول اين مصوبه 

مشمول مفاد مصوبه مـذكور   “پذير سرمايههاي  شركت”غيرمستقيم باشد، آيا  طور  به “ها در شركت
  باشند؟ مي
كـه   “هـاي فرعـي   شركت” در “شركت اصلي مديره هيئت”عضويت هم زمان اعضاي    : پاسخ

باشـد،   مـي  غيردولتـي بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت، نهادها و يا مؤسسات عمـومي   تمام يا
وه ديگر و همچنين بـدون  ـه وجـور و هرگونـعدم دريافت حق حضفارغ از دريافت يا 

اليحه قـانوني   )241( ماده 2 گرفتن ميزان سرمايه و مالكيت، مشمول مفاد تبصره  نظر  در
  .باشد اصالح قسمتي از قانون تجارت مي

ـ   هيئـت اعضـاي  دستيابي بـه اطالعـات مربـوط بـه      كه  آنجايي  از  : 2 پرسش  هـكليـ  عامـل  مـدير و  رهـمدي
 اطالعات مرتبط با ژهـويپذير نبوده و به  به سهولت امكان ،هاي مشمول مصوبه مذكور شركت

 اينكه  به  توجه  باو  شود نمينيز در بخش عمده موارد، افشاء  “حضور در جلسات و پاداش  حق”
ـ آزمايي اطالعات  راستيفاقد امكانات الزم براي  بازرس قانوني در مـورد تصـدي و يـا     شـده  هـارائ
هـا اسـت،    موضـوع گـزارش بـازرس در سـاير شـركت      مديره شركت اعضاي هيئتعدم تصدي 

  باشد؟   چگونه مي و نحوه برخورد حسابرس و بازرس در اين خصوص وظيفه
 اليحه قانوني اصالح )241(ماده  2تبصره در خصوص كنترل رعايت  بازرس قانونيو  حسابرس  خ :پاس

هـاي الزم را طبـق اسـتانداردهاي     كليـه رسـيدگي   ،نـد مكلف قسمتي از قـانون تجـارت  
كليـه   يامضـا مـديران كـه بـه     تأييديـه  اخـذ حسابرسي به عمل آورده و نسبت به 

 الـذكر  مديره و مديرعامل شركت رسيده و مبين رعايت مفاد تبصره فوق اعضاي هيئت
  .دناقدام نماي باشد،
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 نیقانو تخلفات و رعایت عدم موارد با ارتباط در حسابرس گزارشگري چگونگی

 1394 ماه تیر مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون اصالح قانون 274 ماده در مندرج

 ماده آن در مذکور مراجع 31/04/1396 تا بعدي اصالحات و 03/12/1366 مصوب مستقیم مالیاتهاي قانون 276 ماده موجب به
 گرفته صورت 274 ماده موضوع جرایم مصادیق از یکی اگر 1395 سال در براین بنا. کنند گزارش را گرفته صورت تخلفات بایستی

 فساد با مقابله و يادار نظام سالمت ارتقاي قانون در مزبور تکالیف از بخشی که است توضیح به الزم. گردد گزارش بایستی ، باشد
 .است شده بینی پیش نیز

 
21/09/1395 

 را 1394 سال ساالنه عادي عمومی مجمع 1395 تیرماه در سهامی شرکت یک 47
 شخص( قانونی بازرس ،1394 سال مالی هاي صورت تصویب ضمن و برگزار

 هشد درج رسمی روزنامه در صورتجلسه و است نموده انتخاب را شرکت) حقیقی
 طور به عادي عمومی مجمع برگزاري به حاضر مذکور شرکت سهامداران. است
 نعنوا به  حسابرسی مؤسسه انتخاب و قانونی بازرس تغییر جهت العاده فوق

 . نیستند قانونی بازرس
 قفو شرکت 1395 سال حسابرسی تواندمی حسابرسی مؤسسه آیا) یک سؤال

 منعقد مالی هايصورت حسابرسی قرارداد و پذیرفته 1395 ماه اسفند در را
  نماید؟
 دینفرور در ،1395 سال پایان از پس تواند می حسابرسی مؤسسه آیا) دو سؤال
 تصویب و سهام صاحبان عادي عمومی مجمع برگزاري از قبل 1396 سال

 ردادقرا و پذیرفته را شرکت 1395 سال حسابرسی ،1395 سال مالی هايصورت
 نماید؟ منعقد را مالی هايصورت حسابرسی

 
 
 
 
 
 
 .باشدنمی قرارداد انعقاد به مجاز حسابرسی مؤسسه موجود، مقررات و قوانین به توجه با

 
 
 
 
 

27/01/1396 

 موضوع وثیقه سهام بایستی سهامی شرکت مدیره هیئت عضو حقوقی شخص آیا 48
 تقلمن) حقیقی شخص( خود نماینده نام به را تجارت قانون اصالحیه 114 ماده

