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حسابرســی صورت هــای مالی بایــد بر مبنــای الزامات 
اســتانداردهای حرفه ای، قانونــی و مقرراتی صورت گیرد. 
استانداردهای حسابرسی، الزامات آیین رفتار حرفه ای و قوانین 
و مقــررات مربوط، حاکم و ناظر بر تکالیف و مســئولیت های 
حسابداران رســمی در ارایه ی خدمات حسابرسی صورت های 
مالی اســت. در مقاله ی حاضر این اســتانداردها، الزامات آیین 
رفتار و قوانین و مقررات به منظور دسترسی حسابداران رسمی 

به طور کامل ارائه شده است.
با  از استانداردهای حسابرسی الزم االجرا از 1378/1/1 
اصالحات و الحاقات بعدی )موضــوع بند ز ماده 7 قانون 

اساسنامه سازمان حسابرسی(
استانداردهای حسابرســی باید در حسابرسی صورت های 
مالی به کار گرفته شــود. حســابرس نباید اظهــار کند که این 

اســتانداردها را رعایت کرده اســت، مگر این که در انجام کار، 
تمام استانداردهای مرتبط با آن را به طور کامل اجرا کرده باشد.
در بخش “مســئولیت حســابرس” منــدرج در گزارش 
حسابرسی، حســابرس تأکید می کند که حسابرسی انجام شده 
طبق استانداردهای حسابرســی و الزامات آیین رفتار حرفه ای 

صورت گرفته و کنترل های داخلی نیز، ارزیابی شده است.
اســتانداردهای الزم االجرا، مربوط به حسابرسی اطالعات 
مالی تاریخی مشــتمل بر: )1( کنترل کیفیت در مؤسسات ارایه  
کننده خدمات حسابرســی، ســایر خدمات اطمینان بخشی و 
خدمات مرتبط )1389(؛ )200( هدف و اصول کلی حسابرسی 
صورت های مالی )1391(؛ )210( قرارداد حسابرسی )1378(؛ 
)220( کنترل کیفیت حسابرسی اطالعات مالی تاریخی )1386(؛ 
)230( مستندســازی )1386(؛ )240( مســئولیت حســابرس 

حسابرسی 
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بازرسی قانونی 
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نظم حقوقی 
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در ارتباط با تقلب و اشــتباه، در حسابرســی صورت های مالی 
)1384(؛ )250( ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی 
صورت هــای مالــی )1378(؛ )300( برنامه ریزی حسابرســی 
صورت های مالی )1391(؛ )315( شناخت واحد مورد رسیدگی 
و محیــط آن و برآورد خطرهای تحریف بــا اهمیت )1386(؛ 
)320( اهمیــت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرســی 
)1391(؛ )330( روش های حسابرسی در برخورد با خطرهای 
برآوردی )1386(؛ )450( ارزیابی تحریف های شناسایی شده در 
حسابرسی )1388(؛ )500( شواهد حسابرسی )1384(؛ )501( 
شواهد حسابرسی- اقالم خاص )1384(؛ )505( تأیید خواهی 
برون سازمانی )1392(؛ )510( حسابرسی نخستین- مانده های 
اول دوره )1378(؛ )520( روش هــای تحلیلی )1378(؛ )530( 
نمونه گیری در حسابرســی و ســایر روش های انتخاب اقالم 
برای آزمون )1383(؛ )540( حسابرسی برآوردهای حسابداری 

)1392(؛ )550( اشــخاص وابســته 
)1389(؛ )560( رویدادهــای پس از 
تاریخ ترازنامه )1378(؛ )570( تداوم 
تأییدیــه   )580( )1383(؛  فعالیــت 
مدیــران )1378(؛ )600( مالحظات 
در حسابرســی صورت های  خاص 
مالی گــروه  )1389(؛ )610( ارزیابی 
کار واحد حسابرسی داخلی )1378(؛ 
)620( استفاده از نتایج کارِ کارشناسان 
)1378(؛ )700( گزارشــگری نسبت 
مالــی )1389(؛  بــه صورت هــای 
)705( اظهارنظرهای تعدیل شده در 

گزارش حســابرس مســتقل )1389(؛ )706( بندهای تأکید بر 
مطلب خاص و ســایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس 
مســتقل )1389(؛ )710( اطالعات مقایسه ای )1384(؛ )720( 
ســایر اطالعات مندرج در گزارش های حــاوی صورت های 
مالی حسابرســی شــده )1384(؛ )800( گزارش حسابرس در 
حسابرســی موارد خاص )1390(؛ )805( مالحظات خاص در 
حسابرســی یک صورت های مالی یا اجزای یک صورت های 
مالی )1390(؛ )1005( حسابرسی واحدهای اقتصادی کوچک 

)1378(؛ )1007( ارتباطات با مدیریت )1378(، می باشد.

از آیین رفتار حرفه ای اعضای جامعه حسابداران رسمی 
ایران مصوب 1382/11/28 )موضوع بند 3 ماده 8 اساسنامه 

جامعه حسابداران رسمی ایران(
آیین رفتار حرفه ای زیربنا و اســاس حرفه حســابداری و 
حسابرســی را تشــکیل می دهد. حفظ اعتماد عمومی به حرفه 
حسابرسی تا زمانی میسر است که حسابداران رسمی خدمات 
خود را در ســطحی ارایه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. 
از این رو، خدمات حســابداران رسمی باید در باالترین سطح 
ممکن و با رعایت اصول بنیادین آن مشــتمل بر درســتکاری، 
بی طرفی، رازداری، رفتار حرفه ای، حفظ صالحیت حرفه ای و با 
اعمال مراقبت حرفه ای و با بکارگیری اصول و ضوابط حرفه ای 

