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  (الف)
  

  گفتار پيش
  

پيچيدگي بكارگيري و قابليت تفسير برخي ضوابط و قواعد ارائـه شـده در اسـتانداردهاي حسـابداري و     
 و مقـررات و آيـين   قـوانين و  اسـتانداردهاي مزبـور  رعايت صحيح و يكنواخت  ضرورتحسابرسي و نيز 

هـاي   كننده نقش و مسـئوليت كـارگروه   اي جامعه توسط حسابداران رسمي، توجيه رفتار حرفه اخالق و
رو، حسابداران رسمي شـاغل بـراي حصـول     اين باشد. از اساسنامه جامعه مي 15تخصصي موضوع ماده 
خـاص و يـا    شـرايط حسـابداري و حسابرسـي در    استانداردهايرگيري يا تفسير اطمينان از صحت بكا

خـود را   هـاي  پرسـش اي جامعـه،   رفتار حرفـه  اخالق و جهت رعايت يكسان قانون و مقررات و آيين در
 هـاي  پرسشجامعه نيز حسب موضوع، مديريت و استعالم جامعه از اي  كسب نظر حرفهو جهت هماهنگي 

  است. نموده ربط جهت بررسي و اعالم نظر، ارجاع هاي ذي كارگروهمطروحه را به 
جهت اعالم نظر  1400 سال آذرپايان  تا 1386است كه از سال  ييها مجموعه حاضر شامل پرسش و پاسخ

هـاي   در كـارگروه  آنهـا ترتيب توالي تاريخي طرح و بررسي   و به ارجاع جامعهتخصصي  يها كارگروهفني به 
داشـتن   يـت ، عموممجموعـه ايـن    هـاي ارائـه شـده در    ها و پاسـخ  گرديده است. ويژگي پرسشمزبور، ارائه 

است،   باشد. بديهي هاي آن براي شرايط مشابه، توسط اعضاي جامعه مي ها و قابليت استفاده از پاسخ پرسش
رسـال  نفع ا شده بوده، مستقيماً براي عضو ذي  هاي مطروحه كه فاقد عموميت ياد آن بخش از پرسش پاسخ

نظـر    توسط كارگروه فني و اسـتانداردها، عينـاً مربـوط بـه اعـالم     هاي ارائه شده  گرديده است. مضافاً، پاسخ
هـا   انطبـاق پاسـخ    صورت عدم  و در بوده ها تخصصي كارگروه مزبور در مقطع تاريخي طرح و بررسي پرسش

از آن)،  بعد و 1/1/1400االجرا از تاريخ  در استانداردهاي حسابداري و حسابرسي (الزم نظر  تجديدآخرين   با
مجموعـه،    بـرداري از ايـن   است. با وجود اين، هنگـام بهـره    مربوط توضيح داده شده هاي پاسخدر زيرنويس 

هـاي سـاير    پاسـخ و  پرسش شده ضروري است.  استانداردهاي ياد  در نظر  تجديدبه آخرين تغييرات و   توجه
     است.  روزآوري شده هاي مربوط بازنگري و حسب مورد به ها نيز توسط كارگروه كارگروه

هـاي تخصصـي فنـي و     ، حاصل كار و تـالش كـارگروه  كتاباين  هاي گردآوري شده در پرسش و پاسخ
اي جامعه حسـابداران رسـمي ايـران     و آيين اخالق و رفتار حرفه ، مالياتياستانداردها، قوانين و مقررات

هاي مزبـور كـه    ادوار مختلف فعاليت جامعه است. جامعه حسابداران رسمي ايران از اعضاي كارگروه در
اي حسابداران رسمي  اي و ارتقاي دانش تخصصي و حرفه بزرگي در هدايت و بهبود خدمات حرفه سهم

 هـا  روزآوري پرسش ز آقاي ابوالفضل نيكوكار براي گردآوري و ويراستاري فني و بهبرعهده دارند، همچنين ا
  نمايد. آرايي كتاب، تشكر و قدرداني مي ها و از خانم فاطمه دستمزد براي صفحه و پاسخ
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        )1386(فروردين   1 پرسش
هـاي   فعاليت”با عنوان  29 حسابدارياستاندارد  26طبق بند  ،درآمد ساخت امالك يييكي از الزامات شناسا

قبـال   در با دريافت اسناد دريافتني توان يآيا م. درصد از بهاي فروش است 20وصول حداقل  “ساخت امالك
  ؟دي نمويشناسافروش امالك را درآمد  واگذاري امالك،

  : 1 پاسخ
 چك،  و در صورت دريافت اسناد دريافتني مانند باشد يمنظور از دريافت، وصول وجه نقد م

  .افتد درآمد تا زمان دريافت وجه نقد به تعويق مي ييشناسا

         )1386(بهمن   2 پرسش
 ،تسهيل عمليات شـركت  منظور موجودي ارزي به نوع ديگري از ارزهاي رايج به  تبديل  ،صرافيهاي  شركتدر 
  ؟شود يسال مالي چگونه ثبت م طي در

  : 2 پاسخ
 يبنـد  طبقـه  هاي ارزي جزء موجودي نقد محسوب و ، موجوديها شركتگونه  اين در  ) 1

  گيرد. يم بلكه خود مورد معامله قرار ،وسيله مبادله نيست زيرا شود، ينم
امـا   شـود،  يهاي ارزي اگرچه موجودي نقد تلقي نم موجودي ،صرافي هاي شركتدر   ) 2

 ،آنهـا ارزش  يـري گ عمده در اندازه نبود ابهامصورت   در ،نقدينگي باالقابليت  يلدل به

 كارگروه فني و استانداردها پاسخپرسش و  

 )حسابداري(

1فصل  
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 ازپـس   و بالفاصـله تسعير  *در تاريخ ترازنامهارزي به نرخ برابري فروش ارز اقالم 
برمبنـاي ايـن   شـود.   يو گـزارش مـ   يبنـد  طبقه ، در ترازنامه شركتموجودي نقد

از آنچه كه ماهيـت   صرافي بيش هاي شركتهاي ارزي در  كه موجودي فرض يشپ
، بنابراين معاوضه ارزهـاي  ترند يكموجودي كاال نزد داشته باشند، بهموجودي نقد 

شـرايطي كـه    در يژهو به ،كردن وجه نقد (ريال) بدل و بدون رد يكديگر مختلف با
 شناسـايي  نيـازي بـه   گيرد، يم شركت انجام جاري معاوضه براي تسهيل عمليات

تـري ارزهـاي   دف اي تحصـيل شـده، ارزش  ـدارد و مالك ثبت ارزش ارزهـود نـس
  .است شده واگذار

        )1388مهر ( 3 پرسش
 *“هاي نقدي جريان  صورت”در چگونه  ،دار و ريفاينانس در واحدهاي تجاري رويداد گشايش اعتبارات اسنادي مدت

  ؟شود يمنعكس م

  : 3 پاسخ
وقـوع    عـدم به دليـل   ،كننده از تسهيالت تسهيالت مالي در شركت استفاده گونه نيدريافت ا

شـركت انعكـاس يابـد.     نقدي هاي جريان  صورتنبايد در متن  ،وجه نقدجريان واقعي ورود 
از  هـاي نقـدي حاصـل    سوي ديگر در پايان سال مالي هنگام محاسبه خـالص جريـان   از

مـرتبط   يهـا  حساب تحليل مانده ، درميرمستقيعملياتي با بكارگيري روش غ يها تيفعال
  .تسهيالت بايد حذف شود گونه نينظر، آثار ا رخداد مورد با

 

هاي مـالي    مورد كليه صورت االجرا در (الزم “هاي مالي ارائه صورت”عنوان  با )1طبق استاندارد حسابداري (  *
 “وضـعيت مـالي   صـورت ”شـود.)، عنـوان    و بعد از آن شروع مي 01/01/1398ها از تاريخ  مالي آن كه دوره

 “جريـان وجـوه نقـد    صـورت ”جـايگزين   “هـاي نقـدي   صـورت جريـان  ”و عنوان  “ترازنامه”جايگزين عنوان 
 است. شده
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        )1388(اسفند   4 پرسش
شمول تلفيـق   از ،فرعي واحدهاييك از  اصلي در كدام واحدگذاري  طبق استانداردهاي حسابداري، سرمايه

  است؟ مستثني شده

  : 4 پاسخ
يك يـا چنـد واحـد تجـاري     واحد تجاري كه يك واحد تجاري كه واحد تجاري اصلي (

استثناي  ، به*گذاري است اري اصلي سرمايهـد تجـد) و يا يك واحـكن رل ميـديگر را كنت
عنوان   با 39استاندارد حسابداري  4شرايط معافيت از تلفيق ارائه شده در بند  برقراري

مـالي    هاي مالي گروه كـه دوره  ه صورتـرا براي تهيـاالج (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت”
هـاي مـالي تلفيقـي     بايد صـورت شود.)،  از آن شروع مي بعد و 1/1/1400  تاريخ  از آنها
  د.ـه كنـارائ

         )1389(فروردين   5 پرسش
منـدرجات نشـريه    براساسمالي خود را  هاي هاي فرعي در حال توقف كه صورت گذاري شركت نحوه ارزش

صـورت   چه مالي شركت اصلي و تلفيقي گروه به هاي صورت كنند، در سازمان حسابرسي تهيه مي 155 شماره
  است؟

  : 5 پاسخ
ي مالي جداگانـه شـركت   ها صورت در، فرعي در حال توقفهاي  گذاري در شركت سرمايه

كاهش ارزش انباشته و  هرگونهكسر  ازپس  روش بهاي تمام شده گذار) به اصلي (سرمايه
  گردد. روش تلفيق منعكس مي به ،ي مالي تلفيقي گروهها صورت در

 

گـذاري اسـت،    هاي مالي تلفيقي واحد تجـاري اصـلي كـه يـك واحـد تجـاري سـرمايه        الزامات تهيه صورت    *
اســتاندارد  35تــا  33و  6هــاي مــالي تلفيقــي، طبــق بنــدهاي  معافيــت واحــد مــذكور از تهيــه صــورت  يــا

  است.   ارائه شده “هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان   با 39  حسابداري
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         )1390(فروردين   6 پرسش
  4 مندرج در بنـد  معافيت توجه به شرايط با امادر شركتي كه داراي واحدهاي تجاري فرعي و وابسته بوده، 

هاي مالي كـه   مورد كليه صورت االجرا در (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان  با  39 حسابدارياستاندارد 
 نمايـد،  مالي تلفيقي ارائه نمـي   يها صورت، 1شود.) از آن شروع مي بعد و 1/1/1400از تاريخ  آنهامالي   دوره
 اسـتاندارد  16  باتوجه به بند آن شركت، مالي  يها صورتوابسته در  يها شركت گذاري در سرمايه ارزيابينحوه 

االجـرا   (الزم “هـاي خـاص   و مشـاركت  گذاري در واحدهاي تجاري وابسته سرمايه”عنوان  با 20 حسابداري
 ،2شـود)  از آن شـروع مـي   بعد و 1/1/1400از تاريخ  آنهامالي   دورههاي مالي كه  مورد كليه صورت  در

  چگونه است؟

  : 6 پاسخ
هاي  در شركت ،هاي فرعي يا وابسته در شركتشركت اصلي هاي بلندمدت  گذاري سرمايه
به بهاي تمام شده به كسـر كـاهش ارزش    39 حسابدارياستاندارد  4 مشمول بنداصلي 

  شود. منعكس ميها،  گذاري يك از سرمايه انباشته هر

        )1390(تير    7 پرسش
بـه پرسـش و پاسـخ     توجـه  با ،مالي يها صورتنحوه انعكاس زيان تقبل شده توسط سهامداران شركت در 

  چگونه است؟ كميته فني سازمان حسابرسي 59 شماره

 

گـذاري در واحـدهاي    هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه صورت”عنوان   سابق، با 18) استاندارد 6بند (  .1
هاي مالي گروه كه دوره مالي  مورد تهيه صورت  االجرا در الزم - 1384نظر شده   (تجديد  “تجاري فرعي

 خاتمه يافته است). 30/12/1399ا تاريخ و بعد از آن شروع شده و ت 01/01/1385ها از تاريخ  آن

نظر  (تجديد “گذاري در واحدهاي تجاري وابسته سرمايه”عنوان  ) سابق، با20استاندارد حسابداري ( 13بند    .2
و بعد  01/01/1390ها از تاريخ  مالي آن هاي مالي كه دوره مورد تهيه صورت االجرا در الزم -1389شده 

  خاتمه يافته است). 30/12/1399 از آن شروع شده و تا تاريخ
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  : 7 پاسخ
، تغييري در ميزان مالكيت سـهامداران نـدارد،   سهامداران شركتزيان تقبل شده توسط 

كـه در پرسـش و پاسـخ     گونـه  همـان آورده صاحبان سهام تلقـي نگرديـده و    منزله به لذا
كميته فني سازمان حسابرسي منعكس است، موضوع از مصاديق كمك بوده و  59 شماره

درآمـد   عنـوان  بهصورت سود و زيان دوره  بايست در ميصورت احراز شرايط دريافت،  در
  شناسايي گردد.

        )1391(ارديبهشت   8 پرسش
ارز مبناي تسعير  ي صادراتي و نرخها فروشمورد  تك نرخي نبودن نرخ ارز، نرخ ارز مورد عمل درصورت  در

  ارزي، نرخ چه زماني است؟ هاي بدهيها و  دارايي

  : 8 پاسخ
، معـامالت ارزي بايـد   “آثـار تغييـر در نـرخ ارز   ”عنـوان   بـا  16طبق استاندارد حسـابداري  

 نبودن  نرخي  شرايط تك  ثبت گردد. در ها حسابزمان انجام معامله در   تسعير ارز در  نرخ  به
تسعير بايد از نرخي استفاده شود كـه بـراي واحـد تجـاري قابـل تحقـق و        ارز، براي نرخ

گيـرد.   مربـوط قـرار   هـاي  بدهيرود مبناي تسويه مطالبات يا  دستيابي بوده و انتظار مي
 ها شرح زير در حساب  از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي، حسب مورد به  هاي ناشي تفاوت

  شود: منظور مي

و تحصـيل   هاي واجد شرايط ارزي مربوط به دارايي هاي بدهيهاي تسعير  تفاوت  الف)
 استاندارد مذكور “ب  - 29”و  “الف - 29” بندهاي رعايت مفاد  با ،ها دارايي و ساخت

  شود. بهاي تمام شده آن دارايي منظور مي  به
درآمد يا هزينه دوره وقوع (حسب مـورد) شناسـايي و   عنوان  در ساير موارد، به  ب )

  شود. زيان گزارش مي  و صورت سود در
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         )1391(شهريور   9 پرسش
ارزيـابي    اقـدام بـه تجديـد    1390  قانون بودجه سـال  78بند “ ب”  چنانچه يك شركت فرعي در اجراي جزء

  شود؟ مي  اين موضوع چگونه برخورد  بامالي تلفيقي گروه   يها صورتتهيه  در ثابت خود نموده باشد، يها دارايي

  : 9 پاسخ
االجـرا   (الزم ،“مـالي تلفيقـي   يهـا  صـورت ”عنوان  با 39 حسابدارياستاندارد  21طبق بند 

از آن  بعـد  و 1/1/1400از تـاريخ   آنهامالي  هاي مالي گروه كه دوره صورت كليهمورد  در
هاي حسابداري يكسـان   رويهاستفاده از  مالي تلفيقي بايد با يها صورت ،*شود) شروع مي

داده اسـت،   مورد معامالت و ساير رويدادهاي مشابهي كه تحـت شـرايط يكسـان رخ    در
ي ثابـت  ها داراييمشمول تلفيق،  يها شركتاز  كه برخي صورتي ، دربنابراينتهيه شود. 

است در رعايت اسـتاندارد مـذكور تعـديل الزم     ارزيابي نموده باشند، الزم خود را تجديد
ي مشـابه در  هـا  داراييآيد (حسب مورد  عمل مالي تلفيقي به يها صورتدر  بابت اين از

ديگـر   يهـا  شركتارزيابي  تجديد ارزيابي شود يا آثار عضو گروه تجديد يها شركتساير 
  در تعديالت تلفيق حذف شود).

         )1391(شهريور   10 پرسش
گروه، ناگزير از تمليـك   شركت حقوقي عضو يكدليل عدم ايفاي تعهدات چند  يردولتي بهغهاي  از بانك يكي

قالب تشكيل يك هلدينگ گرديده و متعاقب اقدام  در آنها هاي مزبور و اداره يرمستقيم سهام شركتغمستقيم و 
بـر    ناظراست. از آنجايي كه طبق قوانين  هاي مزبور ايجاد شده فوق، امكان كنترل مؤثر براي بانك بر شركت

اطالع  با سال)  ظرف مدت معين (دو يرمنقولغفروش اموال تمليكي   ها ملزم به عام، بانك تصور بهها  فعاليت بانك
هـاي مـالي تلفيقـي     باشند، ماهيت اموال تمليكي و همچنين لزوم تهيـه و ارائـه صـورت    بانك مركزي مي

  صورت است؟ چه شده به هاي ياد شركت با

 

هـاي مـالي تلفيقـي و حسـابداري      صورت”عنوان   سابق با 18استاندارد حسابداري   28اين بند، جايگزين بند   *
هـاي   مـورد كليـه صـورت     االجرا در الزم - 1384نظر شده   (تجديد “گذاري در واحدهاي تجاري فرعي سرمايه

 30/12/1399از آن شروع شده و تـا تـاريخ    بعدو  01/01/1385ها از تاريخ  مالي آن كه دوره مالي گروه
  است. خاتمه يافته)، شده
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  : 10 پاسخ
 هاي مـالي تلفيقـي در   ارائه صورت، موردنظرهاي  توجه به وجود كنترل بانك بر شركت با

اسـتاندارد   4خصـوص ضـرورت دارد و مـوارد مسـتثني شـده از تلفيـق كـه در بنـد         اين
مورد كليه  االجرا در است (الزم شدهذكر “ تلفيقي هاي مالي صورت”عنوان  با 39  حسابداري

 ،*شـود.)  مياز آن شروع  بعد و 1/1/1400از تاريخ  آنهامالي   كه دوره گروه هاي مالي صورت
  باشد. نمي نظر موردمشمول بانك 

         )1391(مهر   11 پرسش
مشـاركت   نقل مسافر و توشه در داخل و خـارج از كشـور و بـا    و شركت تعاوني كه موضوع آن حمليك در 

شركت متعهد به جذب مسافر و اخذ كرايه از مسافر  ،است دارنده وسيله نقليه تشكيل شده اعضاي حقيقي عمدتاً
است و كسورات از مبلغ كرايـه كسـر و    بيني شده نقليه و كسر كسورات پيش حساب براي وسيله  صورتو تهيه 
درآمـد شـركت   چنـين شـرايطي،    آيا درشود.  نقليه) پرداخت مي مانده به عضو تعاوني (دارنده وسيله باقي

العمل) متعلق بـه شـركت    الزحمه (حق حقصرفاً معادل يا و توشه  وبار  كل مبلغ دريافتي بابت حملبرمبناي 
  شود؟ )، شناسايي مينقليه ا دارنده وسيلهبمابين شركت  قرارداد في طبق(

  : 11 پاسخ
بـوده و شـركت مكلـف بـه شناسـايي       يكـار  العمـل  حققراردادهاي ذكر شده از مصاديق 

  باشد. درآمد مي عنوان بهدريافتي العمل)  (حقالزحمه  حق

         )1391(آذر   12 پرسش
هـاي (ب) و (ج)   شركت”دارد.  مالحظه قابلهاي (ب) و (ج) كنترل و بر شركت (د) نفوذ  بر شركت (الف)شركت 

 اسـت.  سـال   هـر به پايان اسـفند    ها منتهي سال مالي تمام شركت .“باشند شركت فرعي و شركت (د) وابسته مي
 هـا  آن بـر  ييتنها بهليكن  ،درصد سهام شركت (د) است 3(ج) و  درصد سهام شركت 2شركت (ب) نيز مالك 

 

گـذاري   هاي مالي تلفيقي و حسابداري سـرمايه  صورت”عنوان  سابق با 18استاندارد  6اين بند جايگزين بند   *
هـاي مـالي كـه     مـورد كليـه صـورت    االجـرا در  الزم -1384نظر شـده   (تجديد “در واحدهاي تجاري فرعي

خاتمـه يافتـه)،    30/12/1399و بعد از آن شروع شده و تا تاريخ  01/01/1385ها از تاريخ  مالي آن دوره
 است. شده
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تصـويب   تـاريخ   از  قبل 13×2در سال  13×1هاي (ج) و (د) براي سال مالي  مجامع عمومي شركت .نفوذ ندارد
 (د)  (ج) و  هـاي  تواند سود سهام مصوب شركت آيا شركت (ب) مي ي مالي شركت (ب) برگزار شده است.ها صورت

  خود شناسايي كند؟ 13×1 مالي سالي ها صورتيك رويداد تعديلي تلقي و در  عنوان بهرا 

  : 12 پاسخ
، اسـت  شـده  ارائـه سازمان حسابرسـي   64فني شماره  پرسشگونه كه در پاسخ به  همان

، شناسـايي  “ترازنامـه  تـاريخ  از بعـد  رويـدادهاي ” عنـوان  بـا  5 حسـابداري طبق اسـتاندارد  
 سودمورد  دليل تعديلي بودن رويداد تصويب سود سهام، تنها در سهام به زودهنگام سود
مجـاز اسـت. بنـابراين    “ واحدهاي تجاري فرعي و وابسـته ”گذاري در  از سرمايه سهام حاصل
 مالحظه  قابل  نفوذ  دو تحت كنترل يا  رغم اينكه هر واحدهاي مورد پرسش، علي درخصوص

بـر يكـديگر    اي مالحظـه  قابـل يا نفوذ  كنترلرأساً اما  ،تجاري هستند واحد مشترك يك
، رويـداد تعـديلي   هـا  گذاري يهسرماگونه  سهام مربوط به اين تصويب سود، رو ينازاندارند، 

گـذار   توسـط واحـد سـرمايه    ،سهام مربوط بايد در دوره مالي احراز دريافت نيست و سود
  شناسايي شود.