 نماید؟

 صورت این رد و شوند انتخاب شرکت مدیریت به توانند می حقوقی اشخاص تجارت قانون اصالحیه 110 ماده مطابق آنجائیکه از
 متبوعه تشرک در حقوقی شخص سهام از الزم تعداد نگهداري لذا دارند، را مدیره هیئت عضو حقیقی شخص مدنی هاي مسئولیت

 .نماید می کفایت وثیقه سهام عنوان به

 
03/02/1396 

 تجارت ونقان از قسمتی اصالح قانونی الیحه 241 ماده2 تبصره مفاد با ارتباط رد 49 
 : اسالمی شوراي مجلس 1395 ماه اردیبهشت 20 مصوب

 هايرکتش در اصلی شرکت مدیرههیئت اعضاي زمان هم عضویت آیا - الف
 صورتیکه در و باشد می شرکت یک از بیش در تصدي موارد جمله از فرعی

 هايشرکت مدیرههیئت سمت تصدي بابت اصلی شرکت مدیره هیئت اعضاي
 شند؟با می مزبور مصوبه مفاد مشمول آیا ننمایند دریافت وجهی هیچگونه فرعی
 آن ایهسرم از بخشی ": گردیده عنوان مزبور مصوبه در اینکه به توجه با ضمناً

 درصد منظور آیا "دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها یا دولت به متعلق
 زا درصدي هر چنانچه یا و بوده) %50 از بیش مثال بطور( سرمایه از مشخصی

  بود خواهد مصوبه این مشمول سهام،
 در غیردولتی عمومی مؤسسات یا نهادها دولت، سرمایه مالکیت چنانچه،-ب

 فادم مشمول پذیر سرمایه هايشرکت آیا باشد، غیرمستقیم بطور هاشرکت
 باشند؟می مذکور مصوبه

 
 

 به متعلق آنها هسرمای از بخشی یا تمام که فرعی هايشرکت در اصلی شرکت مدیرههیئت اعضاي زمان هم عضویت
 وجوه هرگونه و حضور قح دریافت عدم یا دریافت از فارغ باشد،می دولتیغیر عمومی مؤسسات یا و نهادها دولت،
 اصالح انونیق الیحه 241 ماده 2 تبصره مفاد مشمول مالکیت، و سرمایه میزان گرفتن نظر در بدون همچنین و دیگر

 .باشدمی تجارت قانون از قسمتی

 
 
 

24/02/1396 



 

 قوانین و مقررات

 
 ردیف

 
 پرسش

 
 پاسخ

 

 
 توضیحات

 مدیرعامل و مدیرههیئت اعضاي به مربوط اطالعات به دستیابی آنجائیکه از -ب 50
 ویژه به و نبوده پذیرامکان سهولت به مذکور مصوبه مشمول هايشرکت کلیه

 موارد، عمده بخش در نیز پاداش و جلسات در حضور حق با مرتبط اطالعات
 براي الزم امکانات فاقد قانونی بازرس اینکه به توجه با و شود نمی افشاء

 اعضاي تصدي عدم یا و تصدي مورد در شده ارائه اطالعات آزماییراستی
 و وظیفه است، هاشرکت سایر در بازرس گزارش موضوع شرکت مدیرههیئت
 باشد؟می چگونه خصوص این در بازرس و حسابرس برخورد نحوه

 
 

 است مکلف تجارت، قانون از قسمتی اصالح قانونی الیحه 241 ماده 2 تبصره رعایت کنترل خصوص در قانونی بازرس و حسابرس
 اعضاي کلیه امضاء به که مدیران تائیدیه أخذ به نسبت و آورده عمل به حسابرسی استانداردهاي طبق را الزم هايرسیدگی کلیه

 .نماید باشد،اقدام الذکرفوق تبصره مفاد رعایت مبین و رسیده شرکت مدیرعامل و مدیرههیئت

 
 

24/02/1396 

) شرکت جزء سهامداران جمله از( ذینفعان از یک هر صورتیکه در -1 51
 داشته شرکت قانونی بازرس از اطالعات سایر یا مالی هاي صورت درخواست

 بازرس آیا ندهد، قرار ایشان اختیار در را مزبور اطالعات نیز شرکت و باشند
 و دارد مستقیم بطور را سهامداران درخواست مورد اطالعات ارایه اجازه قانونی

 باشد؟ پاسخگو خصوص این در بایستی اندازه چه تا
 قبل، سنوات در بازرسی سمت قبولی از قبل قانونی بازرس که صورتی در -2

 در مندرج اطالعات ارائه امکان آیا داشته، عهده به را شرکت حسابرسی وظیفه
 که مدتی خصوص در اطالعات کننده درخواست سهامداران به فوق 2-1 بند

 داشت؟ خواهد را، نبوده شرکت قانونی بازرس

 
 
 
 مواردي در و عمومی مجمع قبال در صرفاً قانونی بازرس تجارت، قانون اصالحیه  151 و 150 ،148 ،139  مواد مفاد به توجه با