مربوط صورت گیرد.
ضوابط الزم الرعایه در زمینه ارایه خدمات حرفه ای توســط 
حســابداران رسمی شــاغل مشــتمل بر: )16( استقالل ]عدم 
رابطه ی مالی، شــغلی، شــخصی و خانوادگی بــا صاحب کار، 
عدم ارایه همزمان حسابرســی با ســایر خدمات تخصصی و 
حرفه ای؛ عدم کســب بیــش از 25 
درصد درآمدهای مســتمر سالیانه از 
یا گروه صاحب کار  یک صاحب کار 
خاص برای مدت بیش از دو ســال، 
لزوم تعویض مسئول کار بعد از سه 
سال و شریک مسئول بعد از 5 سال 
در هر کار حسابرسی مستمر، فقدان 
دعاوی حقوقی مطرح با صاحب کار، 
عدم خرید کاال و یا دریافت خدمات 
با شــرایط ویژه و عدم پذیرش هدایا 
و پذیرایی غیر متعــارف، خودداری 
با حرفه  ناســازگار  فعالیت هــای  از 
و خودداری از تعیین حق الزحمه مشــروط بــه حصول نتایج 
خــاص[، )17( صالحیت  حرفه ای ]خـــودداری از پذیرش 
خدمـاتی کـه فـاقـد صالحیـــت الزم برای انجـام آن است[؛ 
)18( حق الزحمه ]تعییــن حق الزحمه بر پایه اصول و ضوابط 
مربوط و متناسب ارزش خدمات حرفه ای و تنظیم قرارداد انجام 
خدمات در ابتدای کار[؛ )19( فعالیت های ناسازگار با حرفـه 
حســابدار رسمی شاغل ]عدم انجام فعالیت هایی که به حسن 
شهرت لطمه می زند[؛ )20( ارتباط با سایر حسابداران رسمی 
]مکاتبه و اخذ نامه دالیل حرفه ای در حسابرسی نخستین[؛ )21( 
استخدام کارکنان شــاغل نزد حسابدار رسمی و مؤسسات 
حسابرســی دیگر ]پس از قطع ارتباط کامل و دریافت گواهی 
ســابقه کار[؛ )22( ارایه گزارش خدمات حرفه ای ]اظهارنظر 
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نســبت به صورت های مالی تنها با رسیدگی شرکای مؤسسه[؛ 
)23( آگهــی و تبلیغات ]تنها در مــورد انتصابات، تغییرات، 
استخدام، ارایه رزومه، انتشار کتب، مقاله، سخنرانی، میزگرد به 

صورت واقع بینانـه و شایستـه[ می باشد.
ضمانت اجــرای احکام آیین رفتار حرفه ای در فصل پنجم 
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران تعیین شده است.قصور 
در رعایت آیین رفتار حرفه ای یا عدم توانایی در توجیه منطقی 
انحــراف از آن تخلف حرفه ای تلقی و اقدامات انضباطی را به 
همراه دارد. تنبیه های شــش گانه مندرج در ماده )36( اساسنامه 
جامعه مشــتمل بر )1( اخطار بدون درج در پرونده )2( توبیخ 
با درج در پرونده )3( ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات 
حرفــه ای در دوره معین )4( تعلیق عضویت تا یک ســال )5( 
تعلیق عضویت از یک تا پنج ســال )6( لغو عنوان حســابدار 

رسمی، می باشد.
 

مصوب  تجــارت  قانــون  از 
1311/3/1 و اصالحیــه مــورخ 

1347/12/24
ماده 17: مجمع عمومی مؤسس 
با رعایت مقررات این قانون تشکیل 
می شــود و پس از رســیدگی احراز 
شرکت  ســهام  کلیه  پذیره نویســی 
و تأدیــه مبالغ الزم و شــور درباره 
اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین 
مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت 
را انتخاب می کند. مدیران و بازرسان 

شرکت بایـــد کتباً قبول ســمت نمایند. قبول سمت به خودی 
خود دلیل بر این اســت که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و 
مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند از این تاریخ 

شرکت تشکیل شده محسوب می شود. 
ماده 91: چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه 
را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند 

رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند. 
ماده 95: ســهامدارانی که اقاًل یک پنجم ســهام شرکت را 
مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل 
مجمع عمومی از هیئت مدیره خواســتار شوند و هیئت مدیره 
باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت 
تشــریفات مقرره دعوت کند در غیر این صورت درخواســت 

کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت 
خواستار شــوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با 
رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز 
دعوت نمایند وگرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت 
مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات 
راجع به دعــوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به 
عدم اجابت درخواســت خود توســط هیئت مدیره و بازرسان 

تصریح نمایند. 
ماده 113: در مورد ماده 112هرگاه هیئت مدیره حســب 
مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او 
بــال متصدی مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس 
یا بازرســان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی 
جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات الزم اقدام کنند و 
بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند. 

بازرســان  یا  بازرس   :117 ماده 
از  شــرکت مکلفند هرگونه تخلفی 
مقررات قانونی و اساســنامه شرکت 
در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به 
مجمع عمومی عادی گزارش دهند. 

ماده 129: اعضای هیئت مدیره 
و مدیرعامــل شــرکت و همچنین 
مؤسسات و شرکت هایی که اعضای 
هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت 
شــریک یا عضــو هیئــت مدیره یا 
مدیرعامل آنها باشند نمی توانند بدون 
اجازه هیئت مدیره در معامالتی که با 
شــرکت یا به حساب شرکت می شــود به طور مستقیم یا غیر 
مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه 
نیز هیئت مدیره مکلف اســت بازرس شــرکت را از معامله ای 
که اجازه آن داده شــده بالفاصله مطلــع نماید و گزارش آن را 
به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان ســهام بدهد و بازرس 
نیز مکلف اســت ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله 
نظــر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. 
عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت 
مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت 

به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت. 
ماده 147: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت 

سهامی انتخاب شوند: 
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1( اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون. 
2( مدیران و مدیرعامل شرکت. 

3( اقرباء ســببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم 
از طبقه اول* و دوم*. 

4( هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند2 
موظفاً حقوق دریافت می دارد. 

* طبقه اول: پدر، مادر، اوالد و اوالدِ اوالد.
* طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اوالد آنها.

 ماده 111: اشــخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت 
انتخاب شوند:

1( محجورین و کســانی که حکم ورشکستگی آنها صادر 
شده است.

2( کسانی که به علت ارتکاب خیانت یا یکی از جنحه های 
ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق 
اجتماعی کاًل یا بعضاً محروم شــده 
باشــند در مدت محرومیت، سرقت، 
خیانــت در امانــت، کاله بــرداری، 
جنحه هایی که بــه موجب قانون در 
حکم خیانت در امانت یا کاله برداری 
شناخته شده است، اختالس، تدلیس، 
تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

به  تبصــره: دادگاه شهرســتان 
تقاضای هر ذینفــع، حکم عزل هر 
مدیــری را که برخالف مفــاد این 
ماده انتخاب شــود یا پس از انتخاب 

مشــمول مفاد این ماده گردد، صادر خواهد کرد و حکم دادگاه 
مزبور قطعی خواهد بود.