        )1391(اسفند  13 پرسش
  تاريخ ترازنامه، ازجمله رويدادهاي تعديلي است يا غير تعديلي؟ از بعد تغييرات نرخ ارز

  : 13 پاسخ
ارزي در تـاريخ ترازنامـه،    هـاي  بـدهي ارز قابل دسترس براي تسعير  برابري چنانچه در نرخ

 رويـدادهاي از تـاريخ ترازنامـه از مصـاديق     بعد مزبور وجود داشته باشد، تغييرات نرخ ابهام
اطمينان   ارز قابل دسترس با برابري كه در تاريخ ترازنامه نرخ تعديلي است. ليكن، درصورتي

غيرتعديلي محسـوب   رويدادهاي، آن از تاريخ ترازنامه بعد قابل تعيين باشد، تغييراتبااليي 
  گردد. مي
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        )1392(ارديبهشت  14 پرسش
  چگونه است؟ ساختمان تغيير كاربري نحوه انعكاس مخارج مربوط به تحصيل امتياز

  : 14 پاسخ
اينكه مخـارج مربـوط بـه تحصـيل امتيـاز تغييـر كـاربري سـاختمان داراي منـافع            به  نظر

شود و از طرفـي   اقتصادي آتي است و دوره استفاده آن به عمر مفيد ساختمان محدود نمي
مـرتبط بـا    “ي نامشـهود هـا  دارايـي ”عنـوان    بـا  17 حسـابداري اسـتاندارد   8توجه به بند   با

 بـودن   دليل نامعين گونه مخارج به عنصر عيني (زمين يا ساختمان مربوط) است، لذا اين  يك
مـواردي كـه     حـال در   ايـن   گردد. با به بهاي تمام شده زمين منظور مياستفاده از آن   دوره

 گونـه مخـارج   كند، اين تفكيك بهاي تمام شده زمين و ساختمان اطالعات مفيدي ارائه نمي
پذير ساختمان  ود، ليكن در مبلغ استهالكـش ور ميـان منظـده ساختمـاي تمام شـبه به

  گردد. نمي لحاظ

        )1392(خرداد  15 پرسش
تعاوني فرعـي   هاي گذاري شركت تعاوني اصلي در شركت سرمايه درخصوصي مالي تلفيقي ها صورتآيا تهيه 

  ديگر، ضروري است؟

  : 15 پاسخ
عضـو    ، هـر 1350خردادمـاه   16هـاي تعـاوني مصـوب     قانون شركت 7  مادهطبق مفاد 

هـاي تعـاوني، فقـط داراي يـك رأي اسـت.       نظر از تعداد سهام در شركت  قطع تعاوني
هاي تعاوني ديگر، فاقد كنترل  درصدي از مالكيت در شركت  تعاوني اصلي با هر  شركت
ي مـالي تلفيقـي   هـا  صـورت ايـن صـورت تهيـه      هاي مزبور بـوده و در  به شركت  نسبت

  ندارد.  موضوعيت
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         )1392(آذر  16 پرسش
تهـاتر   قابلي دريافتني (مشتريان)، ها حسابهاي كارگزاري، تسهيالت دريافتي توسط شركت با  آيا در شركت

  است؟

  : 16 پاسخ
ربـط   هـاي ذي  هاي كارگزاري بابت تسـهيالت دريـافتي بـه بانـك     كه شركت توجه به اين  با

مشتريان) داراي  از ي دريافتني (مطالباتها حساببه   سوي ديگر نسبت  متعهد هستند و از
استاندارد  31تهاتر آن طبق بند درنتيجه ،باشند، لذا حق قانوني تهاتر وجود ندارد حقوق مي
هـاي مـالي    صـورت   االجرا بـراي كليـه   الزم( “ي ماليها صورتارائه ”عنوان   يك با حسابداري

اسـتاندارد   44و بنـد  )شـود  از آن شروع مي بعد و 1/1/1398از تاريخ  ها دوره مالي آن كه
  .باشد مجاز نمي *شرح فوق)، االجرا به (الزم “ارائه -ابزارهاي مالي”عنوان  با 36حسابداري

  

        )1393 (ارديبهشت 17 پرسش
از تسعير ارز اصل بدهي ارزي يا بهره و جريمه ديركـرد آن چگونـه    با زيان ناشي بدارينحوه برخورد حسا

  است؟

  : 17 پاسخ
ارز اصل بدهي يـا   تسعيربابت  ،“نرخ ارز آثار تغيير در”عنوان   با 16طبق استاندارد حسابداري 
ارزي  هـاي  بدهيهاي تسعير  عمل نيامده است. تفاوت به ، تفكيكيبهره و جريمه ديركرد آن

استاندارد مزبور، به بهاي تمـام شـده    الف - 29شرايط، طبق بند   ي واجدها داراييمربوط به 
دوره وقـوع  تسـعير ارز در  سـاير مـوارد، درآمـد يـا هزينـه        شود. در منظور مي ها داراييآن 

  گردد. سود و زيان گزارش مي  صورت  شناسايي و در

 

 “هـاي مـالي   نحـوه ارائـه صـورت   ”عنـوان    ) سابق بـا 1استاندارد حسابداري ( 31بندهاي مزبور، جايگزين بند   *
و بعد از آن شروع شـده و   01/01/1380ها از تاريخ  مالي آن  مالي كه دورههاي  االجرا براي كليه صورت (الزم

  است. خاتمه يافته)، شده 30/12/1399تا تاريخ 
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        )1393(دي  18 پرسش
ـ ـهاي ساخت سف فعاليتل از ـد حاصـنحوه شناخت درآم رسـيدگي،   دهاي مـورد ـارش مشتريان در واح

  است؟  چگونه

  : 18 پاسخ
ساخت سفارش مشتريان، داراي چنان اهميت نسبي باشد  خدمات كه فعاليت صورتي در

(متناسب دوره مالي  در هركه عدم انعكاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن 
منجر به مخدوش شـدن درآمـد و هزينـه عمليـاتي و نتـايج دوره      كار)،  ميزان تكميل با
درصـد   براسـاس د سـفارش كـار بايـد    ـدرآم ي مالي گردد،ها صورته مطلوب ـئارا عدم و

 بايـد  رويـه  ايـن هاي مـالي گـزارش شـود. همچنـين      كار شناسايي و در صورت پيشرفت
  گردد. اعمال بعد هاي يكنواخت در سال  طور به

        )1394(فروردين  19 پرسش
 كننده هاي توزيع ي شركتها حسابنحوه انعكاس يارانه دريافتي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 

  اي، چگونه است؟ داروهاي يارانه

  : 19 پاسخ
مابين، يارانـه   اي في نامه تهيه و توزيع داروهاي يارانه تفاهم 6 كه طبق مفاد بند آنجايي از

 22گردد، لذا طبق مفاد بند دريافتي بابت جبران بخشي از ارزش فروش دارو پرداخت مي
، ايـن مبـالغ بايـد    “دولـت  هاي بالعوض حسابداري كمك”عنوان  با 10 حسابدارياستاندارد 

  يابد. زيان انعكاس صورت سود و  عنوان درآمد شناسايي و در به

        )1394(مردادماه  20 پرسش
وابسـته،   عنوان واحـد  پذير به گذار در واحد سرمايه مالحظه واحد سرمايه  شرايط برقراري نفوذ قابل

  چيست؟
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  : 20 پاسخ
گـذار عمـالً و رأسـاً     مالحظه در شرايطي برقرار است كه واحد تجـاري سـرمايه   نفوذ قابل

 هاي مالي و عملياتي واحـد  مربوط به سياستهاي  گيري توانايي مشاركت مؤثر در تصميم
  پذير را داشته باشد. تجاري سرمايه

         )1394(شهريور  21 پرسش
ي مالي شـهرداري  ها صورت درشهرداري تهران  ي مالي سازمان صندوق بازنشستگيها صورتلزوم تلفيق آيا 

  ؟وجود دارد ،تهران

  : 21 پاسخ
در سـازمان صـندوق    كنترلـي مالكيـت و  گونـه   ه شهرداري تهران هيچـك اين ه بهـتوج با

 39 حسـابداري اسـتاندارد   9مفاد بنـد   بنابراين طبقبازنشستگي شهرداري تهران ندارد، 
هـاي مـالي گـروه كـه      االجـرا بـراي تهيـه صـورت     (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان  با

ي مـالي  هـا  صـورت ، شـود)  آن شـروع مـي   از بعـد  و 1/1/1400ها از تاريخ  مالي آن دوره
  ي مالي شهرداري تهران نيست.ها صورتسازمان مزبور مشمول تلفيق در 

         )1394(مهر   22 پرسش
ي هـا  صورتو قبل از انتشار  بعد هاي وابسته صورت گرفته و معامله در سال مالي خريد و فروشي كه در شركت

مصـاديق رويـدادهاي    چنين شرايطي اقاله معامله مزبـور از  است، آيا در مالي شركت فروشنده اقاله شده
  تعديلي است يا خير؟

  : 22 پاسخ
مـديره   توسط هيأت ي ماليها صورت تأييدكه رويدادهاي تعديلي تا تاريخ  توجه به اين با

 7 هاي درج شـده در بنـد   همچنين با عنايت به نمونه است، شدهبيني  پيش واحد تجاري
مـورد   االجـرا در  (الزم “از تـاريخ ترازنامـه   بعد رويدادهاي”عنوان  با 5 حسابدارياستاندارد 

شـود.)   آن شروع مي از بعد و 01/01/1385ها از تاريخ  مالي آن هاي مالي كه دوره صورت
مصـاديق رويـدادهاي تعـديلي اشـاره شـده       بـه  پرسـش (ج) آن، نمونه مـورد   ويژه بند به

  عنوان رويداد تعديلي تلقي گردد. نزديكتر است، لذا بايد به
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        )1394 مهر( 23 پرسش
 محاسبه بهاي تمام شده سرقفلي واحدهاي تجاري ساخته شده توسط واحد مورد رسيدگي و نحوه انعكـاس نحوه 

 احدهاي مزبور به اشخاص ديگـري وكه ساير حقوق مالك در  با فرض اين ؟ي مالي، چگونه استها صورتآن در 
  شود. خريداران سرقفلي فروخته مي از غير

  : 23 پاسخ
بهـاي زمـين، مخـارج سـاخت و كليـه مخـارج       تمامي مخارج انجام شده شامل   الف)

مرتبط با عوارض اخـذ پروانـه سـاخت و تغييـر كـاربري، بـه بهـاي تمـام شـده          
يابـد.   اداري و تجـاري تخصـيص مـي    ،شـده اعـم از مسـكوني    واحدهاي ساخته

، ده، ازجمله سرقفليـل شـتخصيص مخارج به واحدهاي درجريان ساخت و تكمي
صـورت    پـذيرد و در   شرايط موجـود صـورت   ترين روش در منطقي براساسبايد 
فـروش واحـدها بـراي انجـام ايـن امـر        رزشا از الزم اسـت  ،نبـودن   پـذير  امكان

  شود.  استفاده
منظور تعيـين   شرح فوق، به تعيين بهاي تمام شده واحدهاي تجاري به از پس  ب )

بهاي تمام شده سـرقفلي بـدون واگـذاري حـق مالكيـت و بهـاي تمـام شـده         
ـ يـك از مـوارد مزبـور (سـرقفلي      توان از ارزش فروش هـر  ميمالكيت،  حق ا ب
  مالكيت و سرقفلي بدون حق مالكيت) استفاده شود. حق

عنـوان   فوق، بايد به “ب”حق مالكيت نگهداري شده توسط شركت موضوع بند   پ )
  بندي شود. ي مالي طبقهها صورتدارايي نامشهود در 

         )1394(آذر  24 پرسش
شده واحدهاي اداري و تجاري ساخته شده و تخصيص يافته به شركت از محل قـرارداد  نحوه انعكاس بهاي تمام 

شـركت   واحدهاي متعلق بـه  ،پايان ساخت بوده و در شركت نقد  عنوان آورده غير مشاركت در ساخت (زمين به
  ي مالي چگونه است؟ها صورت )، درشود ميمشخص 
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  : 24 پاسخ
باشد، واحدهاي اداري و تجـاري   نميخاص  كه مشاركت انجام شده، مشاركت با فرض اين

شده و تخصيص يافته به شركت، بايد به بهـاي تمـام شـده زمـين واگـذار شـده        ساخته
  ي مالي انعكاس يابد.ها صورت مشاركت، در به

        )1394(دي  25 پرسش
هـاي   پروژه نحوه شناسايي مخارج انجام مطالعات مهندسي و فني در مرحله قبل از آغاز عمليات اجرايي، در

  مايع، چگونه است؟ هاي نفت و استحصال گاز برداري از چاه اكتشاف و بهره

  : 25 پاسخ
هاي نفت و استحصـال گـاز مـايع از گازهـاي      برداري از چاه هاي اكتشاف و بهره در پروژه
باشد اجرايي فني و اقتصادي پروژه محرز شده كه قابليت  صورتي ، درمزبورهاي  مازاد چاه

 قابليت تداوم سوددهي تجاري اسـتخراج منـابع معـدني    پذيري تكنيكي و و همچنين امكان
چـارچوب اسـتانداردهاي حسـابداري     اثبات گردد، مخارج انجام شـده در پـروژه در   قابل

 گـردد.  بهاي تمام شده دارايي منظور مي  به “نامشهود يها دارايي”و  “ثابت مشهود يها دارايي”
از اثبـات قابليـت فنـي و تجـاري     كه مخارج اكتشاف و ارزيابي مربوط به قبل  صورتي در

كـه ترجمـه آن در دسـترس     6المللي شماره  بين حسابداري باشد، طبق استاندارد پروژه
  .خواهد شد باشد، عمل مي

         )1395(ارديبهشت  26 پرسش
  شهرداري، چگونه است؟  ها به از زمين قبال واگذاري بخشي  تغيير كاربري زمين در تحصيل امتياز شناسايي نحوه

  : 26 پاسخ
د مورد رسيدگي بخشـي از  حمابين، چنانچه وا نامه في به مقررات شهرداري و توافقتوجه   با

مانده به شهرداري واگذار نموده باشد،  هاي باقي قبال تغيير كاربري زمين  را در  هاي خود زمين
كه امتياز تحصيل شده بابت تغيير كاربري، مرتبط با يك عنصر عيني يعني زمين  اين  به  رظن

دارايي قابل شناسايي نيست، لذا واگـذاري بخشـي از     عنوان يك جداگانه به صورت  بوده و به
 ها، مانده زمين ر كاربري بابت باقييقبال تحصيل امتياز تغي  هاي واحد مورد رسيدگي در زمين
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 ،شـده واگـذار   يها چنين شرايطي معادل بهاي دفتري زمين  در .شود معاوضه محسوب نمي
  شود.  مانده منظور اقيبي ها به بهاي تمام شده زمين  بايد

        )1395(شهريور  27 پرسش
به اشخاص طرف قرارداد با واحد مورد رسيدگي پرداخت تأمين و  نحوه انعكاس وجوهي كه توسط سهامداران

  ، چگونه است؟هاي نقدي صورت جريان شود، در ثبت مي ها حسابعنوان مطالبات سهامداران در  و به گرديده

  : 27 پاسخ
شود،  دليل كمبود نقدينگي و وجود شرايط تحريم دريافت مي وجوهي كه از سهامداران به

هاي نقدي  جريان صورت مالي در هاي تأمين فعاليت هاي نقدي حاصل از جريانعنوان  به
  گردد. بندي و گزارش مي طبقه

        )1395(بهمن  28 پرسش
 نيازهـاي  تأمين در خدماتي و يتوليد توان از استفاده حداكثر” قانون 17 ماده راستاي هايي كه در آيا شركت

ارزيـابي   تجديد به اقدام ،“)اسالمي شوراي مجلس 1/5/1391 مصوب( صادرات امر در ها آن تقويت و كشور
 بـر  مبنـي  “مشهود ثابت يها دارايي” 11 حسابداري استاندارد 33 بند مشمول اند، نموده شركت يها دارايي
  هستند؟ ساله 5 يا 3 تناوب دوره طي ارزيابي  تجديد

  : 28 پاسخ
 قـانون  در و نمـوده  هـا  دارايي ارزيابي  نظر به اينكه شركت طبق قانون مزبور اقدام به تجديد

 بنابراين،است،  نشدهي بين پيش ها دارايي ارزيابي  تجديد تداوم ط،بومر نامه آيين نيز و مزبور
 .ندارد ضرورت مربوط حسابداري استاندارد در شده بيني پيش دوره رعايت خصوص،  اين  در
 هـاي  ماليـات  قـانون  اصالحيه قانون 149  ماده) 1(  تبصره طبق جديد شرايط به توجه  با اما

 ارزيـابي   تجديـد  از  ناشـي  بهـاي  افـزايش  كـه  بـر ايـن    مبني 1394 يرماهت مصوب مستقيم
اص حقوقي با رعايت استانداردهاي حسابداري، مشـمول پرداخـت ماليـات    اشخ يها دارايي

 سـاله   5 يـا   3  تنـاوب  دوره در يبعـد  ارزيـابي   تجديد درخصوص  منعي باشد، نمي درآمد  بر
  .ندارد  وجود شده، ارزيابي  تجديد يها دارايي
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        )1395(بهمن  29 پرسش
زش فـروش ارزيـابي   ار خـالص  و شـده  تمام بهاي اقل المعامله كه به گذاري در سهام سريع چنانچه سرمايه