 ارائه و) جزء سهامداران جمله از( ذینفعان سایر به پاسخگویی خصوص در تکالیفی هیچگونه لذا و باشد می پاسخگو قضائی، مراجع
 .ندارد آنها به اطالعات و اسناد

 
 

24/02/1396 

 حسابرسی گزارشات در قانونی بازرس وظایف موضوع موارد درج چگونگی 52
  حسابرسی موسسه که سهامی شرکت براي  حسابرسی موسسه توسط صادره
 صورت مالی سال پایان از بعد حسابرس انتخاب( نبوده   شرکت قانونی بازرس

 که قبل ما و1394 مالی سنوات عملکرد حسابرسی انجام مثال بطور پذیرفته،
 ؟)شودمی منعقد قرارداد امسال

 موضوع(، مستقل حسابرس گزارش در مقررات و قوانین با مغایر موارد درج خصوص در حسابرس وظایف کننده منتفی زمان مرور
 حسابداران عنوان به ذیصالح حسابداران ايحرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون 4 تبصره اجرایی نامهآئین 4 ماده الف بند

 .باشدنمی ،)رسمی

 
11/04/1396 
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 باشد؟ می مجاز بازرس سمت داشتن بدون حسابرسی آیاانجام 53

 مؤسسات میان از آنها بازرس که هاییشرکت حسابرسی پذیرش آیا و
 است؟ مجاز نیز  باشند،نمی رسمی حسابداران جامعه عضو حسابرسی

 جامعه مقررات طبق سال، همان بازرس سمت داشتن بدون سهامی شرکت یک جاري سال هر مالی صورتهاي حسابرسی پذیرش: الف
 .باشدنمی مجاز ایران رسمی حسابداران

 مربوطه، سال قانونی بازرس گزارش اساس بر آن عمومی مجمع که سهامی شرکت یک گذشته سنوات حسابرسی عملیات انجام: ب
 بالمانع باشد، شده ارائه ثبت جهت هاشرکت ثبت مرجع به نیز آن عمومی مجمع صورتجلسه و نموده تصویب را آن مالی صورتهاي

 عنوان به صالح ذي حسابداران ايحرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون 4 تبصره اجرایی نامهآئین 4 ماده" موجب به و است
 تجاري، مقررات و قوانین رعایت به نسبت حسابرسی گزارش در مکلفند رسمی حسابداران و حسابرسی مؤسسات "رسمی حسابدار
 نمایند نظر اظهار صریحاً رسیدگی، مورد شخص فعالیت با مرتبط مقررات و قوانین سایر و مالیاتی

 
 

08/05/1396 

 بازرس آیا اینکه و  یابد؟ می خاتمه زمانی چه  اصلی بازرس هايمسئولیت 54
 خاتمه تاریخ بین تجارت قانون اصالحیه در مصرحه وظایف انجام به مجاز اصلی

 مزبور قانون 151 و 150،148 مواد موضوع گزراش تهیه تاریخ تا مسئولیت
 باشد؟می

 طبق بر تا کندمی انتخاب بازرس چند یا یک سال هر در عمومی مجمع ،1347 سال مصوب تجارت قانون اصالحیه 144 ماده طبق
 خصوص در اظهارنظر مزبور، قانون 232 و 148 مواد طبق بازرس اصلی وظایف از یکی سویی از. کند عمل خود وظایف به مزبور قانون

 مدیران که) مالی صورتهاي( ترازنامه و زیان و سود حساب و عملکرد دوره حساب صورت ها،بدهی و هادارائی صورت درستی و صحت
 انتخاب زمان از نظر از صرف قانونی بازرس مأموریت مدت لذا. است شده تعیین کنند،می تهیه ساالنه عمومی مجمع به تسلیم براي
 .باشدمی نظر مورد شرکت مالی دوره به محدود وي،

 
08/05/1396 

 قانون اصالحیه 141 ماده مفاد مشمول وارده هايزیان اثر بر شرکت چنانچه 55
 سرمایه افزایش به مبادرت سرمایه، کاهش بدون تواندمی آیا باشد، تجارت
 نماید؟

 
 .   است پذیرامکان سرمایه کاهش بدون سرمایه افزایش باشد، تجارت قانون اصالحیه 141 ماده مفاد مشمول شرکتی صورتیکه در

 
08/05/1396 

 توسط خاص سهامی هايشرکت در قانونی بازرس مسئولیت پذیرش صرفاً آیا 56
 امکان جامعه، عضو انفرادي شاغل رسمی حسابداران یا و حسابرسی مؤسسات

 باشد؟می پذیر

 رسمی، حسابدار عنوان به ذیصالح حسابداران ايحرفه و تخصصی خدمات از استفاده قانون 4 تبصره اجرایی نامهآئین 4 و 2 مواد طبق
 مواد طبق و باشدنمی تفکیک قابل)مشمول هايشرکت در( "قانونی بازرس" و "حسابرس" سمت پذیرش سهامی، هايشرکت در

 .بپذیرند توأماً را بازرس و حسابرس سمت باید جامعه اعضاي مزبور

 
05/06/1396 
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