ماده 148: بازرس یا بازرسان عالوه بر وظایفی که در سایر 
مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت 
و درســتی صورت دارایی و صورت حســاب دوره عملکرد 
و حســاب ســود و زیان ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به 
مجمع عمومی تهیــه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب 
و اطالعاتــی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشــته اند 
اظهارنظر کنند. بازرســان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق 
صاحبان ســهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین 
کرده اســت به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که 
مدیران اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار 

دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. 
ماده 149: بازرس یا بازرســان می توانند در هر موقع هر 
گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارك 
و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی 
قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در 
انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناســان استفاده 
کنند به شــرط آن که آنهــا را قباًل به شــرکت معرفی کرده 
باشند. این کارشناســان در مواردی که بازرس تعیین می کند 
مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند 

داشت.
ماده 150: بازرس یا بازرســان موظفند بــا توجه به ماده 
148این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع 
عمومی عادی تســلیم کنند. گزارش بازرسان باید الاقل ده روز 
قبل از تشــکیل مجمع عمومی عــادی جهت مراجعه صاحبان 

سهام در مرکز شرکت آماده باشد. 
تبصره: در صورتی که شــرکت 
بازرســان متعــدد داشــته هر یک 
می تواننــد به تنهایــی وظایف خود 
را انجــام دهد لیکن کلیه بازرســان 
باید گزارش واحــدی تهیه کنند. در 
صورت وجــود اختــالف نظر بین 
بازرســان موارد اختالف با ذکر دلیل 

در گزارش قید خواهد شد. 
ماده 151: بازرس یا بازرســان 
باید هرگونــه تخلف یــا تقصیری 
در امور شــرکت از ناحیه مدیران و 
مدیرعامل مشــاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطالع دهند و 
در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع 
شوند باید به مرجع قضایی صالحیتدار اعالم نموده و نیز جریان 

را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. 
ماده 154: بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص 
ثالث نســبت به تخلفاتی که در انجــام وظایف خود مرتکب 
می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول 

جبران خسارت وارده خواهند بود. 
ماده 156: بازرس نمی تواند در معامالتی که با شــرکت یا 
به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم 

ذینفع شود.
ماده 242: در شرکت های سهامی عام هیئت مدیره مکلف 
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است که به حساب های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش 
حسابداران رســمی را نیز ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید 
عالوه بر اظهارنظر درباره حساب های شرکت گواهی نمایند که 
کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب های شرکت و توضیحات 
مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حساب های سود و زیان 
و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت 

را به نحو صحیح و روشن نشان می دهد. 
تبصره: منظور از حســابداران رســمی مذکور در این ماده 
حســابداران موضوع فصــل هفتم قانون مالیات های مســتقیم 
مصوب اســفند سال 1345می باشد و در صورتی که به موجب 
قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا 
عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شــود شامل حسابداران 

مذکور در این ماده نیز خواهد بود.
ماده 266: هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی 

را در شــرکت سهامی بپذیرد و به آن 
عمل کنــد به حبس تأدیبی از دو ماه 
تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست 
هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو 

مجازات محکوم خواهد شد. 
ماده 267: هر کس در ســمت 
بازرســی شرکت سهامی عالماً راجع 
به اوضاع شــرکت به مجمع عمومی 
در گزارش های خود اطالعات خالف 
حقیقت بدهد و یا این گونه اطالعات 
را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه 

ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. 

از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 
ماده 55: وظایف بازرس به شرح زیر است:

1( نظــارت بر انطباق نحوه اداره امور شــرکت با مقررات 
اساسنامه و آیین نامه های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، 
برای این منظور بازرســان می توانند هر موقع که مقتضی بدانند 
به نحوی که به عملیات جاری شــرکت لطمه وارد نشود کلیه 
حســاب ها و دفاتر و اســناد و مدارك مالی و دارایی نقدی و  
برگ های بهادار و موجودی کاال و غیره را شخصاً و در صورت 

لزوم با استفاده از کارشناس رسیدگی کنند.
2( اعالم کتبی تخلفات و بی ترتیبی های احتمالی موجود در 

نحوه اداره امور شرکت به هیئت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.

3( رســیدگی به حساب های شرکت حداقل سالی دو بار و 
مخصوصاً رسیدگی به صورت حســاب ها و ترازنامه ساالنه و 

اعالم نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومی ساالنه.
4( دعوت مجمع عمومی بر اســاس ماده 26 و ماده 58 این 

قانون در صورت لزوم.
5( نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون 
و امور روســتاها ) یــا وزارت کار و امــور اجتماعی در مورد 
شــرکت های تعاونی کارگری( و حسابرســانی که از شرکت 
حسابرســی کرده اند و تقدیم گزارش الزم در این باره به مجمع 

عمومی.
تبصره: بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند 
و می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند 
و نظرات خود را نســبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، 
این نظرات باید در صورت جلســه هیئت مدیره با امضاء آنها 

درج شود.
ماده 126: هر یــک از اعضای 
هیئــت مدیــره و بازرســان و مدیر 
عامل در صورتی که با ســوء نیت بر 
خالف اصول مقــرر در این قانون و 
اساسنامه های  مصوب مرتکب عملی 
شــود که موجب زیان شرکت گردد 
عالوه بر جبران زیان وارده به حبس 
تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم 

خواهد شد. 
ماده 127: هر یــک از اعضای 
هیئت مدیره و بازرسان و مدیر عامل 
به مجمع عمومی گزارش خالف واقع بدهد به حبس تأدیبی از 
سه ماه تا شش ماه  یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار 

ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
ماده 128: هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره 
یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب 
خیانت در امانت در مورد  وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد 
به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی 

محکوم می شود. 
ماده 129: حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت 
یا اتحادیه تعاونی گزارش خالف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 

شش ماه تا یک سال  محکوم می شوند. 
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از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی مصوب 
1370/6/13 با اصالحات و الحاقات بعدی 

ماده 41: وظایف بازرس یا بازرســان تعاونی به شرح زیر 
است:

1( نظارت مســتمر بــر انطباق نحــوه اداره امور تعاونی و 
عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات 

و دستورالعمل های مربوطه. 
2( رسیدگی به حســاب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی 
از قبیل ترازنامه و حســاب های عملکرد و سود و زیان، بودجه 

پیشنهادی و گزارشات هیئت مدیـره به مجمع عمومی. 
3( رسیدگی به شــکایات اعضاء و ارایه گزارش به مجمع 

عمومی و مراجع ذیربط. 
4( تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به 

هیئت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص. 
 -  )1377/7/5 )الحاقــی   )5
نظــارت بر انجــام حسابرســی و 
حسابرسی  گزارش های  به  رسیدگی 
و گزارش نتیجه رســیدگی به مجمع 

عمومی شرکت و مراجع ذیربط.