 آن معامالت و بسته نياز مورد اطالعات افشاي عدم يا و عمومي مجمع تشكيل عدم دليل گردد، نماد آن به مي
 بهاي به و بازگشايي آن نماد مالي، يها صورت تصويب تاريخ از قبل و ترازنامه تاريخ از بعد باشد، شده متوقف
گـذاري چگونـه    برخورد حسابرس با كاهش ارزش سرمايه نحوه ،شود عرضه شركت قبلي خريد بهاي از كمتر
  است؟

  : 29 پاسخ
 در دارايـي   يـك  ارزش كـه  باشـد  آن بيانگر ،ترازنامه تاريخ از بعد دريافتي اطالعات چنانچه
 دارايي  آن براي قبلي شده شناسايي ارزش كاهش زيان مبلغ يا يافته، كاهش ترازنامه تاريخ

 ها حساب در دارايي ارزش كاهش بايداستانداردهاي حسابداري،  طبق است، تعديل نيازمند
  گردد.  منظور

        )1396(فروردين  30 پرسش
هاي مالي  صورت تلفيق امكانمالي شركت فرعي باشد، آيا  از سال ماه قبل 2مالي شركت اصلي  چنانچه سال
  وجود دارد؟ شركت فرعي

  : 30 پاسخ
 39  استاندارد حسابداري “ب”پيوست  “114  ب”و “ 113  ب”صورت رعايت مفاد بندهاي   در
هـاي مـالي گـروه كـه      مورد كليه صورت االجرا در (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت” عنوان با

  .*است پذير شود.)، امكان از آن شروع مي بعد و 1/1/1400ها از تاريخ  مالي آن  دوره

 

گـذاري در   هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه صورت”عنوان   سابق با 18استاندارد حسابداري  29  طبق بند  *
هـا از تـاريخ    مـالي آن   هـاي مـالي گـروه كـه دوره     صـورت مورد كليـه    االجرا در (الزم “واحدهاي تجاري فرعي

هـاي مـالي    خاتمه يافته است.)، شـركت فرعـي بايـد صـورت     1399شروع شده و تا پايان اسفند  1/1/1385
 هاي مالي واحد اصلي تهيه نمايد، لذا امكان تلفيق وجود ندارد. تاريخ صورت  به
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        )1396(فروردين  31 پرسش
پايـان  شـركت فرعـي مطـابق     ماه قبل از سال مالي شركت فرعي باشد و 2 اصلي چنانچه سال مالي شركت

تلفيـق بـا    ي مـالي قابـل  هـا  صورتمايد، آيا اين ن تهيه ماهه، 10 مالي يها صورت اصلي، شركت مالي سال
  باشد؟ ي مالي ساليانه واحد اصلي ميها صورت

  : 31 پاسخ
عنوان  با 39استاندارد حسابداري  “ب”) پيوست 114) و (ب 113مفاد بندهاي (ب  طبق

 هـا  آنمـالي   دورههاي مالي كـه   مورد كليه صورت االجرا در الزم( “هاي مالي تلفيقي صورت”
هـاي مـالي تلفيقـي،     براي تهيه صـورت  ،.)شود شروع مي آن از بعد و 1/1/1400تاريخ  از

هاي مالي   هاي مالي واحد تجاري فرعي، مطابق تاريخ صورت بايد تاريخ گزارشگري صورت
هـاي گزارشـگري نيـز     هاي مالي تلفيقـي) و طـول دوره   تجاري اصلي (تاريخ صورت دواح

 هاي مالي واحد تجاري فرعـي،  تلفيق صورت امكان چنين شرايطي  در بنابراين،يكسان باشد. 
  *وجود ندارد.

        )1396(فروردين  32 پرسش
را “ الـف ” ي مالي شـركت ها صورتتوان  باشد، آيا مي“ الف”% شركت 34كت اصلي مالك شر كه صورتي در
  ي مالي واحد اصلي تلفيق نمود؟ها صورت با

  : 32 پاسخ
 شركت اين بر ،“الف” شركت سهام% 34 مالكيت بودن دارا با اصلي شركت كه صورتي در

  .باشد مي تلفيق مشمول “الف” شركت باشد،  داشته كنترل

 

هاي  صورت”عنوان   سابق با 18استاندارد حسابداري  29  ) مذكور، جايگزين بند114  ) و (ب113  بندهاي (ب  *
هـاي مـالي    مـورد كليـه صـورت     االجرا در (الزم “گذاري در واحدهاي تجاري فرعي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه

خاتمـه يافتـه)،    1399  و بعد از آن شروع شده و تا پايان اسفند 1/1/1385ها از تاريخ  مالي آن  گروه كه دوره
  است. شده
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        )1396(ارديبهشت  33 پرسش
 طريـق  از مزبـور  يهـا  دارايي مفيد عمر برآورد بر اساسي ثابت مشهود، ها داراييصورتي كه استهالك  در

 مسـتقيم  هاي ماليات قانون 149 ماده موضوع استهالكات جدول طبق آن مفيد عمر از بيش كارشناسي، انجام
  است؟ چگونه حسابرس برخورد نحوه باشد، شده منعكس ها حساب در و محاسبه

  : 33 پاسخ
 يهـا  دارايـي  مفيد  ، عمر“ي ثابت مشهودها دارايي” عنوان  با 11  حسابداري استاندارد براساس

. شـود  مـي  تعريـف  مزبـور  دارايي از تجاري  واحد انتظار  مورد استفاده برحسب مشهود ثابت
 ماليـاتي،  امـور  سـازمان  4/6/1395 مـورخ  87/95/200 شـماره  بخشـنامه  طبـق  همچنين
 نرخـي   بـا  يا  و مدت از بيش را  پذير خود ي استهالكها داراييباشند كه  يم مجاز مؤسسات

 مشـروط  نماينـد،  مسـتهلك  مزبور بخشنامه استهالكات جدول در مقرر هاي نرخ از كمتر
 تسليم مهلت انقضاي پايان تا را ها آن استهالك نحوه و مربوط يها دارايي فهرست اينكه بر

  ربط اعالم نمايند. به اداره امور مالياتي ذي دارايي، تحصيل سال عملكرد اظهارنامه

        )1396(مرداد   34 پرسش
مالي شركت اصلي يكسـان    با سال ها آنمالي   به يك شركت اصلي كه سال  هاي فرعي مربوط چنانچه كليه شركت

منحل گرديده و مراتب انحـالل نيـز در مرجـع ثبـت     در طي سال مزبور )، 29/12/1394عنوان مثال  است (به
ارائـه    مالي و پولي باشند، نحوه يتبااهمبه انحالل نيز فاقد فعاليت   مالي منتهي  ثبت رسيده و در دوره  ها به شركت
  است؟ ، چگونه1395اسفندماه  30به   مالي منتهي  سالو شركت اصلي براي   ي مالي گروهها صورت

  : 34 پاسخ
 هـا  آن اهميـت  با پولي و مالي فعاليت فقدان و فرعي هاي شركت كليه انحالل به توجه با
 بـه  منتهـي  مـالي  ي مالي شركت اصـلي بـراي سـال   ها صورت صرفاً لذا انحالل، تاريخ تا

 ارائـه  و اسـت  ارائـه  قابـل ) مربوط اي مقايسه اقالم شامل( مالي سال 1395 اسفندماه 30
  .ندارد موضوعيت مزبور، مالي سال براي  گروه تلفيقي مالي يها صورت
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         )1396(شهريور  35 پرسش
احـداث كارخانـه   ريزي و اجراي عمليات جهت  يك شركت بازرگاني داير و در حال فعاليت، اقدام به برنامه

عنوان  چنين شرايطي، شركت بايد به در است. آياتوليد محصوالت مورد معامله بازرگاني خود نموده منظور  به
  برداري محسوب شود؟ قبل از بهره

  : 35 پاسخ
 ،بازرگاني فعاليت حال در شركت در نظر  مخارج ساخت كارخانه جهت توليد محصوالت مورد

 گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحلـه قبـل  ” عنوان  با 24 حسابداري استاندارد مصاديق  از
زمان   باشد. مخارج ساخت و احداث كارخانه توليدي در شركت مزبور، تا نمي“ برداري از بهره

  باشد. ي مالي شركت ميها صورتقابل ارائه در  ،“جريان ساخت  دارايي در”عنوان  تكميل به

        )1396(آبان   36 پرسش
 اخـذ  يـا  قرارداد عقد طريق هاي مالي شركت به حساب سهامداران شركت (از آيا احتساب قسمتي از هزينه

  است؟ حسابداري استانداردهاي با منطبق ،)سهامداران توافق

  : 36 پاسخ
 حسابرسي، سازمان 6/4/1384 مورخ 59 ارهـشم فني پرسش هـب خـپاس رگـب اسـبر اس
 تغييـرات  ديگر و شود مي ناشي آنان با معامالت از كه سهام صاحبان حقوق در تغييرات  بين
 آنـان،   آورده بجـز  سهام، صاحبان حقوق افزايش. دارد وجود تمايز سهام، صاحبان حقوق در
هاي مالي شركت توسط  تقبل هزينهفوق،  مراتب به توجه باشود.  قي ميتل درآمد عنوان به

 دوره، زيـان  و سود صورت  بايد در رو ينا  منزله آورده صاحبان سهام نيست، از سهامداران، به
  .شود شناسايي درآمد عنوان به

        )1396(آذر  37 پرسش
وصـول حـداقل    “هاي ساخت امـالك  فعاليت”عنوان  با  29 حسابدارياستاندارد  36بند  “د”رديف  طبقآيا 
 باشـد  وصول شده نقد صورت بهعنوان يكي از شروط تحقق درآمد، صرفاً بايد  بهامالك درصد از بهاي فروش   20

پرداختني شركت فروشنده به  سهام عنوان مثال، سود توان آن را از محل مطالبات قبلي خريدار ملك (به يا مي
  ؟خريدار)، تأمين نمود
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  : 37 پاسخ
ملك  فروش چنانچه مطالبات خريدار از فروشنده متكي به شواهد كافي و در قرارداد پيش

بيني شده باشـد،   درصد بهاي آن از محل مطالبات حال شده خريدار پيش 20نيز تأمين 
  شود. شرط مذكور در استاندارد تحقق يافته تلقي مي

         )1396(بهمن  38 پرسش
  ؟ها ثبت گردد هاي متوقف، بايد در دفاتر قانوني آن ي مالي شركتها صورتهاي جاري ارائه شده در  آيا ارزش

  : 38 پاسخ
صالح  توسط اركان ذيآن شركتي كه عمليات آن متوقف گرديده است، مادام كه انحالل 

امـي  در روزنامه رسمي ثبت نشـده اسـت، الز   نيزشركت مصوب نگرديده و مراتب انحالل 
 در دفاتر قانوني شركت نـدارد.  ،ي مالي خودها صورتجاري ارائه شده در  هاي ثبت ارزش  به

 ممنوعيـت  بـر  مبنـي  ايـران  رسـمي  حسابداران جامعه عالي مصوبه شوراي اينكه، توضيح
بـه دفـاتر قـانوني،     يمتك غير مالي يها صورت به نسبت مستقل حسابرسان دهي گزارش
  باشد. نميهاي متوقف  به شركت مربوط

         )1396(بهمن  39 پرسش
 درخصـوص  )،ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار هاي كارگزاري ( شركت ي مالي نمونهها صورتآيا 

)، توسـط شـركت   محل تسهيالت مالي دريافتي  شناسايي سود تضمين شده تسهيالت مالي اعطايي به مشتريان (از
  ؟باشد مي حسابداري استانداردهاي با انطباق  ، در“يرعملياتيغساير درآمدهاي ”عنوان  به

  

  : 39 پاسخ
هـاي   اعطـايي بـه مشـتريان در شـركت     مالي شناسايي درآمد سود تضمين شده تسهيالت

هاي  ي مالي نمونه شركتها صورتطبق ، “ساير درآمدهاي غير عملياتي”عنوان  كارگزاري، به
  .باشد مي مجاز ،كارگزاري (تهيه و ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار)
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         )1396(بهمن  40 پرسش
 شـده پرداخت خود گذار  شركت سرمايهبه  يناًپذير كه ع تسهيالت مالي دريافتي از بانك توسط يك شركت سرمايه

  ؟پذير چگونه بايد انعكاس يابد ي مالي شركت سرمايهها صورتاست، در 

  : 40 پاسخ
نام خود  پذير، تسهيالت مالي به چنانچه شركت سرمايه ،پاسخ سازمان حسابرسي براساس

گذار واگذار كند،  نامه به شركت سرمايه موجب توافق را از بانك دريافت و متعاقباً آن را به
گـذار متعهـد بـه بازپرداخـت اقسـاط وام بـه بانـك گـردد،          اي كه شركت سـرمايه  گونه به
گـذار از اعتبـار شـركت     ه شركت سـرمايه لحاظ استفاد كه انجام اين امر به به اين توجه با

 خـود   نفع پذير از منافع تسهيالت به پذيرد و در محتوا، شركت سرمايه پذير صورت مي سرمايه
رود  كند، بنابراين تا زماني كه انتظـار  مثابه ضامن عمل مي كند و در عمل به استفاده نمي

 زمره  شود، احتساب آن درپذير ن اين رويداد موجب خروج منافع اقتصادي از شركت سرمايه
پذير صحيح نيست، بلكه موضوع بايد در بدهي  بدهي و دارايي در ترازنامه شركت سرمايه

هرگونـه  دليل عدم پرداخـت   پذير به همين منوال، شركت سرمايه احتمالي افشا گردد. به
و از  عنـوان واسـط، پرداخـت    حتي زماني كه بـه   يا  وجه بابت سود تضمين شده تسهيالت (و

شود كه با تعريف هزينـه طبـق    اي نمي كند)، متحمل هزينه گذار مطالبه مي شركت سرمايه
نظري گزارشگري مالي انطباق داشته باشد. بنابراين، شناسايي هزينه مالي و درآمد   مفاهيم

  پذير اساساً مورد ندارد. هاي مالي شركت سرمايه مالي در صورت

        )1396(اسفند  41 پرسش
هاي مرتبط بـا   هاي تأمين سرمايه و نحوه انعكاس فعاليت هاي ديداري در ترازنامه شركت پردهنحوه انعكاس س

هـاي   شـركت هاي نقدي  جريان صورت ها در گذاري صندوق اوراق بهادار و واحدهاي سرمايه فروش و يدخر
  چگونه است؟ ،گذاري) هاي عملياتي يا سرمايه فعاليتعنوان  بندي به طبقهجنبه  مزبور (از
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  : 41 پاسخ
االجـرا   (الزم “هاي نقدي صورت جريان”عنوان   با 2 حسابدارياستاندارد   6مفاد بند  براساس

آن شـروع   از بعـد  و 1/1/1398ها از تاريخ  مالي آن  هاي مالي كه دوره مورد كليه صورت  در
عنـوان   بـه  ،و ارزي يها و مؤسسات مالي اعم از ريال نزد بانك“ ديداري يها سپرده” شود). مي

اوراق  فـروش   و  يـد هاي خر . همچنين فعاليتگردد يبندي م نقد در ترازنامه طبقه  موجودي
توجه به اينكـه    ، باسرمايههاي تأمين  شركتها در  گذاري صندوق بهادار و واحدهاي سرمايه

هاي عمليـاتي   عنوان فعاليت ها است، به هاي اصلي و مستمر مولد درآمد عملياتي آن فعاليت
  .*گردد بندي مي قد، طبقهصورت جريان وجوه ن  در

         )1397(ارديبهشت  42 پرسش
بـه   موظفها طبق مقررات مربوط  گذاري (صندوق هاي سرمايه گذاري در واحدهاي عادي صندوق آيا سرمايه

 ،“ها گذاري حسابداري سرمايه”باعنوان  15  حسابدارياستاندارد  براساسگذاري هستند)،  بازخريد اوراق سرمايه
  باشد؟ المعامله در بازار مي گذاري سريع بندي در گروه سرمايه واجد شرايط الزم براي طبقه

  : 42 پاسخ
 براسـاس گذاري داراي شرايط عادي معامالتي باشـند،   هاي سرمايه كه صندوق صورتي در

 هاي هاي انجام شده در صندوق گذاري ، بازخريد سرمايهها آنضوابط و مقررات ناظر بر فعاليت 
گـذاري   عنوان سرمايه ها به گذاري گونه سرمايه گردد. لذا اين اسرع وقت انجام مي مزبور، در

  شود. المعامله محسوب مي سريع

        )1397(تير  43 پرسش
 هلدينگ، هاي ه در شركتـشركت فرعي يا وابست ود حاصل از فروش سهام يكـبندي س نحوه انعكاس و طبقه

  چگونه است؟

 

  “جريـان وجـوه نقـد    صـورت ”عنـوان   سـابق، بـا   2اسـتاندارد حسـابداري    11 اين بند، جايگزين مفاد بنـد   *
و بعد از آن شروع شده  1/1/1380ها از تاريخ  مالي آن هاي مالي كه دوره مورد كليه صورت االجرا در (الزم

 است. خاتمه يافته)، شده 1397 و تا پايان اسفند
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  : 43 پاسخ
 سهام شركت فرعي يا وابسته در شركت هلدينگگذاري در  سود حاصل از فروش سرمايه

عنـوان   بايـد بـه  از ميزان و درصد فروش سهام مزبـور،   نظر صرف، عنوان شركت اصلي) (به
  بندي و منعكس شود. صورت سود و زيان طبقه در “يرعملياتيغدرآمد ”

        )1397(تير  44 پرسش
كاهش شـديد ارزش برابـري ريـال     ي مالي، در شرايطها صورتارزي و آثار آن بر  هاي بدهينحوه تسعير 

تـاريخ   تاريخ تعيين نرخ رسمي جديد ارز در تا 1396ماه  ي (در فاصله زماني اول ديخارجبه ارزهاي  نسبت
  )، چگونه است؟1397فروردين  20

  : 44 پاسخ
كليه واحدهايي كه ملزم به تسويه بـدهي ارزي برحسـب ارز تعيـين شـده در قراردادهـا و      

نانچـه تغييـرات نـرخ برابـري ارز مربـوط در فاصـله زمـاني        مابين هستند، چ هاي في توافق
 1397  فـروردين  20تاريخ تعيـين نـرخ رسـمي جديـد ارز در تـاريخ       تا 1396 ماه يد  اول
درصد كاهش در ارزش برابـري    20، منجر به حداقل ريال) 42ر000 دالر آمريكا برابر  (يك

شـديد بايـد طبـق مفـاد     به تاريخ شروع كاهش ارزش شده باشد، اين كـاهش    ريال نسبت
شـده   نظـر   تجديـد ( “آثار تغييـر در نـرخ ارز  ”عنوان   با 16 حسابداريب استاندارد   - 29  بند
ي مربوط منظور شـود.  ها داراييبهاي تمام شده   ، به)1392  شده سال  و اصالح 1391  سال

 ارز  ، نرخ1396  اسفند  29هاي مالي منتهي به  براي تهيه صورت نرخ مبناي تسعير همچنين
  توسط هيأت مديره است.مزبور ي مالي ها صورت  دسترس در تاريخ تأييد  قابل

        )1397(مرداد   45 پرسش
  ، چگونه است؟شدهنحوه گزارشگري مالي توسط شركتي كه يك يا چند شركت ديگر در آن ادغام 
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  : 45 پاسخ
رود،  بين مي  هاي ادغام شونده از كه درنتيجه ادغام، شخصيت حقوقي شركت توجه به اين  با
هاي مـورد توافـق،    هاي مستقيم و براساس ارزش ياتمالقانون  111چارچوب مفاد ماده   در

كننده،  شركت ادغام هاي بدهيو  ها داراييهاي ادغام شونده با  شركت هاي بدهيو  ها دارايي
  گردد.   كننده گزارش مي سطر تجميع و در ترازنامه شركت ادغام  به صورت سطر  به

       )1397(آبان  46 پرسش

طبقه  عنوان يك با تجديد ارزيابي سرفصل زمين به همزمانراستاي اجراي استانداردهاي حسابداري،  آيا در
گيـرد   مورد تجديد ارزيابي قراربايد هاي ثابت مشهود، الزاماً  سرفصل ساختمان نيز  مستقل ذيل گروه دارايي

  يا خير؟

  : 46 پاسخ
يي تنهـا  به، سرفصل زمين “هاي ثابت مشهود دارايي”عنوان  با 11 حسابداريطبق استاندارد 

بندي صحيح،  صورت طبقه دهد. لذا در از طبقات مستقل دارايي ثابت را تشكيل مي يكي
  ارزيابي آن ارتباطي به سرفصل ساختمان نخواهد داشت. تجديد

        )1397(آذر   47 پرسش
 42,000(تاريخ اعالم نـرخ دالر،   1397فروردين  22را طي دوره  چنانچه شركتي محصوالت صادراتي خود

ريـالي   42,000(تاريخ اعالم سامانه ارزي نيما)، طبق مقررات مربوط با نرخ دالر  1397مرداد  15ريالي) تا 
 1397مـرداد   15تـاريخ   از بعـد  ،مذكوروجوه ارزي مابه ازاي فروش صادراتي  اماها ثبت نمايد،  در حساب

ريال)، نحوه برخـورد   75,000دالر  ارز حاصل در سامانه نيما قابل فروش باشد (هر و شودپرداخت شركت  به
  تاريخ فروش و در تاريخ دريافت مابه ازاي ارزي آن چگونه است؟ التفاوت نرخ ارز در با مابه

  : 47 پاسخ
نرخ برابري ارز قابل دسـترس   براساسهاي صادراتي  طبق استانداردهاي حسابداري، فروش

تاريخ تحقق فروش و انتقال مزايا و مخاطرات عمـده مالكيـت بـر كـاالي فـروش رفتـه،         در
 دسـترس   گردد. همچنين هرگونه تغيير در نـرخ برابـري ارز قابـل    ها منعكس مي حساب  در
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از تسعير و تسـويه وجـوه ارزي     آن تفاوت ناشي تبع بهتاريخ تحقق فروش صادراتي و  از  بعد
هـاي دريـافتني ارزي در تـاريخ تهيـه      دريافتي مربوط در تاريخ دريافـت و تسـعير حسـاب   

عنوان سود يا زيان حاصل از تسعير ارز، تحت سرفصل ساير درآمـدها و   هاي مالي، به صورت
. يابـد  ميها انعكاس  يرعملياتي برحسب مورد، شناسايي و در حسابغهاي عملياتي يا  هزينه

نامـه   در مورد تعهدات مربوط به وجـوه ارزي حاصـل از صـادرات، مفـاد تصـويب      ،همچنين
) مصـوبه  3(  ويژه بنـد  هيأت محترم وزيران، به 16/5/1397مورخ ه  62792/55633شماره 

  رعايت گردد.   بايدمذكور، 

        )1397(آذر  48 پرسش
  اعتبارات اعطايي به مشتريان، چگونه است؟هاي كارگزاري، نحوه انعكاس  شركتهاي نقدي  جريان صورت در

  : 48 پاسخ
هاي كارگزاري، طبق نمونه ابالغ شده توسط سازمان بورس  هاي مالي شركت تهيه صورت

  و اوراق بهادار، ضروري است.

        )1397(آذر  49 پرسش
اي منتهي  دوره يانمهاي مالي  هاي ثابت مشهود، در صورت ارزي بابت خريد و ايجاد دارايي هاي بدهيتسعير 

  يابد؟ يك شركت مفروض، چگونه انعكاس مي 1397شهريورماه   31به 

  : 49 پاسخ
فني سازمان حسابرسي،  كميته 10/2/1397مورخ  99 شماره پاسخو  پرسش توجه به مفاد  با

 بايـد در تاريخ ترازنامه با ابهام مواجه باشد، نرخ مبناي تسعير  دسترس قابلچنانچه نرخ ارز 
 براساسمديره كه   هاي مالي مزبور توسط هيأت در تاريخ تأييد صورت دسترس قابلنرخ ارز 

  گردد، باشد. صالح تعيين مي مقررات ارزي وضع شده توسط مراجع ذي
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        )1397(آذر  50 پرسش
از افـزايش ارزش   تسهيالت ارزي دريافتي (ناشي درخصوصآيا درآمد تسعير ارز ايجاد شده در سال جاري، 

 درصد) كه در سال قبل زيان تسعير ارز تسهيالت مزبور به حساب دارايي واجد شـرايط  20ميزان كمتر از   ريال به
 درصد)، 20ميزان حداقل   از كاهش شديد ارزش ريال به  است (ناشي  برداري منظور شده در دوران قبل از بهره

رت سود و زيان صو عنوان درآمد دوره در كه بايد به باشد يا اين قابل كسر از ارزش دفتري دارايي مذكور مي
  انعكاس يابد؟

  : 50 پاسخ
ميـزان   از افزايش نرخ برابري ريال به تسعير مذكور ناشي تفاوتكه درآمد  توجه به اين با

 در آثـار تغييـر  ”عنـوان   با 16 حسابدارياستاندارد  27درصد است، طبق بند  20كمتر از 
 عنوان ساير باشد و بايد به نمي پرسشاز ارزش دفتري دارايي موضوع  برگشت قابل، “نرخ ارز

  سود و زيان دوره منظور شود.  صورت درآمدها در

        )1397(آذر  51 پرسش
شود،  ير منظور ميپذ استهالكهاي  ده داراييـارزي به بهاي تمام ش هاي بدهير ـمبالغي كه بابت تفاوت تسعي

  تاريخي قابل استهالك است؟ چه از

  : 51 پاسخ
مـورخ   90) مندرج در پرسش و پاسخ شـماره  3شماره ( پرسشطبق پاسخ ارائه شده به 

  كميته فني سازمان حسابرسي، عمل شود. 5/12/1392

        )1397(آذر  52 پرسش
  چيست؟ “ارز  نرخ در تغيير آثار”عنوان  با 16 حسابداريدرج در استاندارد من “ارزش رسمي ريال”منظور از 

  : 52 پاسخ
توسط بانك مركزي جمهـوري   ارزش رسمي برابري ريال با ارزهاي خارجي، ارزشي است كه

  گردد. اسالمي ايران اعالم مي
  



  حسابداري  -ها فني و استاندارد  - 1فصل 

  27

        )1397(آذر  53 پرسش
توجه   حواله)، با  هاي ايراني و خارجي با منشأ خارجي (اعم از اسكناس و هاي ارزي نزد بانك تسعير مانده حساب

 هـا  آنها نزد  هاي ايراني كه وجوه ارزي شركت د وجود دارد و بانكـبه نق ها آنكه محدوديت در تبديل  به اين
نمايند،  را تبديل و معادل ريالي آن را به صاحب حساب پرداخت مي ها آنريال  42,000باشد، با نرخ هر دالر  مي

  چگونه است؟

  : 53 پاسخ
هاي داخل يا خارج از كشور ايـران،   هاي ارزي نزد بانك هاي ايراني صاحب حساب شركت

، دسـترس  قابـل مقررات ارزي موجود در كشور و با نـرخ ارز   براساسشرايطي بايد  هر در
عنـوان   بـا  16 حسـابداري را تسعير و طبق مفاد اسـتاندارد   هاي خود ارزي حساب مانده

  ها ثبت نمايند. ، در حساب“ر در نرخ ارزـتغيي آثار”

        )1397(آذر  54 پرسش
 شده   ابالغ”ارتباط با دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات   هاي مبناي تسعير فروش صادراتي در نرخ

  شوند؟ چگونه تعيين مي “توسط بانك مركزي 28/8/1397در تاريخ 

  : 54 پاسخ
بندي پلكاني بازگشت ارز مندرج در دستورالعمل، رعايت دستورالعمل مزبور  توجه به طبقه  با

) دسـترس  قابـل هاي ارز  كيبي از نرخمتفاوت (تر دسترس قابلهاي ارز  مستلزم استفاده از نرخ
  باشد. تسعير فروش صادراتي مي در

        )1397(آذر  55 پرسش
طريـق   مابين شركت اصلي و شركت فرعي بابت سهام يك شركت پذيرفته شـده در بـورس كـه از    معامله في

 سازمان بورس،اخذ مجوز از مديريت بازار   كارگزار مشترك فروشنده (شركت اصلي) و خريدار (شركت فرعي) و با
برابر  28خريدار انتقال يافته است (نرخ تابلوي بورس  خارج از اتاق پاياپاي بورس به ارزش دفتري تسويه و به

هـاي مـالي    در صـورت باشد)، چگونه  گذاري موضوع معامله در دفاتر شركت اصلي مي ارزش دفتري سرمايه
  ؟شود شناسايي مي
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  : 55 پاسخ
(شـركت اصـلي)، معـادل ارزش دفتـري سـهام      بهاي فروش سهام براي شـركت فروشـنده   

گرفتن   گذاري براي شركت خريدار نيز (بدون درنظر شده و بهاي تمام شده سرمايه فروخته
انتقال قابل احتساب به بهاي تمام شده) معادل ارزش دفتري مذكور   و  هاي نقل ساير هزينه

هاي مالي مربـوط   صورت توضيحيهاي  در يادداشت بايدهاي طرف معامله،  باشد. شركت مي
نحـو كامـل     به معامالت با اشخاص وابسته، اطالعات مربوط به معامله صورت گرفتـه را بـه  

  نمايند. افشا

        )1397(آذر  56 پرسش
  گردد؟ مي شرايطي رويداد تعديلي تلقي چه تاريخ ترازنامه، در از بعد تغييرات نرخ ارز قابل دسترس

  : 56 پاسخ
تعيين نرخ ارز قابل دسترس جهت  درخصوصچنانچه در تاريخ ترازنامه، ابهام با اهميتي 

تـاريخ مزبـور    از بعـد  هاي ارزي وجود نداشته باشد، تغييرات نرخ ارز تسعير مانده حساب
 هاي مالي، هاي توضيحي صورت در يادداشت بايدگردد و  رويداد غيرتعديلي تلقي مي عنوان به

  پذيرد. افشاي مناسب صورت

        )1398(خرداد  57 پرسش
 درخصـوص اي در پايان سال مالي، بايد تسعير شود؟ همچنـين   هاي ارزي سرمايه پرداخت آيا مانده حساب پيش

پرداخت و استهالك  از تسعير ارز مربوط در زمان پيش  اي به پيمانكار، آيا تفاوت ناشي پرداخت ارزي سرمايه پيش
  از تسعير ارز شناسايي شود؟ عنوان سود يا زيان ناشي شده، بايد بهوضعيت تأييد   آن در زمان ثبت صورت

  : 57 پاسخ
عنوان  با 16) استاندارد حسابداري 16اي، به موجب بند ( پرداخت سرمايه پيش  الف)

 گردد. مي عنوان اقالم غيرپولي تلقي ، به“1391تجديدنظر شده  - تغيير در نرخ ارز  آثار”
اقالم غيرپولي ارزي كـه بـه بهـاي تمـام     ”) استاندارد مزبور، 23استناد بند ( لذا، به

. “است، بايد به نرخ ارز در تـاريخ معاملـه تسـعير شـود     دهـگيري ش ده ارز اندازهـش
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اي در پايان سـال مـالي،    هاي ارزي سرمايه پرداخت بنابراين، تسعير مانده پيش
  .نداردموضوعيت 

وضعيت در زمان ثبـت    صورت قابل استهالك از هرپرداخت ارزي  تسعير پيش  ب )
گونـه سـود يـا زيـاني      ها موضوعيت نداشته، لذا هيچ وضعيت در حساب صورت

  باشد. ، قابل شناسايي نميبابت  اين از

         )1398(تير  58 پرسش
هـا و   تكليف بانـك  درخصوصبانك مركزي،  22/3/1398مورخ  92847/98نحوه برخورد با بخشنامه شماره 

، بـراي  1397ارزي در پايان سال  هاي بدهيها و  بر تعيين نرخ تسعير اقالم پولي دارايي  مؤسسات اعتباري مبني
از تسـعير    ريال، همچنين شناسايي و انعكاس سود ناشي 75ر000ريال و براي هر دالر آمريكا  85ر000يورو   هر

ها در گروه حقوق صـاحبان   ساير اندوخته”ي تحت سرفصل حساب ارزي در پايان سال مال هاي بدهيها و  دارايي
هاي مزبور قابل تقسـيم    كه اندوخته طريق سود و زيان) چگونه است؟ با تأكيد بر اين  نه از  طور مستقيم و (به “سهام

بخشي از يا   اخذ مجوز از بانك مركزي، تمام از پس توانند ها و مؤسسات اعتباري مي بين سهامداران نبوده و بانك
  نمايند.  ها را به حساب افزايش سرمايه خود، منظور آن

  : 58 پاسخ
 “نـرخ ارز   آثار تغييـر در ”عنوان   با 16  حسابداريالف استاندارد  - 23بند  موجب به  الف)

دوره   )، نرخ مبناي تسعير اقالم پولي ارزي در پايان هـر 1391نظر شده   (تجديد
استاندارد مزبـور   26  همچنين طبق بندباشد.  مالي، نرخ ارز در تاريخ ترازنامه مي

هاي متعدد براي يك ارز وجود داشته باشد، از نرخي بـراي تسـعير اسـتفاده     چنانچه نرخ”
از معامله يا مانده حسـاب مربـوط، برحسـب آن      ناشي هاي نقدي آتي شود كه جريان مي

نـرخ  مواردي مجاز است كـه اوالً    هاي مذكور صرفاً در . اعمال نرخ“شود تسويه مي
بـوده و ثانيـاً بـراي تسـعير      دسترس قابلشده براي بانك يا مؤسسه اعتباري   ياد

 براسـاس مبالغ ارزي يا معادل ريالي آن   مطالباتي استفاده شود كه وصول آن به
 صورت، شناخت هرگونه  اين  غير  نرخ اعالم شده بانك مركزي، محتمل باشد و در
  ري است.سود تسعير ارز، برخالف استانداردهاي حسابدا
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، 29ي موارد مندرج در بنـدهاي  استثنا بهشده،  استاندارد ياد 27بند  موجب به  ب )
از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي واحد  هاي ناشي استاندارد، تفاوت 32و  30

هاي مورد استفاده در شناخت اوليه اين اقالم  هاي متفاوت با نرخ تجاري به نرخ
عنـوان درآمـد يـا     مالي دوره قبل، بايد به هاي صورتيا در تسعير اين اقالم در 

مـوارد اسـتثناء    صورت سود و زيان دوره و در هزينه دوره وقوع شناسايي و در
صورت سود و زيان جامع منعكس شود. همچنين تفـاوت مزبـور مسـتقيماً     در

عالوه شناسايي و انعكاس  باشد. به حقوق صاحبان سهام نيز نمي قابل انتقال به
روش منـدرج در بخشـنامه    ارزي به هاي بدهيها و  از تسعير دارايي اشيسود ن

شده بانك مركزي، مغاير با استانداردهاي حسابداري است و انعكاس سـود   ياد
هـا،   پولي ارزي در سرفصل ساير اندوخته هاي بدهيها و  از تسعير دارايي ناشي

ن سرفصـل حسـاب،   هاي دولتي و با اصـالح مناسـب عنـوا    صرفاً در رابطه با بانك
، 1366قانون محاسبات عمومي كشور مصوب شهريورماه  136  مطابق با مفاد ماده

  باشد. شده، مجاز مي  استاندارد ياد 30  طبق بند

         )1398(تير  59 پرسش
هاي  هاي به محققين مطالعات پژوهشي كه پروژه پرداخت آيا احتساب كاهش ارزش بابت تمام يا بخشي از مبلغ پيش

آن توسط ناظر  خاتمههاي مذكور، در پايان سال تكميل نگرديده و يا تكميل و  پرداخت مورد تحقيق مرتبط با پيش
  طرح تأييد نشده است، به حساب هزينه تحقيقاتي، موضوعيت دارد؟  

  : 59 پاسخ
استانداردهاي حسابداري بخش عمومي (غيرانتفاعي) و استانداردهاي حسابداري  براساس

مبناي تعهدي تهيه شود. در مبنـاي   هاي مالي بايد بر اعي)، صورتواحدهاي تجاري (انتف
نه صرفاً در زمـان دريافـت يـا     تعهدي، معامالت و ساير رويدادهاي مالي در زمان وقوع و

شود و از اين طريـق   پرداخت وجه نقد شناسايي و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت مي
هـا كـه معـرف     پرداخـت  ين اساس، پيشگردد. بر ا هاي مالي مربوط گزارش مي در صورت
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در آينده است، متناسب با دريافت كـاال و خـدمات مربـوط     … دريافت كاال و خدمات و
هـاي مربـوط    ها و يا هزينـه  ي دارايي و يا تعديل بدهيها حساب تعديل و حسب مورد به

توسط ، متناسب با ارائه خدمات پرسشهاي مورد  پرداخت پيش بنابراين، گردد. منظور مي
هـاي مطالعـاتي و تحقيقـاتي منظـور خواهـد شـد و        حسـاب هزينـه   محققين مربوط، به

شده در پايان سال مالي،  هاي ياد پرداخت حساب پيش بابت مانده كاهش ارزشاحتساب 
  موضوعيت ندارد.