)اصالحــی   :50  مــاده 
1377/7/5(- هیئت بازرســی مأمور 
اتحادیــه  بازرســی  و  حسابرســی 
تعاونی اســت. اعضای این هیئت به 
وسیله  مجمع عمومی اتحادیه تعیین 
می گردند. گزارشــات  هیئت بازرسی 

باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت برســد. وظایف و 
اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در 

مورد هیئت  بازرسی نیز مجری است.
 تبصره: هیئت بازرســی اتحادیه ها می توانند بنا به تقاضای 
مجمــع عمومی تعاونی های عضــو و تصویب مجمع عمومی 

اتحادیه وظایف بازرسی  تعاونی های عضو را نیز انجام دهد. 

از قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1386/11/2
 ماده 6: دفاتر اسناد رسمی، وکالی دادگستری، حسابرسان، 
حسابداران، کارشناسان رســمی دادگستری و بازرسان قانونی 
مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجــرای این قانون را که هیئت 
وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه 

با پول شویی، ارایه نمایند.

از آیین نامه اجرایی ”قانون مبارزه با پول شــویی مصوب 
1386/11/2“ مصــوب وزیــران عضو کارگــروه و تأیید 

1388/9/11 رئیس جمهور
 ماده 1: در این آیین نامه اصطالحات و عبارات به کار رفته 

به شرح زیر تعریف می گردند:
ط ( اشخاص مشمول: تمامــی اشخاص حقیقی و حقوقی 
موضوع مواد )5( و )6( قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق 
بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها 
و مؤسسات خیریه و شهرداری ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، 
وکالی دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی 

دادگستری و بازرسان قانونی.
ماده 20: دســتگاه های مســئول 
نظارت بر اشخاص مشمول موظفند 
در بازرسی های معمول خود رعایت 
مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین 
مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و 
نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن 

اعالم نظر نمایند.

از قانون ارتقاء ســالمت نظام 
فســاد مصوب  با  مقابله  و  اداری 
1387/2/29 مجلس شورای اسالمی 
تشــخیص  مجمــع  و 1390/8/7 

مصلحت نظام
ماده 5: محرومیت هــای موضوع این قانون و اشــخاص 
مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:
ب( اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:
1( اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا 
دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی 

به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می شوند:
1- 1( ارایه متقلبانه اسناد، صورت های مالی، اظهارنامه های 
مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی ربط، به یکی از محرومیت های 
مندرج در جزءهای )1(، )2( و )3( بند )الف( این ماده و یا هر 

سه آنها.
2- 1( ثبت نکــردن معامالتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی 
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بنگاه اقتصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معامالت 
غیرواقعــی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های )1(، 

)2( و )6( بند )الف( این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها.
3- 1( ثبت هزینه ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه ها و دیون 
با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی 
بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزءهای )1(، )2( و 

)5( بند )الف( این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها
4- 1( ارایه نکـــردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا 
امحاء آنها قبل از زمان پیش بینی شــده در مقررات، به یکی از 
محرومیت های مندرج در جزءهــای )3( و )6( بند )الف( این 

ماده یا هر دو آنها.
5- 1( اســتفاده از تســهیالت بانکی و امتیازات دولتی در 
غیرمحــل مجاز مربوط، به یکــی از محرومیت های مندرج در 
جزءهــای )1(، )2(، )4( و )6( بند )الف( این ماده یا جمع دو 

یا بیشتر آنها.
6- 1( اســتنکاف از پرداخــت 
یــا عوارض  مالیاتی  بدهی معــوق 
قطعی قانونی در صورت تمکن مالی 
و نداشتن عذر موجـــه، به یکی از 
محرومیت هــای مندرج در جزءهای 
)1(، )2(، )3( و )4( بنــد )الف( این 

ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها.
تبصره 1: اگر مرتکب، از کارکنان 
قانون   )5( ماده  دستگاه های موضوع 
مدیریت خدمات کشــوری باشد، به 
محرومیت منــدرج در جزء )7( بند 

)الف( نیز محکوم می شود.
تبصــره 2: حد نصاب مالــی موارد مذکور بــرای اعمال 
محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معامالت 
بزرگ یا بیشــتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هر سال 

مالی است.

2( محکومان به مجازات های قطعــی زیر، در جرائم مالی 
عمدی تصریح شــده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ 
قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند )الف( 
این ماده می شوند، مشروط بر این  که در حکم قطعی دادگاه به 

محرومیت های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:
1- 2( دو سال حبس و بیشتر.

2- 2( جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معامالت بزرگ 
و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات.

3- 2( محکومــان بــه مجازات قطعی دو بار یا بیشــتر که 
مجموع مجــازات آنان از جزءهای )1-2( و یا )2-2( بیشــتر 

باشد.
ماده 6: هیئتی مرکب از یــک نفر قاضی به انتخاب رئیس 
قــوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصــادی و دارایی، وزارت 
اطالعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران،اتاق بازرگانی و صنایع 
و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشــکیل می شــود تا پس از 
رســیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده 
5( این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه 
برای رســیدگی به قوه قضائیه پیشــنهاد و در غیر این صورت 
پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه موظف اســت در شعبه ای 
مرکب از ســه نفر قاضی که توســط 
رئیس قوه قضائیه انتخاب می شــوند 
بــا رعایت اصول آیین دادرســی به 
رسیدگی  مذکور  هیئت  گزارش های 
کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی 

است.
تبصره 3: دســتگاه های نظارتی، 
و  شــرکت ها  قانونــی  بازرســان 
مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، موظفند تخلفات را به هیئت 

مذکور در صدر ماده اعالم کنند.

 ماده 14: بازرســان، کارشناســان رســمی، حسابرسان و 
حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و سایر اشخاصی که 
مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص 
حقیقی و حقوقــی در حیطه وظایف خود می باشــند موظفند 
در صورت مشــاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه 
ترتیباتی در قوانین دیگر نباشــد، مراتب را به مرجع نظارتی یا 
قضایی ذی صالح اعالم نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت 
یا انفصال از خدمت در دســتگاه های مشــمول این قانون و یا 
جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معامالت بزرگ مذکور 
در قانون برگــزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن ها، 
مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات 

محکوم می شوند.
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ماده 22: کلیه ذی حساب ها، حسابداران و بازرسان قانونی 
اعم از اشــخاص مذکور بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده )2( 
این قانون و یا بخش خصوصی باید بر اساس نظر شورای عالی 
انفورماتیک از اصالت نرم افزارهای مورد اســتفاده در مجموعه 

خود اطمینان حاصل نمایند.

از آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقا سالمت 
نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392/4/25

ماده 2: هیئت تشــخیص موضوع مــاده 6 قانون در محل 
سازمان بازرسی کل کشور )تهران( تشکیل می شود.