         )1398(تير  60 پرسش
 درخصوصعنوان پيمانكار يا مجري خدمات)  هاي تحقق يافته يك شركت مفروض (به نحوه شناسايي درآمد و هزينه

عنوان كارفرما) كه تا تاريخ ترازنامه خدمات مربوط ارائه  مابين با سايرين (به قراردادهاي خدماتي منعقده في
  يده، چگونه است.نگرد هاي مربوط تا تاريخ ترازنامه ارائه حساب صورت اماشده، 

  : 60 پاسخ
كار انجـام   ميزان تكميل براساس بايد شناسايي درآمد و هزينه قراردادهاي ارائه خدمات،

عنوان  با 3 حسابدارياستاندارد  28تا  21رعايت مفاد بندهاي  شده تا تاريخ ترازنامه و با
از تـاريخ   ها مالي آن هاي مالي كه دوره مورد كليه صورت االجرا در (الزم ،“درآمد عملياتي”
  صورت گيرد.شود.)،  آن شروع مي از بعد و 1/1/1380

        )1398(مرداد   61 پرسش
 كارفرمـا، در  دريافـت پيمانكـار از   پـيش  حساب  ماندهي دريافتني پيمانكار از كارفرما با ها حسابآيا مانده 

  ؟تهاتر است هاي مالي شركت پيمانكار در تاريخ ترازنامه، قابل صورت

  : 61 پاسخ
هـاي   حسـابداري پيمـان  ”عنـوان   با 9 حسابدارياستاندارد  35) بند باد رديف (ـطبق مف

هاي دريـافتني پيمانكـار از كارفرمـا بـا مانـده حسـاب        ده حسابـر مانـتهات “دتـبلندم
  باشد. هاي مالي پيمانكار مجاز نمي دريافت پيمانكار از كارفرما، در صورت پيش
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        )1398(مرداد  62 پرسش
بلندمدت از مشتريان با مانده حساب پيش دريافت فروش امالك به آنـان در   آيا مانده حساب اسناد دريافتني

  هاي فعال در بخش ساخت امالك، قابل تهاتر است؟ شركت

  : 62 پاسخ
پاسخ بـه    و همچنين مفاد “هاي ساخت امالك فعاليت”عنوان   با 29 حسابداريطبق استاندارد 

مـواردي كـه     در كميته فني سازمان حسابرسـي،  13/4/1384مورخ  61پرسش فني شماره 
دار دريافت يا  الحساب معامالت با خريداران و فروشندگان، چك يا ساير اسناد مدت بابت علي
گونـه اسـناد    ها تا زماني كه مبلغ اين گردد، اگرچه طبق روش مورد عمل در شركت صادر مي

امـا  گـردد،   دريافت در دفاتر ثبـت مـي   پرداخت يا پيش عنوان پيش عمالً تأديه نشده است، به
هاي مالي، الزم است مبلغ اين قبيل اسناد كه تا تاريخ ترازنامه عمالً  براي مقاصد تهيه صورت

مانـده اسـت،    دفاتر باقي تأديه نشده و درنتيجه تحت عناوين اسناد دريافتني و پرداختني در
مـوارد    قـرارداد كسـر (تهـاتر) و در     پرداخت متناظر آن به تفكيك هر دريافت يا پيش پيش  از
  باشد. هاي مالي، ضروري مي هاي توضيحي صورت ااهميت، ارائه اطالعات مربوط در يادداشتب

        )1398(شهريور   63 پرسش
 نظر  تجديد( “هاي مالي ارائه صورت”عنوان   با 1 حسابدارياالجرا شدن استاندارد  آيا بكارگيري پيش از تاريخ الزم

همراه  شود) به شروع مي 1/1/1398 ها از مالي آنهاي مالي كه سال  االجرا براي صورت الزم - 1397شده 
  ها، مجاز است؟ هاي مالي شركت ساير استانداردهاي تجديدنظر شده، براي تهيه صورت

  : 63 پاسخ
، 1  حسـابداري هاي مالي تلفيقي واحد اصلي مشـمول رعايـت اسـتاندارد     براي تهيه صورت

شـروع   1/1/1398هـا قبـل از تـاريخ     كه سال مالي آن فرعي مشمول تلفيق آن واحدهاي
هاي حسابداري يكسان، استاندارد مذكور را  توانند در راستاي استفاده از روش مي گردد، مي

 واحد اصلي و واحدهاي فرعي بايد بكارگيري زودتـر  صورتاين   زودتر از موعد بكار برند و در
هاي مالي  هاي توضيحي صورت صورت مناسب در يادداشت ري را بهاز موعد استاندارد حسابدا

فرعي افشا نمايند. همچنين ضرورت دارد حسابرس نيز  واحدهايهاي مالي  تلفيقي و صورت
  دهد.  نظر قرار  را مد 706حسابرسي   ) استاندارد1- توضيحات كاربردي مندرج در بند (ت
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        )1398(شهريور  64 پرسش
 بايـد شـود،   شروع مـي  1/1/1398ها از تاريخ  هايي كه سال مالي آن شركت اي دوره يانمهاي مالي  آيا صورت

 االجرا الزم - 1397شده سال  يدنظرتجدهاي مالي ( ارائه صورت”عنوان   با 1  حسابداريالزامات استاندارد  يبرمبنا
 “اي دوره يانمگزارشگري مالي ”عنوان   با 22حسابدارياستاندارد  يبرمبنااز آن)، و يا  بعد و 1/1/1398از تاريخ 

  ، تهيه گردد؟)“1389استانداردهاي حسابداري جديد تا مهر  براساس(اصالح شده 

  : 64 پاسخ
عنـوان    بـا  22 حسـابداري اي اسـتاندارد  ـمبنـ   د برـ، اساساً باياي دوره يانمهاي مالي  صورت

آخرين بازنگري انجام شـده مطـابق اسـتانداردهاي     براساس( “اي دوره يانمگزارشگري مالي ”
 1  حسابدارياستاندارد  4، طبق بند اين )، تهيه گردد. با وجود1389حسابداري جديد تا مهر 

اسـتاندارد   34تا  13)، بندهاي 1397نظر شده  (تجديد “هاي مالي ارائه صورت”عنوان  با
از آن  بعـد  و 1/1/1398هـا از   كه سال مـالي آن  اي دوره يانمهاي مالي  اخير براي صورت

  شود، كاربرد دارد. شروع مي

         )1398(مهر  65 پرسش
هـاي   مورد تهيه صورت  االجرا در (الزم ،“هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان   با 39استاندارد حسابداري   4  بندطبق 

 صـورت   اصلي درتجاري واحد  *شود.) آن شروع مي از بعد و 1/1/1400ها از تاريخ  مالي آن  مالي گروه كه دوره
هـاي مـالي تلفيقـي     مزبور، ملزم به ارائه صورت  بند “ت”  تا “الف”هاي  برقراري كليه شروط ارائه شده در رديف

تجاري اصـلي   توسط واحد “هاي مالي تلفيقي قابل دسترس براي استفاده عموم صورت”باشد. منظور از تهيه  نمي
  بند مزبور)، چيست؟ “ت” (رديفنهايي يا مياني 

  : 65 پاسخ
كليـه ذينفعـان و دارنـدگان منـافع و عاليـق در واحـد اقتصـادي         “عموم”منظور از واژه 

هاي مـالي   روري است صورتـد. ضـباش ) مي…گذاران، خريداران، فروشندگان و (سرمايه
 طريـق انتشـار   جملـه از  روش مناسبي، از اقتصادي (واحد اصلي نهايي يا مياني) به واحد

 

گـذاري   هاي مالي تلفيقي و حسابداري سـرمايه  صورت”عنوان   سابق، با 18استاندارد حسابداري  6بند  “د”رديف   *
هـا از   مـالي آن   هـاي مـالي گـروه كـه دوره     مورد تهيه صورت  االجرا در (الزم “در واحدهاي تجاري فرعي

 خاتمه يافته است). 1399و بعد از آن شروع و تا پايان اسفند  1/1/1385  تاريخ
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، بعـد مدت زمان حداقل تا گزارشگري دوره مـالي   در تارنماي رسمي واحد اقتصادي و به
  دسترس عموم قرار گيرد. در

        )1398(مهر   66 پرسش
ها بايد توسط بيمه مركزي  هاي بيمه كه طبق اساسنامه آن هاي مالي شركت كه نحوه تهيه صورت توجه به اين با

  اساسي بايد تهيه شود؟ چه هاي بيمه بر هاي مالي شركت است، صورت نشدهابالغ شود، تاكنون ابالغ 

  : 66 پاسخ
هـاي بيمـه    فعاليـت ”عنـوان   بـا  28 حسـابداري هاي مالي نمونه پيوست استاندارد  صورت

گرفتن موارد مرتبط طبق  نظر ، با در“از آن) بعد و 1386االجرا از اول فروردين  عمومي (الزم
، “)1397هاي مالي (تجديـدنظر شـده سـال     ه صورتـارائ”عنوان  با 1 حسابدارياستاندارد 

  باشد. هاي بيمه مي هاي مالي شركت مبناي تهيه صورت

        )1398(آبان  67 پرسش
  ه است؟ـعنوان بخشي از اقالم صورت سود و زيان جامع، قابل ارائ آيا تعديالت سنواتي به

  : 67 پاسخ
االجـرا   الزم - هاي مالي صورتارائه ”وان ـعن  با 1 حسابدارياستاندارد  100طبق مفاد بند 
، “شود از آن شروع مي بعد و 1/1/1398ها از تاريخ  هاي مالي كه دوره مالي آن براي كليه صورت

  نشده است.  عنوان بخشي از اقالم صورت سود و زيان جامع، ارائه تعديالت سنواتي به

        )1398(آذر   68 پرسش
 عضو هيأت مـديره در   كدام يك  را دارا هستند، هر “ب”  كه كمتر از يك درصد سهام شركت “د”و  “ج”هاي  شركت

ها  درصد سهام آن 50از  باشند كه بيش مي “الف” دارند. هر سه شركت مزبور شركت فرعي شركت “ب”شركت 
عضو است،  5با  اي مديره داراي هيأت “د”و  “ج”، “ب” هاي كه هريك از شركت اختيار دارد. با فرض اين را در

  باشند؟ مالحظه مي داراي نفوذ قابل “ب” شركت در “د”و  “ج” هاي آيا شركت
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  : 68 پاسخ
گـذار عمـالً و رأسـاً     مالحظه در شرايطي برقرار است كه واحد تجـاري سـرمايه   نفوذ قابل

 هاي مالي و عملياتي واحد تجـاري  هاي مربوط به سياست گيري توانايي مشاركت در تصميم
 “د” و “ج”هـاي   گـذاري شـركت   ميـزان سـرمايه   توجـه بـه   پذير را داشته باشد. با سرمايه

و رأساً قادر به انتخاب عضو هيـأت مـديره نبـوده     “د”و  “ج” هاي ، شركت“ب” شركت در
 ،“ب”  هـاي  در شـركت  “الـف ”  از اعمال حقوق مالكانه شركت  هاي انجام شده، ناشي انتخاب

 “ج”  هاي توسط شركتمالحظه   است. بنابراين شرايط الزم جهت اعمال نفوذ قابل “د”و  “ج”
  باشد. نمي برقرار“ ب”  شركت در “د”و 

         )1398(آذر  69 پرسش
متعلق به يك شركت اصلي است. چنانچه شركت اصلي   % آن100كه  يك شركت فرعي است “الف”شركت كارگزاري 

شركت   به چارچوب قرارداد منعقده، بخشي از سهام خود را  بدون اخذ تأييديه از سازمان بورس و اوراق بهادار و در
هـاي   گذاري را در حساب تواند درآمد فروش سرمايه مي  ازاي آن را نيز دريافت نمايد، آيا  ديگري واگذار و مابه

  نمايد؟  خود ثبت

  : 69 پاسخ
بر اخذ تأييديه از سازمان مزبـور   اينكه مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مبني به نظر

اسـت، فرآينـد درآمـد     نشدهت هاي كارگزاري رعاي نقل و انتقال سهام شركت درخصوص
منوط به اخذ تأييديه از سـازمان   ،تكميل نشده، لذا شناسايي سود حاصل از فروش سهام

  باشد. بورس و اوراق بهادار مي

         )1398(آذر  70 پرسش
ال مالي جاري واحدهاي بخش عمومي كـه اسـتاندارد   ـهاي مالي س اي صورت هـه مجدد ارقام مقايسـآيا ارائ

الزامـي   انـد،  تأخير بكار گرفتـه   ) با29/12/1397ال ـعمومي را براي اولين سال (براي مثحسابداري بخش 
  است؟
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  : 70 پاسخ
عنوان نحوه   با 1االجرا شدن استانداردهاي حسابداري بخش عمومي شماره  توجه به الزم  با

هـاي   رويـه ”عنـوان    بـا  10و شـماره   1394هاي مالي از ابتداي فروردين سـال   ارائه صورت
، 1395از ابتـداي فـروردين سـال     “در برآوردهاي حسـابداري و اشـتباهات    تغييرحسابداري، 

) 29/12/1397هاي مالي سال جـاري (  هاي حسابداري و ارائه صورت رويه ،تغيير در مبنا  با
هـاي   اي سنوات قبل در صـورت  طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، ارقام مقايسه

حال، چنانچـه تحـت شـرايط ارائـه شـده در        اين  د. بامالي سال جاري، بايد ارائه مجدد شو
اي  ، ارائه مجدد ارقام مقايسه10  استاندارد حسابرسي بخش عمومي شماره 37تا  34  بندهاي

هاي مالي اولين دوره بكارگيري استانداردهاي  عملي نباشد، افشاي اين موضوع در صورت
  مزبور، ضروري است.

         )1398(آذر  71 پرسش
اب سرمايه هستند، ـدهاي بخش عمومي كه فاقد حسـاز تجديد ارزيابي در واح مازاد ناشينحوه گزارشگري 

  چگونه است؟

  : 71 پاسخ
، “هاي ثابت مشهود دارايي”عنوان  بخش عمومي با 5 حسابداري) استاندارد 46طبق بند (

افزايش مبلغ دفتري يك دارايي ثابت مشـهود، درنتيجـه تجديـد ارزيـابي آن، مسـتقيماً      
عنـوان بخشـي از    وضـعيت مـالي بـه    صـورت  مازاد تجديد ارزيابي ثبت و درعنوان  تحت

  شود. بندي مي طبقه “خالص ارزش”

         )1398(آذر  72 پرسش
 ميوه در واحدهاي بخـش   نحوه حسابداري و گزارشگري مخارج ايجاد و نگهداشت فضاي سبز و درختان فاقد بار

  عمومي چگونه است؟
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  : 72 پاسخ
، “هاي ثابت مشهود دارايي”عنوان   بخش عمومي با 5 حسابداري) استاندارد 14موجب بند ( به

يـا ايمنـي تحصـيل شـود،      محيطي يستزهاي ثابت مشهود ممكن است براي مقاصد  دارايي
يـك از اقـالم    آتـي هـيچ    ها، منافع اقتصادي يا خدمات بـالقوه  گونه دارايي اگرچه تحصيل اين

دهد، اما ممكن است  تقيم افزايش نميطور مس هاي ثابت مشهود موجود را به مشخص دارايي
هاي واحد گزارشگر ضروري باشد،  براي تحصيل منافع اقتصادي يا خدمات بالقوه ساير دارايي

ها واجد شرايط شناخت است، زيرا تحصـيل آن واحـد گزارشـگر را     دارايي  اين حالت، اين  در
كنـد،   هاي مرتبط كسب مي داراييسازد، منافع اقتصادي يا خدمات بالقوه آتي كه از  مي  قادر

  است.  ها تحصيل نشده بيشتر از حالتي باشد كه اين دارايي

        )1398(دي  73 پرسش
منظور تأسيس و فعاليت به شعبه بانك تابعه خـود در كشـور ايـران،     وجوه ارزي كه توسط بانك خارجي، به

  عكس و تسعير شود؟هاي مالي شعبه مزبور چگونه بايد من نمايد، در صورت تخصيص و پرداخت مي

  : 73 پاسخ
منظـور   طبق قوانين و مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار، وجوهي كـه بانـك خـارجي بـه    

عنـوان   نمايـد، بـه   ه تخصيص و پرداخـت مـي  ـه به شعبـوان سرمايـعن تأسيس و فعاليت، به
دستورالعمل نحوه تأسيس، فعاليـت،   7  ماده مفاد است. طبق  تعريف شده “اعطايي  سرمايه”

 نظارت و تعطيلي شعبه و دفتر نمايندگي بانك خارجي در ايران، حداقل وجوه مزبـور بـراي  
شـرح    است. بنابراين، وجوه پرداختـي ارزي بـه   شدهميليون يورو تعيين   10اول   شعبه نوع

اقـالم    گردد و طبق اسـتانداردهاي حسـابداري جـزء    فوق، سرمايه ارزي شعبه محسوب مي
  باشد. مقاطع گزارشگري نمي  قابل تسعير در ،درنتيجهشود.  نمي پولي تلقي

        )1398(بهمن  74 پرسش
 دليل جبران تأخير  ، بهشود مياسناد خزانه اسالمي كه بابت تسويه بدهي دولت به پيمانكاران خود، به آنان واگذار 

 التفـاوت  مزبور است. نحوه برخورد حسابداري با مابهاز مبلغ دفتري مطالبات پيمانكاران   در تسويه، معموالً بيش
  مزبور چگونه است؟
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  : 74 پاسخ
هاي قبل  مربوط به دوره ،موجب پاسخ دريافتي از سازمان حسابرسي، چنانچه مبلغ مازاد  به

شود. ليكن، چنانچه مبلغ مـازاد دريـافتي    از تاريخ تسويه باشد، به درآمد دوره منظور مي
 ريخ تسويه باشد، به حساب درآمد تحقق نيافته منظور و براساساز تا بعد هاي مربوط به دوره

شـود.   تاريخ تسويه به حساب درآمد منظور مـي  از بعد هاي تاريخ سررسيد اسناد، طي دوره
كسـر مانـده حسـاب درآمـد تحقـق نيافتـه،        ازپـس   تاريخ گزارشگري، اسناد دريافتني  در
  شود. وضعيت مالي گزارش مي  صورت  صورت خالص در يادداشت توضيحي افشا و به  در

         )1399(ارديبهشت  75 پرسش
هاي وابسته (فاقد شخصيت حقوقي جداگانه)  ها و مؤسسات (داراي شخصيت حقوقي جداگانه) و سازمان آيا شركت

عنوان  به ها آنهاي مالي شهرداري متبوع  صورت ، عمالً درها آنهاي مالي  ها كه صورت زيرمجموعه شهرداري
هاي مالي خود را براساس استانداردهاي حسابداري بخـش عمـومي    صورت ، بايدشوند ميواحد اصلي تلفيق 

 براسـاس  ) ارائه نمايند، يـا 1394االجرا از ابتداي سال  هاي مالي (الزم عنوان نحوه ارائه صورت با  1 شماره
ابتـداي   االجرا از (الزم “هاي مالي ارائه صورت”عنوان  واحدهاي تجاري (انتفاعي) با 1 حسابدارياستاندارد 

  ؟) تهيه نمايند1398سال 

  : 75 پاسخ
هاي مالي جداگانه  شوند، لذا صورت ها بخش عمومي تلقي مي كه شهرداري توجه به اين با
بخـش عمـومي    1 حسـابداري رعايت اسـتاندارد   ، بايد باها آنهاي مالي تلفيقي  صورت و
هـاي مـالي    تهيه و ارائه گـردد. همچنـين، صـورت   “ هاي مالي نحوه ارائه صورت”عنوان  با

هـاي مـالي تلفيقـي بخـش      صورت درخصوصنبود استاندارد حسابداري  در ها آنتلفيقي 
عنـوان   با 39 حسابداريرعايت اصول و ضوابط تلفيقي ارائه شده در استاندارد  عمومي، با

هـا   مالي آن  هاي مالي گروه كه دوره االجرا  براي تهيه صورت (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت”
گـردد.   و ارائـه لحـاظ محتـوا تهيـه     ، ازشـود)  از آن شروع مـي  بعد و 1/1/1400از تاريخ 

ها (اعم از شركت، مؤسسه و سازمان) نيز بايد  عالوه واحدهاي مشمول تلفيق شهرداري به
واحدهاي تجاري (انتفاعي) و يـا   1 حسابدارياستاندارد  براساسهاي مالي خود را  صورت

 بخش عمومي (برحسب انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن واحـد  1 شماره استاندارد حسابداري
  نمايند. تهيه و ارائه ،مشمول تلفيق)
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        )1399(تير   76 پرسش
 تعهـد هاي انجام شده توسط يك شركت تأمين سرمايه در اوراق بهادار تحـت بـازارگرداني و    گذاري سرمايه
بودن ارزش بـازار    توجه به شرايط حاكم بر بازار سرمايه، نرخ بازده اوراق بهادار و نزولي  نويسي خود، با پذيره

  شود؟ اوراق مزبور، چگونه ارزيابي مي

  : 76 پاسخ
گذاري  سرمايه ارزيابي ،“ها گذاري حسابداري سرمايه”عنوان   با 15 حسابداريبراساس استاندارد 

 روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش  مالي، بايد به وضعيت  در تاريخ صورت مزبور
  شود. انجام

        )1399(تير  77 پرسش
مربوط به شـركت   بلندمدتهاي  گذاري توانند از محل مازاد تجديد ارزيابي سرمايه هاي بورسي مي آيا شركت

در دفاتر  -مذكورارزيابي  باشند (شركت فرعي از بابت تجديد درصد سهام آن مي 90فرعي بورسي كه مالك 
  دهد)، اقدام به افزايش سرمايه نمايند؟ ثبتي انجام نمي

  : 77 پاسخ
سازمان امور مالياتي و  3/4/1398مورخ  30/98/200بخشنامه شماره  14مفاد ماده  براساس

هاي مسـتقيم   اصالح قانون ماليات 149) ماده 1نامه اجرايي تبصره ( آيين 1تبصره ذيل ماده 
 21/1/1395مـورخ    ه 52793/ت 38745نامـه شـماره    (تصـويب  1394رماه ـمصوب تي

هـاي بلندمـدت    گذاري هـافزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي سرماي وزيران)، هيأت
تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افـزوده شـود،    از بعد ينكه ظرف مدت يك سالبر امشروط 

  باشد. سال قابل قبول مي 5بار در هر  پذير و اين امر از لحاظ معافيت مالياتي فقط يك امكان

        )1399(تير  78 پرسش
هـاي   اي صورت العاده، سال مالي شركتي تغيير پيدا كند، اقالم مقايسه چنانچه براساس تصميم مجمع عمومي فوق

ال مالي، ـتغيير س ازپس  اولين دوره اي آن، در دوره يانمهاي مالي  اي صورت مالي ساليانه و يا اقالم مقايسه
  شود؟ چگونه تعيين مي
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  : 78 پاسخ
تغييـر سـال مـالي،     ازپـس   اي دوره يـان مهاي مالي سـاليانه و يـا    اي صورت اقالم مقايسه

اي قبل از تغييـر   دوره يانمهاي مالي ساليانه و يا  براساس ارقام مشابه آخرين صورت بايد
  مديره)، ارائه گردد.  يأتهمالي (مصوب  سال

        )1399(تير  79 پرسش
پايان سال مالي شركت اصلي است، در چنين شرايطي ضـوابط تلفيـق    از بعد سال مالي شركت فرعي يك ماه

  رعايت خواهد شد؟  گزارشگري شركت فرعي با شركت اصلي، چگونه مالي لحاظ لزوم تطابق دوره از

  : 79 پاسخ
 عنـوان   با 39  حسابدارياستاندارد  “ب”) پيوست 114) و (ب 113مفاد بندهاي (ب  براساس

هـا   مـالي آن   هاي مالي تلفيقي كه دوره مورد صورت  االجرا در (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت”
 بايـد تـاريخ  هاي مالي تلفيقي،  براي تهيه صورتشود.)،  آن شروع مي از بعد و 1/1/1400  از

هـاي مـالي    فرعي بـا تـاريخ گزارشـگري صـورت     هاي مالي واحد تجاري صورتگزارشگري 
كه تفاوت تاريخ   صورتي  در يكسان باشد. هاي گزارشگري نيز و طول دوره تجاري اصلي  واحد

 ماه نباشد،  از سه  تجاري فرعي با واحد تجاري اصلي بيش دهاي مالي واح گزارشگري صورت
بابت رويدادهاي مـالي   ،فرعي واحد تجاريهاي مالي  اعمال تعديالت الزم در صورت ازپس 

 گزارشگري مالي و تاريخ  دورهكاربرگي)،  صورت بهماهه مزبور (   سهبااهميت مربوط به تفاوت 
اصـلي و مطـابق    واحـد تجـاري  گزارشگري و تاريخ مالي فرعي مشابه دوره  واحد تجاري 

  .*شود مي هاي مالي تلفيقي تهيه تلفيق، صورت ضوابط

 

هـاي مـالي تلفيقـي و     صـورت ”عنـوان   سابق، بـا  18استاندارد حسابداري  29بندهاي مزبور، جايگزين بند    *
مـورد تهيـه    االجـرا در  الزم -1384نظر شـده   (تجديد “گذاري در واحدهاي تجاري فرعي حسابداري سرمايه

 1399تا پايان اسفند و بعد از آن شروع و  1/1/1385ها از تاريخ  مالي آن هاي مالي گروه كه دوره صورت
كـه تفـاوت تـاريخ گزارشـگري واحـد       صورتي باال، صرفاً در 29 است. طبق مفاد بند يافته.)، شده خاتمه

هـاي مـالي    ماه قبل از تاريخ گزارشگري واحد تجاري اصلي بود، تعديل صورت تجاري فرعي، حداكثر سه
 ماه مزبور، پذيرفته شده بود. واحد تجاري فرعي براي سه
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        )1399(تير  80 پرسش
هاي ادغام شونده، تاريخ تصويب مجمع عمـومي   ها در دفاتر قانوني شركت تاريخ شناخت رويداد ادغام شركت

  مؤسسات غيرتجاري؟ها و  العاده است يا تاريخ ثبت آگهي ادغام در اداره ثبت شركت فوق

  : 80 پاسخ
 كننده ادغام، مالك شناخت رويداد ادغام و اعمال يبتصوالعاده  تاريخ مجمع عمومي فوق

  هاي ادغام شونده است. ي الزم در دفاتر قانوني شركتها ثبت

        )1399(تير  81 پرسش
لعاده ا مصوبه مجمع عمومي فوق براساسهاي فرعي متعددي است، چنانچه  شركت اصلي مفروض كه داراي شركت

هاي مالي تلفيقي در  ملزم به تهيه صورت آن منحل و مراتب انحالل نيز در روزنامه رسمي آگهي شده باشد، آيا
  باشد يا خير؟ تاريخ انحالل (تاريخ ثبت در روزنامه رسمي) مي

  : 81 پاسخ
شـركت   درخصـوص توجه به انحالل و توقف فعاليت شركت اصلي، فرض تـداوم فعاليـت     با

مبناي فرض توقـف    هاي مالي آن بايد در تاريخ انحالل، بر اصلي مورد ندارد و اساساً صورت
كـه داراي   هـاي فرعـي آن   هاي مالي شـركت  فعاليت تهيه گردد. در چنين شرايطي، صورت

هـاي   ، تهيـه صـورت  بنـابراين ، شوند ميباشند، با فرض تداوم فعاليت تهيه  تداوم فعاليت مي
هاي مـالي آن در تـاريخ انحـالل و     راي واحد اصلي موضوعيت ندارد و صورتمالي تلفيقي ب

تصفيه، بايـد مطـابق رهنمـود ارائـه       تاريخ انحالل تا تاريخ ختم ازپس  هاي مالي براي دوره
هـاي   گزارشگري مالي و حسابرسي شـركت ”عنوان   سازمان حسابرسي با 155  شده در نشريه
  تهيه و تنظيم شود. “در حال تصفيه

        )1399تير (  82 پرسش
 مالي،  هاي تأمين نقدي ورودي (خروجي) قبل از فعاليت هاي يانجرنقدي، ارائه جمع  هاي يانجرصورت   آيا در

  الزامي است؟
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  : 82 پاسخ
نقدي  هاي يانجرهاي مالي نمونه ارائه شده توسط سازمان حسابرسي، جمع  طبق صورت

 است. اگرچه ارائه جمع مزبورمالي، درج گرديده   هاي تأمين ورودي (خروجي) قبل از فعاليت
  “1397شـده   يـدنظر تجدنقدي ( هاي يانجرصورت ”عنوان  با 2طبق استاندارد حسابداري 

هـاي مـالي    كنندگان از صـورت  نيست، ليكن درج آن، اطالعات مناسب به استفاده الزامي
  شود. كند و نقض استاندارد گزارشگري نيز محسوب نمي مي ارائه

        )1399(مرداد  83 پرسش
  پذير است؟ ها، امكان نظر گرفتن ترتيب ارائه آن هاي مالي اساسي بدون در آيا ارائه صورت

  : 83 پاسخ
 هاي بخشنامه موضوعفني سازمان حسابرسي ( كميته توسطشده  ارائه نمونهمالي  هاي صورت
 )،16/6/1398مـورخ   1398د/  /2533و شـماره   14/5/1398مـورخ   1398د/  /1660  شماره

 هاي مالي است، ليكن ترتيب ارائه صورت  استانداردهاي حسابداري تهيه شده براساساگرچه 
  اساسي، الزام استانداردي ندارد.

        )1399(مرداد  84 پرسش
كشـورهاي   ازجمله، صورت رسمي  به نحوه برخورد حسابداري با فروش صادراتي كاال يا خدمات به خارج از كشور

مزبور، مابه ازاي  از صادراتدريافت وجه ارزي حاصل  جاي بهعراق، سوريه، افغانستان و پاكستان، در شرايطي كه 
  ، چگونه است؟شود ميهاي بانكي شركت در داخل كشور واريز  ريالي آن به حساب

  : 84 پاسخ
اسـت،   نشـده ازاي فروش كاال يا خدمات مزبور، وجوه ارزي دريافت  كه در توجه به اين با

و تسعير ارز،  ودـش نميه از مصاديق معامالت ارزي تلقي ـمعامالت صورت گرفت نـبنابراي
بر رفـع تعهـد    ثبت كارمزد تبديل ارز و انعكاس هرگونه ثبتي در دفاتر صادركننده مبني

بـر   جريان احتمالي مبنـي  منظور جلوگيري از هرگونه سوء ، بهندارد. اماارزي موضوعيت 
 ربـط  ذي  اين خصوص با مراجع  ارج از كشور، ضروري است مكاتبات الزم درانتقال ارز به خ

  پذيرد.  صورت
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        )1399(مرداد  85 پرسش
گذاري در اسناد خزانه اسـالمي،   سود تحقق يافته حاصل از سرمايه ،وضعيت مالي (ترازنامه) در تاريخ صورت
  ؟شود هاي مالي محاسبه و شناسايي مي چگونه در صورت

  : 85 پاسخ
هاي موضوع  گذاري اسناد خزانه اسالمي از مصاديق سرمايه در گذاري سرمايهاينكه  به نظر

باشد، لذا درآمد سـود   مي “ها گذاري حسابداري سرمايه”عنوان  با 15 استاندارد حسابداري
. اسـت قابل شناسـايي   ،وضعيت مالي ميزان تحقق يافته در تاريخ صورت تضمين شده به
 روش اقل بهاي تمام شـده   بايد به ،ن استاندارديبق همگذاري مزبور نيز ط ارزشيابي سرمايه

  و خالص ارزش فروش، انجام شود.

        )1399(شهريور  86 پرسش
 خود را درخواسـت  1399 تا 1395 هاي سالهاي مالي  چنانچه شركتي از يك مؤسسه حسابرسي، حسابرسي صورت

هـاي   صورت استاندارد حسابداري نحوه ارائهبراساس كدام فرمت و بايد مزبور  هاي سالهاي مالي  نمايد، صورت
  مالي، تهيه شود؟

  : 86 پاسخ
هـاي   ارائـه صـورت  ”عنـوان    بـا  1 حسابدارياالجرا شدن استاندارد  اينكه تاريخ الزم  به  نظر
 تـاريخ  از ها آنهاي مالي  دورههاي مالي كه  تهيه صورتبراي  “1397تجديدنظر شده  - مالي

هاي مالي مربوط  صورت بنابرايناست،   تعيين شدهشوند،  از آن شروع مي بعد و 1/1/1398
هـاي مـالي    طبق استاندارد و فرمـت قبلـي و صـورت    1397 تا 1395هاي  به عملكرد سال

الــذكر و  شــده فــوق نظــر  تجديــدطبــق اســتاندارد بايــد  1399و  1398هــاي مــالي  ســال
  ارائه شود. ،جديد  فرمت
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         )1399(شهريور   87 پرسش
 در تاريخبايد پرداخت ارزي كارفرمايان)،  هاي ارزي پيمانكاران (پيش دريافت هاي پيمانكاري، پيش آيا در شركت
  هاي مالي، تسعير شود. تهيه صورت

  : 87 پاسخ
، ويژگي اصلي اقالم “آثار تغيير در نرخ ارز”عنوان  با 16حسابداري استاندارد  16طبق بند 

 ) تعداد ثابتي يا قابل تعييني از واحد پول است.غيرپولي، نبود حق دريافت (يا تعهد تحويل
شود.  ا، بدهي غيرپولي محسوب ميـاس، پيش دريافت ارزي پيمانكار از كارفرمـاين اس بر

شده، مربـوط بـه مـواردي اسـت كـه       استاندارد ياد 16استثناي مندرج در بند  همچنين
كـه در   صـورتي شـود، در   قيمت كاالي مورد معامله در زمان تحويل كـاال مشـخص مـي   

از تغييـر   هاي پيمانكاري مبلغ قرارداد از ابتدا مشـخص اسـت و تعـديالت ناشـي     شركت
زمـان قابـل بـرآورد     هـر  م كار و نرخ مصالح نيز بخشي از مبلغ قـرارداد اسـت و در  ـحج
  د.ـباش مي

        )1399(مهر  88 پرسش
 عضـو   ام وثيقه مديران) و يكآيا بكارگيري روش ارزش ويژه در شركتي كه داراي يك سهم در شركت ديگر (سه

  باشد، طبق استانداردهاي حسابداري است؟ مديره در آن شركت مي هيأت

  : 88 پاسخ
ر، ـپذي مالحظه در شركت سرمايه وذ قابلـژه، مستلزم وجود نفـوي بكارگيري روش ارزش

مالحظه در شرايطي برقرار است كه  باشد. نفوذ قابل گذاري مي نظر از ميزان سرمايه صرف
هاي مربوط  گيري گذار، عمالً و رأساً توانايي مشاركت مؤثر در تصميم سرمايه واحد تجاري
  پذير را داشته باشد. هاي مالي و عملياتي واحد تجاري سرمايه به سياست
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        )1399(مهر   89 پرسش
منظـور   گذاري در امالك  (نگهداري امالك به ها جهت تحصيل يا ساخت امالك كه با قصد سرمايه پرداخت پيش
 هاي مالي شناسايي و گـزارش  است، تحت چه سرفصلي در صورت  بها) انجام شده يش ارزش و يا دريافت اجارهافزا
  شوند؟ مي

  : 89 پاسخ
گذاري در زمين و ساختمان يا قسمتي از ساختمان  گذاري در امالك، شامل سرمايه سرمايه

دو (توسط مالـك يـا     يش ارزش يا هرافزا و يا بها اجارهباشد كه به قصد دريافت  دو مي  هر  يا
شود و نگهداري آن براي استفاده در توليد يا عرضه كاالهـا   ) نگهداري ميكننده اجارهتوسط 
باشـد.   اري نميـهاي تج ادي فعاليتـد اداري يا فروش در روال عـات يا براي مقاصـيا خدم

گـذاري   گذاري مزبور، تحت سرفصـل سـرمايه   هاي مرتبط با سرمايه پرداخت همچنين، پيش
وضـعيت مـالي، شناسـايي و گـزارش       هـاي غيرجـاري صـورت    در امالك، در گروه دارايـي 

  شوند. مي

        )1399(مهر  90 پرسش
زمـاني    هاي واجد شرايط، چه تاريخ شروع نوسانات ارزي براي محاسبه تفاوت تسعير ارز قابل احتساب به دارايي

  است؟

  : 90 پاسخ
سـازمان حسابرسـي،   كميتـه فنـي    21/7/1399مـورخ   16275/99ه شماره ـنام اسـبراس

سال (از ابتدا تا پايان همان سال)، بايـد توسـط واحـد تجـاري مـورد        ارز در هر  نرخ  نوسان
اسـتاندارد   32و  30الـف،    - 29، 27بنـدهاي   موجـب  بـه گيرد و تعديالت الزم   بررسي قرار
ي تاريخ  ها منظور شود. ضمناً در هر در حساب “آثار تغيير در نرخ ارز”عنوان   با 16حسابداري

ب   - 29  درصد كـاهش يابـد، مطـابق بنـد     20از   از سال مورد بررسي كه ارزش ريال بيش
تـر   كه دوره گزارشگري كوتاه صورتي است، در الذكر بايد عمل شود. بديهي استاندارد فوق

  سال مالي باشد، مالك تاريخ گزارشگري است. از يك
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        )1399(آذر  91 پرسش
گذاري  در مالكيت خود را فروخته و سود حاصل از فروش سرمايهيك شركت فرعي، بخشي از سهام شركت اصلي 

وضعيت مـالي تلفيقـي گـروه، تحـت       صورت  عنوان درآمد و در زيان شركت فرعي به  و  صورت سود  مزبور، در
مصـوبه   براساسشده   در گروه حقوق مالكانه، انعكاس يافته است. شركت فرعي ياد “صرف سهام خزانه”سرفصل 

گـذاري فـوق را    اي از سود حاصل از فروش سرمايه مجمع عمومي خود، اقدام به تقسيم سود نموده و بخش عمده
شركت اصلي، سود سـهام    باشد). آيا شركت اصلي پرداخت نموده است (شركت فرعي فاقد سهامدار اقليت مي  به

عنوان درآمد شناسـايي نمايـد يـا آن را     ههاي مالي جداگانه خود، بايد ب صورت  دريافتي از شركت فرعي را در
وضعيت مالي خود در گروه حقوق مالكانـه، تحـت عنـوان      عنوان سود حاصل از فروش سهام خزانه در صورت به
  منعكس و از توزيع آن بين سهامداران، خودداري نمايد. “صرف سهام خزانه”

  : 91 پاسخ
شـركت اصـلي   اي از آن بـه   تقسيم سود شركت فرعي و تخصيص يا پرداخت بخـش عمـده  

تقسيم   تصميمات مجمع عمومي عادي و از محل سود قابل براساسسهامدار)،  - گذار (سرمايه
شركت فرعي انجام گرديده اسـت. بنـابراين، سـود تقسـيم شـده مزبـور ارتبـاط مسـتقيم و         

محل سود عمليات جاري، فروش سـهام شـركت اصـلي در      معناداري با منشأ تحصيل آن (از
فـوق،   مراتـب  بـه توجه   ) ندارد. با…سود تقسيم نشده  ابتداي سال ومالكيت شركت فرعي، 

زيان جداگانه شركت   و  صورت سود  سود تخصيص يافته يا پرداخت شده به شركت اصلي در
  بايست شناسايي گردد. ها)، مي گذاري عنوان درآمد عملياتي (سود سرمايه اصلي به

        )1399(آذر   92 پرسش
عنوان واحدهاي بخش عمومي) كـه داراي   پزشكي (به هاي علوم ي دانشگاههاي مالي جداگانه و تلفيق صورت

باشند، چگونه بايسـتي   واحدهاي مستقل (فاقد شخصيت حقوقي جداگانه ولي داراي هيأت امناي مستقل) مي
  تهيه گردد؟

  : 92 پاسخ
 يممفـاه  6ها، چنانچه شرايط مقـرر در بنـد    پزشكي و واحدهاي تابعه آن  هاي علوم دانشگاه

عنــوان  نظــري گزارشــگري مــالي بخــش عمــومي (واحــد گزارشــگر) را دارا باشــند، بــه 
استانداردهاي  براساسهاي مالي  شوند و ملزم به تهيه صورت محسوب مي “گزارشگر واحد”
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هـاي مـالي تلفيقـي     بخش عمومي هستند. همچنين در نبود استاندارد حسـابداري صـورت  
 39  ي ارائـه شـده در اسـتاندارد حسـابداري    بخش عمومي، بكارگيري اصول و ضوابط تلفيقـ 

هـاي   مورد كليه صـورت  االجرا در (الزم “هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان  بخش انتفاعي، با
بـراي  شـود)،   از آن شـروع مـي   بعد و 1/1/1400ها از تاريخ  مالي آن مالي گروه كه دوره

هـاي مزبـور،    دانشـگاه  1399هاي مالي تلفيقي سال مالي منتهي بـه اسـفند    تهيه صورت
  .*باشد مي مجاز

        )1399(دي   93 پرسش
 هاي مالي تلفيقي گروه چگونه مـنعكس  هاي فرعي، در صورت هاي مالي شركت اندوخته قانوني مندرج در صورت

  خواهد شد؟

  : 93 پاسخ
ها، با اندوختـه قـانوني    از تاريخ تحصيل آن بعد هاي فرعي اندوخته قانوني ايجادي شركت

جـزء اقـالم گـروه حقـوق      “هاي قـانوني  اندوخته”شركت اصلي تجميع و تحت سرفصل 
هـاي   د. فزوني احتمالي اندوختهـه خواهد شـوضعيت مالي تلفيقي، ارائ صورت مالكانه در