ماده 5: هیئت تشــخیص با وصــول گزارش های مراجع 
مذکــور در تبصره 3 ماده 6 قانون یا اطالع از تخلفات موضوع 

قانون، شروع به رسیدگی می نماید.
ماده 12: دســتگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل 

کشــور، دیوان محاســبات کشــور، 
سازمان حسابرســی، دیوان عدالت 
اداری و وزارت اطالعات، بازرسان 
قانونی شرکت ها و مؤسسات اعم از 
دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک 
مرکــزی و بیمه مرکــزی جمهوری 
اســالمی و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی و کلیه ســازمان های تابعه از 
جملــه: گمرك جمهوری اســالمی 
خصوصی ســازی،  ســازمان  ایران، 
مالیاتی کشور، سازمان  امور  سازمان 
بــورس و اوراق بهادار ایران موظفند 

در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب 
را به هیئت تشخیص اعالم دارند.

 
از آیین نامه اجرایی تبصره )4( قانون استفاده از خدمات 
تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان حسابدار 
رسمی مصوب 1379/6/13 هیئت وزیران با اصالحات بعدی

 ماده 4: حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند 
در گزارش ” حسابرســی و بازرســی قانونی“ یا ” گزارش 
حسابرسی“ که با رعایت  قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت 
مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، 
نســبت به حساب ها و صورت های مالی  رسیدگی شده در باره 

موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

رعایــت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و ســایر   الف( 
قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.

ب( رعایــت اصول و ضوابط حســابداری در تهیه و ارایه 
صورت های مالی و یادداشت های همراه صورت های مزبور.

ج( نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد 
رسیدگی در صورت های مالی.

 تبصره 1: هرگاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی 
در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این 
ماده از ناحیه  هیئت مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند 

موارد را در گزارش خود منعکس کنند.
  ماده 11: کلیه گزارش های حســابداران رسمی باید حسب 
مورد به وســیله حسابدار رســمی با درج نام و نام خانوادگی 
و شــماره عضویت  امضا و مهر شــود و در مورد مؤسســات 
یکی  امضای  به  حسابرســی حداقل 
از شرکای مؤسســه با ذکر نام و نام 
خانوادگی و شــماره عضویت وی و 

 ُمهر مؤسسه برسد.

از دســتورالعمل مؤسســات 
حسابرسی معتمد سازمان بورس و 
اوراق بهادار مصوب 1386/5/8 با 

اصالحات بعدی
حسابرسی  مؤسســات   :9 ماده 
معتمد مکلفند در گزارش حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونــی که طبق 
اصول و ضوابط حسابرسی و با رعایت قانون اصالح قسمتی از 
قانون تجارت مصوب 1347 تهیه می شود نسبت به صورت های 
مالی ساالنه و میان دوره ای 6 ماهه رسیدگی شده، درباره موارد 

زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:
الف( رعایت اســتانداردهای حســابداری در تهیه و ارایه 
صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی صورت های 

مالی مزبور،
ب( رعایت ضوابط و مقررات سازمان، و

پ( عدم رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر 
قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت واحد مورد رسیدگی.

تبصره 1: مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان در چارچوب 
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استانداردهای حسابرســی مکلفند عالوه بر اظهارنظر حرفه ای 
خود نســبت به صورت های مالی ساالنه، نسبت به سایر موارد 
مقرر در دســتورالعمل اجرایی ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران، در گزارش های حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی یــا به صورت گزارش جداگانــه یا ویژه برای 

استفاده سازمان نیز اظهارنظر کنند.
تبصره 2: چک لیســت رعایت مجموعه مقررات سازمان، 
باید از طریق ســازمان با همکاری جامعه و سازمان حسابرسی 
تهیه شود و در اختیار مؤسسات حسابرسی معتمد قرار گیرد.

تبصره 3: سازمان باید کلیه بخشنامه ها و مقررات مربوطه را 
کتباً یا از طریق ســایت اینترنتی رسمی خود در اختیار جامعه، 

سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد قرار دهد.
تبصره 4: ســازمان محتوای اطالعات مــورد نیاز خود از 
گزارش های ویژه مؤسسات حسابرسی معتمد را تعیین خواهد 

نمــود و این مؤسســات موظفند بر 
اساس آن اقدام نمایند.

بنــد ب مــاده 13: مؤسســه 
حسابرســی معتمد و شــرکای آن، 
همســر و اشــخاص تحت والیت، 
وصایت و قیمومت شرکای مذکور، 
مدیران، سرپرســتان و حسابرســان 
ارشــد مؤسسه مجاز نیستند در هیچ 
یــک از واحدهای مورد رســیدگی 
مؤسسه حسابرســی معتمد، مدیر یا 

سهامدار باشند.
تبصره 2: مؤسســه حسابرســی معتمد در صورتی که در 
مراحل بعدی به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس قانونی 
یک شــرکت پذیرفته شــده در بورس انتخاب شود، باید نام و 
مشــخصات شــرکت جدید را در “فهرست رعایت استقالل” 
اعالم کند تا کلیه شرکاء، مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد 
در صورت دارا بودن سهام آن شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه 

نسبت به فروش سهام خود در آن شرکت اقدام کنند.

از دستورالعمل حسابرســان مؤسسات مالی و اعتباری 
مصوب 1390/2/11 

ماده 10: مؤسســات حسابرسی، نسبت به درج موارد عدم 
رعایت مؤسســه اعتباری از قانون پولی و بانکی کشور، قانون 

عملیات بانکی بدون ربا و ســایر قوانیــن و مقررات مرتبط با 
فعالیت مؤسســات اعتباری، مصوبات شــورای پول و اعتبار، 
مفاد اساســنامه مؤسســه اعتباری و آیین نامه ها، بخشنامه ها و 
دســتورالعمل های بانک مرکزی در چارچوب اســتانداردهای 
حسابرسی، حسب مورد در گزارش حسابرسی و نامه مدیریت 
مسئولیت دارد و عالوه بر مســئولیت های قانونی و حرفه ای، 

مكلف به تهیه و ارایه “گزارش های ویژه” نیز می باشند.
تبصره 1: بانک مرکزی محتوای “گزارش های ویژه” مورد 
نیاز خود از جمله گزارش بررسی عملکرد مؤسسه اعتباری در 

انطباق با مقررات بانک مرکزی را تعیین خواهد نمود.
تبصره 2: مؤسســه حسابرســی موظف است یک نسخه 
از گزارش حســابرس مســتقل و بازرس قانونــی به انضمام 
صورت های مالی حسابرســی شــده و یادداشــت های همراه 
صورت های مالی مؤسســه اعتباری و ســایر مســتندات مورد 
درخواست بانک مرکزی را در اختیار 

بانک مرکزی قرار دهد.

عمومی  محاســبات  قانون  از 
با   1366/6/1 مصــوب  کشــور 

اصالحات بعدی
مــاده 132: مجامــع عمومــی 
شــرکت های دولتــی مکلفند ظرف 
شــش ماه پس از پایان ســال مالی 
ترازنامه و حساب سود و زیان )شامل 
عملیات جاری و طرح های عمرانی( 
شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند. 
تبصره 1: ترازنامه و حســاب سود و زیان )شامل عملیات 
جاری و طرح هــای عمرانی( در صورتی قابل طرح و تصویب 
در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حســابرس منتخب 
وزارت امــور اقتصــاد و دارایی مورد رســیدگی قرار گرفته و 

گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد. 
تبصره 2: هیئت مدیره و یا هیئت عامل حســب مورد در 
شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر 
تا پایان خرداد ماه ترازنامه و حســاب ســود و زیان و ضمائم 
مربوط را جهت رســیدگی به حســابرس منتخب وزارت امور 

اقتصادی و دارایی تسلیم نماید.
حســابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف 
اســت پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمائم 
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مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رســیدگی های الزم را انجام 
داده و گزارش حسابرســی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم 

نماید. 
تبصره 3: موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و 
زیان و ضمائم مربوط از طرف هیئت مدیره و یا هیئت عامل به 
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو 
ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و 
دارایی حداکثر تا سه ماه با ارایه دالئل قابل توجیهی که به تأیید 

وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.

از قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366/6/17
ماده 7: وظایف و اختیارات سازمان عبارتست از: 

انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه  الف( 
دستگاه هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت 

عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل 
بانک ها و مؤسســات و شرکت های 
بیمه و همچنین شــرکت های دولتی 
و مؤسسات و ســازمان های انتفاعی 
دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به 
وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و 
بنیاد شــهید و سایر نهادهای انقالب 
اسالمی و مؤسســات و شرکت های 
تحت پوشــش آنها و شــرکت ها و 
کارخانجات و مؤسســاتی که صرف 
نظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها 
به موجب قوانیــن و مقررات مربوط 

توســط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های 
اجرایی اداره می شــوند و سایر دســتگاه های عمومی که طبق 
اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی 

و انجام حسابرسی می باشند.
ب( انجــام وظایف بــازرس قانونی و امور حسابرســی 
شرکت ها، مؤسسات و دستگاه هایی که در مجموع بیش از %50 
سرمایه آنها به طور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه های 

موضوع بند الف فوق می باشد. 

از اساســنامه جامعه حســابداران رسمی ایران مصوب 
1378/6/28 هیئت وزیران با اصالحات بعدی

تبصره: خدمات پنج گانه )مشاوره مدیریت مالی- طراحی و 

پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری، مالیاتی، 
ارزیابی ســهام و سهم الشرکه- داوری مالی( و نیز موارد تبصره 
بند ت این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی 
است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت 
عنوان حســابدار رســمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنًا 
حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچ یک از خدمات 
پنج گانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری 

رسمی موضوع قانون را در آن برعهده دارد انجام دهد.
تبصــره یك ماده 37 مكرر: در صورتی که به تشــخیص 
هیئت ویژه رســیدگی موضوع این ماده بر اثر اقدام یا گزارش 
خالف واقع حســابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، 
حقوق عمومی تضییع شــده باشد، موضوع توسط رئیس هیئت 
یاد شده همراه با مستندات مربوط برای اعالم به مرجع قضایی 
صالحیتدار به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود.

از آیین نامه اجرایی )تبصره 4( 
قانون استفاده از خدمات تخصصی 
ذیصالح  حســابداران  حرفه ای  و 
رسمی مصوب  عنوان حسابدار  به 
اصالحات  با  وزیران  هیئت   1389

بعدی
ماده 1: به منظور اعمال نظارت 
مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی 
و خدماتی و همچنین حصول اطمینان 
از قابل اعتماد بودن صورت های مالی 
واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع 
عمومی، صاحبان ســرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص 
حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شــود 
از خدمات تخصصی و حرفه ای حســابداران رســمی شاغل و 
مؤسســات حسابرسی عضو جامعه حســابدار ان رسمی ایران 

استفاده خواهند نمود.
ماده 2: اشــخاص حقوقی ذیــل مکلفند حســب مورد 
”حســابرس و بازرس قانونی“ یا ”حسابرس“ خود را از میان 
مؤسســات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 

می باشند، انتخاب نمایند:
الف( شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس 

اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها،
ب( شــرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته 
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به آنها،
ج( شــرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده )7( قانون 
اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 

یک ماده )132( قانون محاسبات عمومی،
ه ( شــعب و دفاتر نمایندگی شــرکت های خارجی که در 
اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی- 

مصوب 1376 در ایران ثبت شده اند،
و ( مؤسســات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها، 

سازمان ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها،
ز ( ســایر اشــخاص حقوقی و حقیقی زیر کــه با در نظر 
گرفتــن عواملی از قبیــل درجه اهمیت، حساســیت و حجم 
فعالیت آنهــا )میزان فــروش محصوالت یــا خدمات، جمع 
داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه( و همچنین میزان ظرفیت 
کاری مؤسسات حسابرســی و حسابداران رسمی، مشخصات 

یا فهرست آنها توســط وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر 

سال اعالم می گردد:
1( شرکت های سهامی خاص و 
سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات 

انتفاعی غیر تجاری،
2( شرکت ها و مؤسسات تعاونی 

و اتحادیه های آنها،
3( اشــخاص حقیقــی که طبق 
به  قانونی مربــوط، مکلف  مقررات 

نگهداری دفاتر قانونی هستند.