 درصد سرمايه ثبتي شركت اصلي، تعارضي با استانداردهاي حسـابداري   10به   مزبور نسبت
  دارد.ـن

        )1399(اسفند   94 پرسش
 فروش بين  و  عنوان واسطه خريد گري از نوع داللي، توسط واحدهايي كه صرفاً به شناخت درآمد خدمات واسطه

قبال خدمات مزبور، كارمزد داللي  شخص ديگر (معرفي خريدار و فروشنده به يكديگر)، عمل نموده و در دو
  كنند، چگونه است؟ (كميسيون) دريافت مي

 

سـابق،   18، جـايگزين اسـتاندارد حسـابداري    “هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان  با 39اندارد حسابداري است  *
 “1384نظر شده   تجديد - گذاري در واحدهاي تجاري فرعي هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه صورت”عنوان  با

آن   از  و بعـد  01/01/1385تـاريخ  هـا از   هاي مالي تلفيقي كه دوره مالي آن مورد كليه صورت  االجرا در (الزم
 است. خاتمه يافته)، شده 1399و تا پايان اسفند  شروع شده
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  : 94 پاسخ
نامـه،   فـروش (شـامل قـرارداد، مبايعـه     و ا معامله خريـد چنانچه اسناد و مدارك مرتبط ب

گـري   ) بين دو طرف معامله، منطبق با محتواي معامله (واسطه…صورتحساب كارمزد و 
 چنين شرايطي، صرفاً كارمزد (كميسيون)  نام طرفين معامله تنظيم گردد، در نوع داللي) به  از

 گـري  از خدمات واسـطه   كارمزد ناشي وان درآمدـعن به گر، شخص واسطه توسط دريافتي
هاي مالي شخص مزبور قابل شناسايي اسـت و درآمـد مزبـور،     (داللي)، در دفاتر و صورت

  گردد. ي تلقي نميكار العمل حق درآمد

        )1400(تير  95 پرسش
بدهي ماليـات   درخصوصكميته فني سازمان حسابرسي،  10/3/1400مورخ  117مفاد پرسش و پاسخ شماره 

چه تـاريخي   از برگشت هزينه استهالك مازاد تجديد ارزيابي منظور شده به افزايش سرمايه، از انتقالي ناشي
  االجرا است؟ الزم

  : 95 پاسخ
ــورخ  117پرســش و پاســخ شــماره  ــه فنــي ســازمان حسابرســي،   10/03/1400م كميت

درخصـوص لـزوم    “ماليات بر درآمـد ”عنوان   با 35  راستاي اجراي استاندارد حسابداري  در
ها (ماليات تفـاوت بـين    شناخت بدهي ماليات انتقالي مربوط به مازاد تجديد ارزيابي دارايي

مبنـاي بهـاي تمـام شـده آن)، صـادر        ارزيابي شده و استهالك بر  استهالك دارايي تجديد
رعايت مفاد پرسش و پاسخ مزبور، مطابق با تاريخ اجراي استاندارد فـوق،    گرديده است. لذا،

از آن  بعـد  و 01/01/1399هـا از تـاريخ    هاي مالي كـه دوره مـالي آن   مورد كليه صورت  رد
  شود، الزامي است. شروع مي

        )1400(تير  96 پرسش
بهاي تمام شده به  شركت تعاوني مسكن مفروض، طبق قرارداد منعقده با اعضاي خود، واحدهاي احداثي را به

درصد باالسري هزينه مديريت سـاخت پـروژه،    10مزبور از محل ها واگذار خواهد كرد. همچنين تعاوني  آن
مديره و كاركنان اقدام  جمله حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت هاي جاري از به پرداخت هزينه نسبت
  زيان شركت مزبور چگونه است؟ و كند. نحوه تهيه صورت سود مي
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  : 96 پاسخ
مسـكوني، مشـمول اسـتاندارد    عنوان سازنده واحـدهاي   شركت تعاوني مسكن مفروض به

باشـد. لـذا ضـروري اسـت،      مـي  “ت امـالك ـهاي ساخ فعاليت”وان ـعن با 29 داريـحساب
دوره مالي گزارشگري، شامل مخارج تحمـل شـده بـراي     زيان آن براي هر و صورت سود

كار) و درآمد متناظر  درصد پيشرفت براساسساخت پروژه كه بازيافت آن محتمل است (
 هـاي  از دريافت باالسري و هزينه  سود صفر) و همچنين ساير درآمدهاي ناشيمبناي   آن (بر

  جاري تعاوني، تهيه و ارائه گردد.

        )1400(مرداد  97 پرسش
 يت و اپليكيشن كاربردي توسط يك شركت مفروض، همراه با تبليغاتسا وباندازي  نحوه انعكاس مخارج راه

نام كاربران جديد  كه موجب افزايش روند درخواست ثبت  …طريق بيلبورد، تلويزيون و گسترده آن شركت از
  و درنتيجه افزايش سطح فعاليت و درآمد آن شركت شده، چگونه است؟

  : 97 پاسخ
و اپليكيشن كاربردي موضوع پرسـش، يـك پلتفـرم واسـط      “يتسا وب”اندازي  مخارج راه

ه انجـام  اندازي و تبليغات گسترد فروش بين خريدار و فروشنده است و مخارج راه و خريد
عنـوان   بـا  17 ) اسـتاندارد حسـابداري  55خصوص نيـز، طبـق مفـاد بنـد (     اين شده در

 هاي نامشهود بـوده  عنوان دارايي ، فاقد معيارهاي الزم جهت شناخت به“هاي نامشهود دارايي”
  عنوان هزينه شناسايي شود. و نمونه مخارجي است كه در زمان وقوع بايد به

        )1400(شهريور  98 پرسش
هاي مـالي   گذاري متقابل در يكديگر داشته باشند، نحوه تهيه صورت يا چند شركت، سرمايه شرايطي كه دودر 

  تلفيقي، چگونه است؟
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  : 98 پاسخ
، شرط اصلي بـراي تهيـه   “هاي تلفيقي صورت”عنوان   با 39  استاندارد حسابداري 2  طبق بند
كنترل واحد اصـلي   اعمال  حقهاي مالي تلفيقي توسط واحد تجاري اصلي، برقراري  صورت

 *باشـد.  خصوص مـي   اين  پذير خود و وجود شواهد كافي و مستند در هاي سرمايه شركت  بر
هـاي مختلـف در يكـديگر، چنانچـه شـرط مزبـور        گذاري متقابل شركت شرايط سرمايه  در

عنـوان   شـركت بـه    شده، برقرار و قابل اثبـات باشـد، آن    هاي ياد يكي از شركت درخصوص
ه كنـد. همچنـين   ـهاي مالي تلفيقـي تهيـ   د صورتـود و بايـش وب ميـمحس “اصلي  دـواح”
شـده،    هـاي يـاد   ارتباط با يكـي از شـركت    نادر، چنانچه شرط برقراري كنترل در  موارد  در
هاي مـالي   چنين شرايطي، تهيه صورت  برقرار و قابل اثبات نباشد، در “اصلي واحد”عنوان  به

  تلفيقي مورد ندارد.

        )1400(شهريور   99 پرسش
 عنوان تغييـر  كاال از ميانگين موزون متحرك به ميانگين موزون ساالنه، به  و  آيا تغيير روش ارزيابي موجودي مواد

  گردد؟ هاي حسابداري و يا تغيير در برآورد محسوب مي در رويه

  : 99 پاسخ
 ،“كـاال  و حسابداري موجودي مواد”عنـوان    با 8  ) استاندارد حسابداري24مفاد بند ( براساس

كاال از ميـانگين مـوزون متحـرك بـه انـواع ديگـر        و روش ارزيابي موجودي مواد رـتغيي
 ، تغيير در رويه حسـابداري …ماهه و قبيل ميانگين موزون ساالنه، شش  ميانگين موزون از

  شود. محسوب نمي

 

 گـذاري  هاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه صورت”عنـوان    سابق با 18استاندارد  10  بند مزبور، جايگزين بند   *
هاي مالي گـروه كـه    صورتمورد كليه  االجرا در الزم -1384نظر شده  (تجديد “در واحدهاي تجاري فرعي

خاتمه يافته)،  1399و بعد از آن شروع شده و تا تاريخ پايان اسفند  1/1/1385ها از تاريخ  مالي آن دوره
 است. شده
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        )1400(مهر  100 پرسش
 اصالحيه 129  وابسته و نيز مادهعنوان معامالت با اشخاص  گذاري، به آيا معامالت بين مدير صندوق و صندوق سرمايه

  شود؟ قانون تجارت، محسوب مي

  : 100 پاسخ
عنوان معامالت با اشخاص وابسته تلقي و بايد طبق مفـاد اسـتاندارد    گونه معامالت، به اين

  هاي مالي افشا شود. ، در صورت“افشاي اطالعات اشخاص وابسته”عنوان  با 12 حسابداري

        )1400(آبان  101 پرسش
اصـالحيه قـانون تجـارت،      141دليل زيان انباشته و لزوم خروج از مشموليت مـاده    شركت فرعي مفروض، به

)، جهـت  11/05/1396مـورخ   67/96/200استناد رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري (رأي شـماره     به
استفاده از معافيت مالياتي تقبل تمام يا بخشي از زيان انباشته شركت توسط سـهامداران آن (شـركت اصـلي)،    

كسب موافقت سهامداران، مطالبات آنان را مستقيماً با زيان انباشته در گروه حقوق مالكانه، تهاتر نموده اسـت.    با
شده را معادل مبلغ تهاتر شده تعديل   هاي دريافتني از شركت فرعي ياد مقابل شركت اصلي نيز سرفصل حساب  در

رويه شركت  مدت، منعكس نموده است. آيا هاي بلند گذاري هاي مالي خود تحت سرفصل سرمايه و در صورت
  انعكاس رويداد مزبور، صحيح است؟ درخصوص اصلي

  : 101 پاسخ
 كميته فني سازمان حسابرسي درخصوص 59ضمن لزوم رعايت مفاد پرسش و پاسخ شماره 

 ها از محل مطالبات سهامداران، مبلغ تهاتر شده تقبل تمام يا بخشي از زيان انباشته شركت
در دفاتر شركت دفاتر شركت فرعي با زيان انباشته آن شركت،  مطالبات شركت اصلي در

تهاتر به حساب  بايست در زمان عنوان بخشودگي طلب از شركت فرعي تلقي و مي اصلي به
  هاي مالي آن، انعكاس يابد. زيان سال مربوط در دفاتر و صورت  و  سود

       )1400(آبان  102 پرسش

تـاريخ   از پـس  سـال  ثابت مشهود خود را ظرف مدت يك هاي شركت مفروض، مازاد تجديد ارزيابي دارايي
شرح فوق،  از تجديد ارزيابي به تجديد ارزيابي، به حساب افزايش سرمايه منتقل ننموده است. آيا مازاد ناشي

  مشمول ماليات است يا خير؟



 يرانا يحسابداران رسم جامعه يتخصص هاي كارگروه  و پاسخ  پرسش

52 

  : 102 پاسخ
هـاي مسـتقيم    قانون ماليات 149) ماده 1نامه اجرايي تبصره ( آيين 1 مفاد ماده براساس
افـزايش بهـاي   ”هيأت وزيران)،  21/01/1395مورخ ه  52793 ت /3874شماره  (مصوبه

رعايت استانداردهاي حسابداري، مشـمول    هاي اشخاص حقوقي، با از تجديد ارزيابي دارايي  ناشي
. بنـابراين، مـازاد تجديـد ارزيـابي شـركت مفـروض،       “باشـد  درآمد نمي  پرداخت ماليات بر

  باشد. مشمول شناسايي بدهي مالياتي نمي صورت رعايت مفاد ماده مزبور، در

        )1400(آذر   103 پرسش
تجديـد   از پس سال  هاي ثابت خود را در مهلت مقرر (يك شركت مفروض، كل مبلغ مازاد تجديد ارزيابي دارايي

كميته فنـي   10/03/1400مورخ  117شماره  ارزيابي)، بدون كسر بدهي ماليات انتقالي (موضوع پرسش و پاسخ
هـاي   حساب ، دربابت اين ازسازمان حسابرسي)، به حساب افزايش سرمايه منتقل نموده است. تعديالت الزم 

  چگونه اعمال شود؟ شركت

  : 103 پاسخ
) 1( رعايـت مفـاد تبصـره    از آن، با پس و 1399كه افزايش سرمايه طي سال  صورتي در

هـاي مسـتقيم    ماليـات قـانون   149) مـاده  1نامه اجرايي تبصره ( اصالحي آيين 10 ماده
عنـوان   بـا  35نظر گرفتن الزامات اسـتاندارد حسـابداري    ، بدون در1394مصوب تيرماه 

بايسـت مبلـغ    منظور رعايت استاندارد مزبور، مي ، انجام گرفته باشد، به“ماليات بر درآمد”
بـه  ماليات پرداختني (بدهي مالياتي) بابت اضافه مبلغ مازاد تجديد ارزيابي انتقال يافتـه  

زيان دوره (هزينـه ماليـات) و    و طرفيت سود حساب سرمايه، در سال افزايش سرمايه به
  زيان سنواتي (حسب اهميت)، منعكس شود.  و ، به حساب سودبعددر سنوات 
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  )1388آذر ( 1 پرسش
جداگانه شركت اصلي كه طبق اسـتانداردهاي  هاي مالي  به صورت آيا صدور گزارش حسابرس مستقل نسبت

 است؟ هاي مالي تلفيقي است، مجاز حسابداري، ملزم به تهيه و ارائه صورت

  : 1 پاسخ
هاي  گذار الزم است صورت كه طبق استانداردهاي حسابداري، شركت سرمايه مواردي در

آن،  جـاي  بـه هـاي مـالي تلفيقـي خـودداري و      مالي تلفيقي ارائه كند، اما از ارائه صـورت 
گونـه مـوارد حسـابرس بايـد      ايـن  هاي مالي شركت اصلي را ارائـه نمايـد، در   صورت تنها
هـاي فرعـي مشـمول تلفيـق،      هـاي مـالي شـركت    صـورت  صورت اساسي بـودن آثـار   در
مـواردي كـه وضـعيت مـالي، نتـايج عمليـات و        مردود اظهار كند. به بيان ديگـر در  نظر

وضـعيت مـالي، نتـايج عمليـات و جريـان       نقد شركت اصلي در مقايسـه بـا   وجوه جريان
به  نقد تلفيقي داراي تفاوت بااهميت يا اساسي باشد، صدور گزارش جداگانه نسبت وجوه

ـ هاي مالي شـركت اصـلي، همـراه     صورت ا اظهـارنظر مقبـول، مغـاير بـا اسـتانداردهاي      ب
  .*حسابرسي است

 

دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس  34شرح فوق، با مفاد بند  پاسخ ارائه شده به   *
)، 1390االجرا از بهمن  الزم -استانداردهاي جامعه حسابداران رسمي ايرانقانوني (مصوب كارگروه فني و 

 مطابقت دارد.

 كارگروه فني و استانداردها پاسخپرسش و  

 )يرسحساب(

2فصل  
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  )1389 فروردين( 2 پرسش
 برخورد  اطمينان به اطالعات ارائه شده توسط مديريت شركت، نحوهدر صورت عدم ارائه اطالعات الزم و يا عدم 

  ؟باشد يحسابرس به چه صورت م

  : 2 پاسخ
عنـوان   با 315استاندارد حسابرسي  )121-) تا (ت118-(تتوضيحي  هايطبق مفاد بند

 “طريق شناخت واحـد تجـاري و محـيط آن    اهميت از تشخيص و ارزيابي خطرهاي تحريف با”
مـالي   هـاي مـالي كـه دوره    االجرا براي حسابرسي صـورت  الزم -1393شده  نظر تجديد(

برخـي از عوامـل و شـرايط     ،*شـود.)  آن شروع مـي  از پس و 1394ها از اول فروردين  آن
بـاره   از مديريت واحد تجاري كه موجب ترديدهايي در اهميت ناشي خطرهاي تحريف با

نگرانـي دربـاره    جمله، است. از شدهگردد، تصريح  هاي مالي مي قابليت حسابرسي صورت
صداقت مديريت واحد مورد رسيدگي ممكن است چنـان جـدي باشـد كـه حسـابرس را      

حـدي   هاي مالي توسط مديريت در اين نتيجه برساند كه احتمال ارائه نادرست صورت به
همچنين نگراني درباره وضيعت و قابليت اعتمـاد   ،است كه انجام حسابرسي ميسر نيست

 حسابرس شود كه دسترسي يريگ جهيممكن است سبب اين نت ،احد مورد رسيدگيسوابق و
هـاي   صـورت بـه   تعديل نشده نسبتبراي اظهارنظر و مناسب به شواهد حسابرسي كافي 

حسابرس ارائه نظر مشروط يا عدم اظهـارنظر   نيست. در چنين شرايطي، ريپذ مالي امكان
از كـار   يريـ گ اما گاه تنها چاره حسابرس ممكن اسـت كنـاره   ،دهد يم توجه قرار را مورد
مسـئوليت حسـابرس   ”عنـوان   بـا  240استاندارد حسابرسي 38 طبق بند همچنين،. باشد
االجـرا   الزم -1394شـده   نظـر  تجديـد ( “هاي مالي ارتباط با تقلب در حسابرسي صورت در

آن  از پس و 1395فروردين ها از اول  مالي آن هاي مالي كه دوره براي حسابرسي صورت
 

شـناخت واحـد مـورد    ”عنـوان   سابق، با 315استاندارد حسابرسي  107بندهاي مزبور، جايگزين مفاد بند   *
اي االجـرا بـر   الزم -1386نظـر شـده    (تجديـد  “رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف بـا اهميـت  

و پـس از آن شـروع و تـا پايـان      1387ها از اول فـروردين   مالي آن هاي مالي كه دوره حسابرسي صورت
  است. خاتمه)، شده 1393  سال
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حسـابرس هنگـام    ،*اسـتاندارد مزبـور   56تـا   54بنـدهاي توضـيحي    شـود.) و  شروع مي
نظـر گـرفتن ماهيـت شـرايط      ، بـا در الزمكار و اقدام  گيري از كناره دربارهگيري  تصميم
  .ممكن است مشورت حقوقي را مناسب بداندي و لزوم رعايت الزامات قانوني، استثناي

  )1390(دي   3 پرسش
درج اقـالم  لزوم  درخصوص ،“هاي مالي ارائه صورت”عنوان   ،  با1  حسابدارياستاندارد  36مفاد بند توجه به   با

اي دورة مشابه سال مـالي قبـل    هاي مالي اقالم مقايسه هاي مالي، در مواقعي كه در صورت اي در صورت مقايسه
 هاي همـراه  زيان و يادداشت  و  صورت سود  مالي قبل دراي سال  طرفي عدم درج اقالم مقايسه  از  و  شود، درج نمي
 اظهـارنظر درج اين موضوع در بنـد    هاي مالي دوره جاري است، آيا هاي مالي فاقد آثار مالي بر صورت صورت

  عدم توافق، ضروري است؟ بند صورت بهحسابرس و برخورد با آن 

  : 3 پاسخ
شـده در گـزارش حسـابرس    اظهارنظرهاي تعديل ”عنوان  با 705طبق استاندارد حسابرسي 

هاي حسـابداري انتخـاب    ، چنانچه حسابرس درباره موضوعاتي مانند انطباق رويه“مستقل
يا كفايت افشاي اطالعات  و ها آنهاي بكارگيري  شده با استانداردهاي حسابداري و شيوه