از آییــن نامه راهكارهای افزایــش ضمانت اجرایی و 
تقویت حسابرسی مصوب 1388/2/9 هیئت وزیران 

مــاده 1: در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشــروح 
مربوط به کار می روند:

اشــخاص مشــمول این آیین نامه: کلیه اشخاص  الف( 
حقیقــی و حقوقی موضــوع بندهای »الف« تــا » ز« ماده )2( 
آیین نامه اجرایی تبصره )4( قانون استفاده از خدمات تخصصی 
و حرفه ای حســابداران ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی- 

مصوب 1379.
ماده 11: سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت 
مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران 
رســمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع 

عمومی اشــخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد 
متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

نظریه کارگروه قوانین و مقررات جامعه مورخ 1384/6/26 
»بر اساس ماده 144 اصالحیه قانون تجارت مصوب 1347 چون 
بازرس قانونی یکی از ارکان شــرکت های سهامی می باشد و از 
طرفی بر اساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و 
حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 
1372/1/21 چون ایفای وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی در 
شرکت های سهامی مصرح در قانون مذکور به سبب صالحیت 
حرفه ای حســابداران رســمی و ایجاد اعتماد و قابلیت اتکا و 
شفافیت در گزارشات مربوطه به عهده حسابداران رسمی محول 

شده است لذا وظایف مزبور از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند«. 
از آیین نامه نحوه انتخاب حســابرس برای شرکت های 
دولتی مصوب 1387/1/19 هیئت وزیران با اصالحات بعدی

ماده 1: کلـیه شرکت های دولتی 
موضوع مــاده )4( قانــون مدیریت 
خدمات کشوری- مصوب 1386- و 
سایر شرکت هایی که پنجاه درصد یا 
بیشتر ســرمایه یا سهام آنها منفرداً یا 
به وزارتخانه ها، مؤسسات  مشــترکاً 
دولتی، شرکت های دولتی، بانک های 
دولتی،  اعتباری  مؤسســات  دولتی، 
شــرکت های بیمه دولتی، ســازمان 
تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی 
صندوق هــای  ســایر  و  کشــوری 
بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی 
یاد شــده تعلق داشته باشد و همچنین شــرکت های دولتی که 
شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح 
نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت های وابسته به 
وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان 
توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های 
تابع و وابســته هر یک از آنها و همچنین شــرکت هایی که به 
مفهوم مــاده )4( قانون مدیریت خدمات کشــوری- مصوب 
1386- دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره 
آنها توسط دســتگاه های اجرایی تعیین می شوند، مشمول این 

آیین نامه هستند.
تبصره )الحاقی 1387/9/23 (: شرکت ها و مؤسسات تابعه 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این آیین نامه 
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مستثنی می باشــند. نحوه حسابرسی شرکت ها و مؤسسات یاد 
شده با توافق وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح تعیین می گردد.
ماده 2: حســابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع 
ماده )1( از بین ســازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه 
حسابداران رسمی توســط کار گروه ماده )3( معرفی می گردد 
تا ارکان ذی صالح دســتگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام 

نماید.
ماده 3: اعضــای کار گــروه عبارتند از رییس ســازمان 
حسابرسی، دبیرکل جامعه حســابداران رسمی، معاون ذیربط 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤســای هیئت  عالی نظارت در 
سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر 

امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند.

از قانــون مدیریــت خدمات 
کشوری مصوب 1386/7/25

ماده 4: شــرکت دولتــی: بنگاه 
اقتصادی اســت که به موجب قانون 
از تصدی های  انجام قســمتی  برای 
دولت به موجب سیاستهای کلی اصل 
چهل و چهارم )44( قانون اساســی، 
ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری 
می  دولت محســوب  جزء وظایف 
گــردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد 
)50%( سرمایه و سهام آن متعلق به 
دولت می باشــد. هر شرکت تجاری 

که از طریق ســرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسســات دولتی و 
شــرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش 
از پنجاه درصد )50%( ســهام آنها منفرداً یا مشــترکاً متعلق به 

واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1: تشــکیل شــرکت های دولتی تحــت هر یک از 
عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شــورای اســالمی 
مجاز است، همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های 
دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد ) 50%( اســت با افزایش 

سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2: شــرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، 
ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند، 

شرکت دولتی تلقی می گردند.

تبصره 3: احکام »شرکت های دولتی« که در این قانون ذکر 
شــده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی 

بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

از مصوبات شورای عالی جامعه مورخ 1389/3/12
»ارایه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی صرفاً در 
مورد صورت های مالی که متکی به دفاتر قانونی باشــد، مجاز 

است«. 
نظریه کارگروه آیین رفتار حرفه ای جامعه مورخ 1392/8/26 
در خصــوص ارایه مصادیــق موضوع صورت جلســه مورخ 
1389/3/12 شورای عالی » نظر به اینکه مصادیق مصوبه مذکور 
با توجه بــه مفاد ماده 6 قانون تجارت مربوط به اشــخاص و 
مشاغل مصرح در بند )الف( ماده 96 قانون مالیات های مستقیم 
و الحاقات بعدی تبصره )1( آن می باشند. لذا تنها در واحدهای 
گزارشگر مشــمول باید مفاد مصوبه 

مذکور رعایت گردد.

امــور  وزارت  اطالعیــه  از 
مــورخ  دارایــی  و  اقتصــادی 
جراید  در  منعكــس   1381/6/26

کشور
بر اساس ماده 2 آیین نامه اجرایی 
تبصره )4( قانون استفاده از خدمات 
تخصصــی و حرفه ای حســابداران 
ذی صالح به عنوان حسابدار رسمی، 
محترم  هیئت   1379/6/13 مصــوب 
وزیــران، کلیه واحدهــای تولیدی، بازرگانــی و خدماتی زیر 
مکلفند حسب مورد حســابرس و بازرس قانونی یا حسابرس 
خود را برای ســال های مالی که شــروع آنها 1381/1/1 و بعد 
از آن باشــد، از میان سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی 
عضو جامعه حسابداران رســمی ایران )در مورد کلیه بندهای 
زیر( یا حســابداران رسمی عضو جامعه )تنها در مورد بند » ز« 

موضوع تبصره 3 ماده پیش گفته( انتخاب کنند:
شــرکت های پذیرفته شــده یا متقاضی پذیرش در  الف( 

بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. 
ب( شــرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته 

به آنها. 
ج( شــرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده )7( قانون 
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اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 
یک ماده )132( قانون محاسبات عمومی، )به توضیح 1 مراجعه 

نمایید(. 
د( شــعب و دفاتر نمایندگی شــرکت های خارجی که در 
اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی- 

مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند. 
و( مؤسســات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها، 
ســازمان ها و مؤسســات تابعه و وابســته به آنهــا. )از جمله 

شهرداری ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها(.
ز( ســایر اشــخاص حقیقی و حقوقی )شامل شرکت های 
ســهامی خاص و ســایر شــرکت ها و همچنین مؤسسه های 
انتفاعــی غیر تجــاری، شــرکت ها و مؤسســه های تعاونی و 
اتحادیه های آنها و اشــخاص حقیقی کــه طبق مقررات قانونی 
مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند( که شروع سال 

مالی آنهــا از 1381/7/1 و بعد از آن 
باشــد و همچنین بر اساس آخرین 
اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد 
)فروش و یا خدمــات( آنها بیش از 
8 میلیارد ریال )در مورد شرکت های 
پیمانکاری جمع دریافتی آنها از بابت 
پیمان هــای منعقده بیش از 8 میلیارد 
ریال( یا جمع داراییهای آنها بیش از 

16 میلیارد ریال باشد. 
توضیح 1: با عنایــت به تبصره 
یک مــاده )132( قانون محاســبات 
عمومی کشور، ســازمان حسابرسی 

به عنوان حســابرس منتخب وزارت امــور اقتصادی و دارایی 
برای حسابرســی و بازرســی قانونی بانک ها و شــرکت های 
دولتی که صد در صد )100%( ســهام آنهــا متعلق به دولت، 
وزارتخانه ها، مؤسســات دولتی می باشد، تعیین می شود. سایر 
شــرکت ها و مؤسســات موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده 
 )7( قانون اساســنامه ســازمان حسابرســی مجاز بــه انتخاب 
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا 
سازمان حسابرســی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود 

می باشند.
 توضیــح 2: طبق مــاده )3( آییــن نامه صدراالشــاره، 
صورت های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 
»الف« تا »ز« فوق که حســب مورد فاقد »گزارش حسابرسی 

و بازرســی قانونی« یا »گزارش حسابرسی« موضوع آیین نامه 
باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های 
دولتی، بانک ها و بیمه ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان 
بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 
معتبر نمی باشــد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد 

بود.
 توضیــح 3: با توجه به مفاد مــاده )272( اصالحی قانون 
مالیات های مســتقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شــورای 
اسالمی، سازمان حسابرسی، حســابداران رسمی و مؤسسات 
حسابرسی عضو جامعه حســابداران رسمی ایران که عهده دار 
انجام دادن وظایف حسابرســی و بازرسی قانونی یا حسابرسی 
اشــخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای »الف« تا »ز« فوق 
هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش 
حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی 
مربوط در اختیــار مؤدی قرار دهند. 
در ایــن صورت اداره امــور مالیاتی 
گزارش حسابرســی مالیاتی را بدون 
رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ 
تشخیص مالیات صادر می کند. قبول 
گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به 
آن است که مؤدی گزارش حسابرسی 
مالی نســبت به صورت هــای مالی 
حسابرسی  اســتانداردهای  طبق  که 
توســط همان حســابدار رسمی یا 
مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد 
را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی 
همراه بــا اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف ســه ماه از تاریخ 
انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی نموده 

باشد.
بر اساس اطالعیه مورخ 1392/10/30 وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نصاب های مقرر در خصوص کلیه واحدهای مشمول 
که ســال مالی آنها از تاریخ 1393/1/1 به بعد آغاز می شود، به 
ترتیب به مبالغ 20 میلیارد ریال و 36 میلیارد ریال افزایش یافته 

است.

از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/11
ماده 2: هر رفتاری اعم از فعــل یا ترك فعل که در قانون 

برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.
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از کتاب ترمینولــوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری 
لنگرودی

1163 - تخلف
مدنی - فقه:

عدم ایجــاد تعهد یا تأخیر انجام تعهد )ماده ی 444-  الف( 
237 ق - م(.

ب ( ظهور خالف آنچه که شــرط شده )ماده ی 235- 444 
ق - م( یا ظهور خالف آنچه که توصیف شــده است )ماده ی 

410 ق - م(.
حقوق اداری:

تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه.
در همیــن معنی می گویند: تخلفات انضباطی )حقوق جزا( 

ارتکاب خالف قانون در این صورت مرادف جرم است.

1165 - تخلف انضباطی
نقض مقررات صنفی به وســیلة 
یک نفــر از افراد آن صنــف، مانند 
صنف قضــات، وکال، کارشناســان 
مرادف اصطالح  غیره.  و  دادگستری 
جــرم انضباطی- تقصیــر انضباطی 

است.
جرم  ماننــد  انضباطی  تخلــف 
جزائی صراحت و قاطعیت ندارد به 
همین جهــت بی لیاقتی، عدم رعایت 
شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی 
می شود. و نیز کیفر تخلف انضباطی 

تناســب و ارتباط با شــغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، 
تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شــغل و غیره، برخالف 
جرم جزائی که غالباً ارتباطی با شغل و حرفة مجرم ندارد مانند 

اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره.
1395 - تقصیر

در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت 
دادن آن عمــل را گویند. در فقه غالباً به همین معنی بکار رفته 
است و مقابل آن قصور اســت که خودداری از انجام کاری با 
عجز از انجام آن کار را گویند. مناسب این معنی اصطالح جهل 

تقصیری و جهل قصوری است.
در اصطالحات جدید تقصیر را به جای Faute می گذارند 

)رك. تخطی(.

مدنی:
ترك عملی که شــخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب 
عملی که از انجام دادن آن منع شــده است، قسمت نخست را 
تفریط و قســمت دوم را تعدی نامند و تقصیر اعم از تعدی و 

تفریط است )ماده ی 953 قانون مدنی(.
عالمت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای 

آن جبران خسارت است.
جزا:

ترك الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد ماده ی  الف( 
8 دادرسی کیفری.

ب(به معنی اخص در مقابل تدلیس بکار می رود و منحصر 
به بی احتیاطی و غفلت اســت. در معنی اول شامل عمد و غیر 

عمد می باشد.
ج( جنحه ی کوچک - ماده ی 7 قانون مجازات عمومی.

1401 - تقلب
مدنی:

عملی اســت حقوقی که مقصود 
فاعل آن عمــل لطمه زدن به حقوق 
یا منافع دیگــران یا نقض یک قانون 
است )مادة 218 ق- م(. در این معنی 
 Fraude ترجمه ی  مزبور  اصطالح 
می باشــد )ماده ی 91-93 قانون جزا 
و ماده ی 403 قانون دادرسی و کیفر 

ارتش(.
هر وســیله )مادی و معنوی( که 
در زمینــه اجرای تقلب بــکار رود 
وســیلة متقلبانه نام دارد )مادة اول قانون مجازات اشخاصی که 
برای بردن مال غیر، تبانی می کنند- مجموعه ی رســمی 1307 

صفحه ی 10(.
4331 - قصور

فقـه:
در مقابل تقصیر بکار رفته و عبارت است از ترك یک قانون 
الزامی بدون این که مسامحه ای در آن کرده باشد چنانکه کسی که 
تازه به تابعیت کشوری پذیرفته شده ممکن است از روی جهل 
به قانون امر قانونی را ترك و یا نهی قانونی را مرتکب شده باشد، 
این جهل از روی قصور است نه تقصیر )رك. جهل به قانون( در 
ذیل ماده ی 551 قانون آیین دادرسی مدنی مقنن به جای تقصیر، 

قصور را بکار برده است که البته این تقصیر است نه قصور.