يـت ولـي   بااهمگونـه مـوارد    هاي مالي با مديريت توافـق نداشـته باشـد و ايـن     در صورت
هـاي   اساسي) باشد، حسابرس بايد ضمن درج يـك بنـد تحريـف صـورت     گير (غيريرفراغ

مالي (مباني اظهارنظر مشـروط) قبـل از بنـد اظهـارنظر در گـزارش حسـابرس، در بنـد        
مبـاني   باال (بنـد   …ي آثار مورد مندرج در بنداستثنا بهنظر اين مؤسسه،  به”با عبارت  اظهارنظر

  “.نظر مشروط اظهار كند …هاي مالي صورتاظهارنظر مشروط)، نسبت به 

 

ارتباط بـا تقلـب و    مسئوليت حسابرس در”عنوان  سابق با 240استاندارد حسابرسي  65جايگزين مفاد بند    *
  1/1/1384هـا از تـاريخ    مـالي آن  هاي مـالي كـه دوره   ورتاالجرا براي ص (الزم “هاي مالي اشتباه در صورت

  است. خاتمه يافته)، شده 1394شروع و تا پايان اسفندماه 
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  )1391(تير   4 پرسش
  پذير است؟ آيا تهيه گزارش حسابرس مستقل به تاريخي غير از سال مالي شركت، امكان

  : 4 پاسخ
تهيـه گـزارش حسـابرس     درخصـوص اگرچه در استانداردهاي حسابرسـي، محـدوديتي    ”

 ،مـالي شـركت  تـاريخ پايـان سـال     ي مالي به تاريخي غيـر از ها صورتبه  مستقل نسبت
دوره مالي گزارشگري تغيير كرده است، رعايـت   كه يناتوجه به  با نشده است، اما تصريح

هـاي   يژه اثبات موجوديو بهخصوص،  اين الزامات مندرج در استانداردهاي حسابرسي در
تـاريخ   از بعـد  )، بررسـي وقـايع  دورهدر پايـان   هـا  آن برشمارش طريق نظارت جنسي (از

  “ضرورت دارد. …  ومالي)  وضعيت (صورتترازنامه 

  )1391(آبان  5 پرسش
 براسـاس همـاهنگي بـا گزارشـگري     منظور بهي بررسي اجمالي، ها گزارش درخصوصآيا انجام تعديالت الزم 

االجرا  الزم - 1389شده  نظر  تجديد “هاي مالي به صورت  گزارشگري نسبت”عنوان   با 700استاندارد حسابرسي 
شـود.)،   آن شروع مـي  از پس و 1390اول فروردين   ها از مالي آن  هاي مالي كه دوره براي حسابرسي صورت

  ضرورت دارد؟

  : 5 پاسخ
ي مـالي  هـا  صـورت دستورالعمل گزارشگري بررسي اجمالي حسابرس مستقل نسبت بـه  

شـده اسـت، لـذا     و ارائـه  آخرين استانداردهاي مصوب مربوط تهيه براساساي  دوره يانم
صورت تغييرات در استانداردهاي حسابرسـي مربـوط، متناسـب بـا آن، دسـتورالعمل       در

  نيز تعديل خواهد شد. شده يادگزارشگري 

  )1391(آذر   6 پرسش
گردد، آيـا تشـريح مبنـاي     روش غيرتعهدي تهيه  براساسي مالي واحد مورد گزارش، ها صورتدر شرايطي كه 

تأكيـد   بند عنوان بهبايست در گزارش حسابرس مستقل  ي مالي، ميها صورتتهيه  برايحسابداري مورد استفاده 
  شود؟  درج ،بر مطلب خاص
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  : 6 پاسخ
 ي مالي صاحبكار غير از مبناي تعهدي باشد، الزم اسـت ها صورتمواردي كه مبناي تهيه   در

مالحظـات خـاص در حسابرسـي    ”عنـوان    بـا  800مبنـاي اسـتاندارد     بـر  گزارش حسابرسي
 - 1390  شـده  نظـر   تجديد( “هاي با مقاصد خاص چارچوب براساسي مالي تهيه شده ها صورت

 و 1391  هـا از اول فـروردين   مـالي آن   هاي مالي كه دوره االجرا براي حسابرسي صورت الزم
. در چنين شرايطي، مبناي حسابداري مورد اسـتفاده  تهيه شود شود.)، آن شروع مي از پس

هاي حسـابداري، توصـيف گـردد.     اهم رويه  ي مالي، بايد در يادداشتها صورتبراي تهيه 
اشـاره بـه يادداشـت مزبـور،       نيز در بند اظهارنظر گـزارش حسابرسـي خـود، بـا     حسابرس

  نمايد.  تأكيد بر مطلب خاص، درج  بند  يك

  )1391(آذر  7 پرسش
 ايـن   نرخ ارز قابل دسترس براي واحد مورد رسيدگي نامشخص باشد، نحوه برخورد حسابرس با مواردي كه  در

  موضوع چگونه است؟

  : 7 پاسخ
اطمينــان بــااليي از قابــل اتكــا بــودن نــرخ ارز مــورد اســتفاده توســط   حســابرس بايــد بــا

صـورت    ارزي، اطمينـان حاصـل نمايـد. در    هاي بدهيها و  تجاري براي تسعير دارايي  واحد
كـه آثـار آن بااهميـت باشـد، موضـوع در        صورتي  و در مورداستفادهنبودن نرخ ارز مناسب 

هـاي مـالي در گـزارش حسـابرس مسـتقل درج و حسـب مـورد،         قالب بند تحريف صورت
صورت مشخص نبودن نرخ ارز قابـل دسـتيابي،     مشروط يا مردود اظهار خواهد شد. در  نظر

از  بعـد  دامنـه آثـار مـالي آن، حسـب مـورد     توجـه بـه     صـورت ابهـام و بـا    موضوع بايد بـه 
مواردي كه آثار مالي آن بااهميت ولـي غيـر فراگيـر باشـد) و يـا قبـل از         اظهارنظر (در  بند
موارد فراگير بودن آثار مالي آن)، در گـزارش حسـابرس مسـتقل ارائـه و       اظهارنظر (در  بند

  هاي مالي اظهارنظر شود. به صورت  طبق ضوابط مربوط، نسبت
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  )1391(دي  8 پرسش
  است؟  مديره، مجاز  ي مالي تأييد شده توسط هيأتها صورتآيا صدور گزارش حسابرس مستقل، قبل از دريافت 

  : 8 پاسخ
ي مـالي تأييـد شـده    هـا  صورتصدور گزارش حسابرس مستقل منوط به دريافت   الف)

ي مـالي توسـط   ها صورتصورت عدم تأييد  مديره است. بنابراين در توسط هيأت
  ؟باشد پذير نمي گزارش حسابرسي، امكانهيأت مديره، صدور 

، بـازرس قـانوني بايـد    151  ويژه مفاد مـاده  مفاد اصالحيه قانون تجارت، به براساس  ب )
گزارش خود را در موعد مقرر طبق مفاد اساسنامه، به مجمع عمومي صاحبان سهام 

  بيني شده در قانون مذكور، ارائه نمايد. مراجع پيش  صورت لزوم به  و در

  )1393 (آبان 9 پرسش
 همزمانر به عدم اظهارنظر گرديده و ـچگونگي نگارش بند اظهارنظر در شرايطي كه محدوديت اساسي منج

  ؟نيز ارائه نشده استهاي نقدي  جريان  صورت

  : 9 پاسخ
ي مالي ارائه شده براي حسابرسي ذكر و ها صورتدر چنين شرايطي، در بند مقدمه صرفاً 

عنوان يك بند تحريف قبل از بند اظهارنظر  بههاي نقدي  جريان صورتموضوع عدم ارائه 
هاي اساسـي كـه منجـر بـه      دليل محدوديت گردد، ليكن به گزارش حسابرس درج مي در

 نقد)  بند اظهارنظر به اين مطلب (عدم ارائه صورت جريان وجوه  است، در  اظهارنظر شده  عدم
  شود. اي نمي اشاره

  )1393(دي  10 پرسش
ي مـالي  ها صورتدر گزارش بررسي اجمالي  پولشويي مبارزه با مقرراتنحوه انعكاس بند مربوط به رعايت 

  ، چگونه است؟اي دوره يانم



  حسابرسي  -فني و استانداردها  -  2فصل 

59  

  : 10 پاسخ
هـاي   لحاظ نوع و ماهيت روش  ، بهاي دوره يانمي مالي ها صورتدر گزارش بررسي اجمالي 
 33  هاي مربوط و همچنـين مـاده   دستورالعمل تهيه گزارش 16رسيدگي، رعايت مفاد بند 

اسـت،    توسط حسابرسان، موضوعيت ندارد. بـديهي  پولشوييدستورالعمل اجرايي مبارزه با 
 معامالت و عمليات مشكوك كه در فرآيند انجام بررسي اجمالي در واحدهاي مورد رسيدگي

  بايست توسط حسابرس گزارش شود. شود، مي مشاهده مي

  )1394(فروردين  11 پرسش
  ثبت شده در حساب جاري شركا، چگونه است؟ نحوه برخورد حسابرس با رويدادهاي مالي

  : 11 پاسخ
معامالت انجام شده با شركا جزء معامالت با اشخاص وابسته بوده و بايد طبق اسـتانداردهاي  

 انعكـاس معـامالت مزبـور در    ي مـالي افشـا و گـزارش گـردد.    هـا  صـورت حسـابداري در  
كـه عمـده    يصورت گيرد. در صورت مي ها آنتوجه به ماهيت  باهاي نقدي  جريان صورت

هـاي   طريق جاري شركا انجام شود، حسابرس بايـد از وجـود كنتـرل    معامالت شركت از
ي شـركت،  هـا  حسـاب رابطه با صحت و كامل بودن كليه معـامالت در   داخلي مناسب در

 قالب  هاي داخلي مناسب، موضوع را در وجود كنترل  صورت عدم  اطمينان حاصل كند و در
  درج نمايد. محدوديت در گزارش حسابرس بند

  )1394(فروردين   12 پرسش
بر گزارشـگري مـالي در    هاي داخلي حاكم ليست رعايت الزامات كنترل نحوه گزارشگري نتايج بررسي چك

  هاي بورسي (تهيه شده توسط سازمان حسابرسي)، چگونه است؟ شركت

  : 12 پاسخ
بورسي، توسط حسابرسان تكميل و مـوارد   يها ليست مذكور در رسيدگي به شركت چك
رعايـت مقـررات سـازمان بـورس، در بخـش سـاير        عنوان عدم ليست به چك رعايت عدم

  گردد. ميهاي قانوني و مقرراتي حسابرس، درج  مسئوليت
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  )1394(ارديبهشت  13 پرسش
  شود؟ چارچوب كدام استاندارد حسابرسي تهيه و تنظيم مي هاي كشور، در گزارش حسابرسي در دهياري

  : 13 پاسخ
هـا جهـت رسـيدگي بـه      هاي دهيـاري  نامه ها و آيين ها و دستورالعمل كه از روش  صورتي  در

گـزارش  قـرارداد و   ،بودجـه و تعـادل درآمـد و اعتبـارات اسـتفاده شـود        صورتحساب كـل 
هاي توافقي رسـيدگي بـه اطالعـات     (اجراي روش 4400مبناي استاندارد   حسابرس بايد بر

 هـاي كشـور،   دهيـاري  ي ماليها صورتمجموعه كه   صورتي  درهمچنين، شود.   تهيهمالي) 
، شـود تهيـه   بخش عمومياز استانداردهاي حسابداري   مبناي حسابداري غير  يك براساس

مالحظـات  ”عنوان   با  800  چارچوب استاندارد حسابرسي  حسابرس بايد گزارش خود را در
 “هـاي بـا مقاصـد خـاص     چـارچوب  براسـاس ي مالي تهيـه شـده   ها صورتخاص در حسابرسي 

هـا   مالي آن  هاي مالي كه دوره االجرا براي حسابرسي صورت الزم - 1390شده  نظر  تجديد(
  ارائه كند. )،.شود آن شروع مي از پس و 1391از اول فروردين 

  )1394(خرداد  14 پرسش
  سال مالي، چيست؟ شده براي يك نظر تجديدي مالي ها صورتشرايط صدور گزارش حسابرسي مجدد براي 

  : 14 پاسخ
ي ها صورتبه   شده حسابرسي نسبت نظر  تجديدطور كلي حسابرس بايد از صدور گزارش  به

مـوارد زيـر   كليـه  رعايت  در شرايط استثنايي با اماسال مالي، خودداري نمايد.  مالي يك
 نظر تجديدي مالي ها صورتبه  به صدور گزارش حسابرسي جديد نسبت تواند نسبت مي

  نمايد.  شده، اقدام
  عام نباشد. مورد گزارش از نوع سهاميواحد   ) 1
ي مـالي در جهـت رعايـت اسـتانداردهاي حسـابداري و      هـا  صورتدر  نظر تجديد  ) 2

  هاي بااهميت گزارش حسابرسي اوليه باشد. تحريف رفع
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  د.ـه نباشـده در گزارش حسابرسي اوليـمنظور رفع محدوديت مطرح ش به  ) 3
  د.ـخصوص اطمينان حاصل كن اين به نبود سوء نيت در حسابرس نسبت  ) 4

تـاريخ   از پس رويدادهاي”عنـوان    با 560استاندارد حسابرسي  16و  15مفاد بندهاي   ) 5
هـاي   االجرا براي حسابرسي صـورت  الزم - 1396ر شده ظن  (تجديد “هاي مالي صورت

 درخصوص شود)، آن شروع مي از پس و 1396ها از فروردين  مالي آن  مالي كه دوره
طـور كامـل    شده، به نظر  تجديد هاي مالي به صورت  حسابرسي نسبت صدور گزارش
  :ازجملهرعايت گردد. 

ي مالي جديـد  ها صورتشده، در  نظر تجديدي مالي ها صورتداليل تهيه   الف)
  افشا شود.

 بابت اين ازيك بند توضيحي در ساير بندهاي توضيحي گزارش حسابرس،   ب )
  درج گردد.

شـده بايـد مطـابق بـا تـاريخ تصـويب        نظـر  تجديدي مالي ها صورتتاريخ   پ )
  ي مالي جديد باشد.ها صورت

ي مالي ها صورتتاريخ گزارش جديد حسابرس نبايد قبل از تاريخ تصويب   ت )
  شده باشد. نظر تجديد

بايد تا تاريخ  560استاندارد حسابرسي  7و  6هاي مندرج در بندهاي  روش  ث )
  گزارش جديد حسابرس، اجرا شود.

 ،صادر شده قبلـي  ي ماليها صورتكنندگان  به آگاه شدن كليه دريافت  سبتن  ج )
ي مـالي جديـد،   هـا  صورت دربارهشده حسابرس  نظر  تجديداز صدور گزارش 
  كند.  اطمينان حاصل
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  )1394(خرداد  15 پرسش
سازمان تأمين اجتماعي، تا تاريخ گزارش حسابرس،  هاي يهاعالمموجب برگ   به برخورد حسابرس بابت مطالباتي كه

    به واحد مورد رسيدگي ابالغ گرديده، چگونه است؟
  

  : 15 پاسخ
هاي انجام شده طبق دستورالعمل حسابرسي، از رعايت كليه  رسيدگي براساساگر حسابرس 

قوانين و مقررات مربوط به سازمان تأمين اجتماعي توسط واحد مورد رسيدگي اطمينان يابد 
 منظـور گرديـده   هـا  حسـاب توجه به رسيدگي انجام شده، آنچه كه در   مئن شود كه باو مط
محتملـي نيـز وجـود نـدارد،      هـاي  بـدهي مربوط كافي بـوده و   هاي بدهيبابت برآورد  است،

  چنين شرايطي نيازي به درج بند شرط در گزارش حسابرس مستقل نيست.  در

  )1394(مرداد  16 پرسش
ي مـالي  هـا  صورتدر گزارش حسابرسي  ارائه شدهنحوه برخورد حسابرس گروه يا مجموعه با آثار بندهاي 

  واحد تجاري وابسته، چگونه است؟

  : 16 پاسخ
مـالي واحـد تجـاري وابسـته،      يهـا  صـورت در گـزارش حسابرسـي    ارائه شـده آثار بندهاي 

 مباني  ه، در بندي مالي گروه يا مجموعها صورتصورت اهميت بايد در گزارش حسابرسي   در
  ارائه شود. اظهارنظر تعديل

  )1394(شهريور  17 پرسش
هـا   انعقاد قرارداد و صدور گزارش در ارتباط با حسابرسي ويژه اطالعات تعهدات ارزي سررسيد گذشته بانك

  پذير و ارتقاي نظام مالي كشور)، چگونه است؟ قانون رفع موانع توليد رقابت 46(موضوع ماده 

  : 17 پاسخ
قـانون رفـع موانـع توليـد      46از اجـراي مفـاد مـاده     ارزي ناشي در رسيدگي به تعهدات

هـاي نمونـه كـه توسـط      پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، طبق قراردادها و گـزارش  رقابت
  است، عمل شود. سازمان حسابرسي با بانك مركزي توافق شده
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  )1394(آذر  18 پرسش
شامل بندهاي محدوديت يا ابهام  نهمزمامواردي كه گزارش حسابرس مستقل داراي عدم توافق اساسي و  در

  اساسي باشد، نوع اظهارنظر حسابرس چگونه خواهد بود؟

  : 18 پاسخ
 تواند منجر به اظهارنظر مقبول، مشروط و يا مردود شود، كه عدم اظهارنظر مي توجه به اين  با

  شود. اظهارنظر مردود ارائه مي درنتيجه

  )1394(دي  19 پرسش
رعايت قوانين و مقـررات    گزارش موارد عدم درخصوصنحوه اجراي دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار 

هـاي پذيرفتـه    شركت اي دوره يانمي مالي ها صورتبررسي اجمالي  درخصوصسازمان بورس و اوراق بهادار، 
  شده در بورس، چگونه است؟

  : 19 پاسخ
 اي دوره يـان مي مـالي  هـا  صـورت بـه   در گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل نسبت

بـا عنـوان    250 هاي پذيرفته شده در بورس، ضمن توجه به استاندارد حسابرسـي  شركت
نظر  هاي مورد ليست ، چك“ي ماليها صورتارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي ”

  رعايت گزارش گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تكميل و موارد عدم

  )1394(بهمن  20 پرسش
شرط  طريق اجاره به نحوه برخورد با افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي اراضي خريداري شده از

ارزيـابي،   توجه به عدم انتقال قطعي مالكيت اراضي خريداري شده به خريدار در تـاريخ تجديـد   تمليك، با
  چگونه است؟
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  : 20 پاسخ
كه   آنجايي  ، از“ها حسابداري اجاره”وان عن  با 21 حسابدارياستاندارد  7توجه به مفاد بند   با

، شـود  از مالكيت دارايي منتقل مي  اي تمامي مخاطرات و مزاياي ناشي هاي سرمايه در اجاره
كه ابهام جـدي و بـااهميتي در پرداخـت ديـون و انتقـال مالكيـت وجـود         صورتي لذا در

و  و انتقال مازاد آن به حساب سرمايه طبق قوانين مزبورارزيابي اراضي   نداشته باشد، تجديد
  است. مجازمقررات مربوط، 

  )1395(تير  21 پرسش
هايي كه طبق نمونه ابالغ شده توسط بانك مركزي جمهوري  ي مالي بانكها صورتنحوه برخورد حسابرس با 

  است؟  اسالمي ايران تهيه شده، چگونه

  : 21 پاسخ
ي مـالي نمونـه ابالغـي بانـك مركـزي، بعضـاً بـا اسـتانداردهاي         ها صورتكه  توجه به اين  با

طريق سازمان   تا تعيين تكليف نهايي موضوع از بنابراينباشد،  حسابداري مصوب منطبق نمي
عنـوان مرجـع تـدوين اصـول و ضـوابط حسـابداري و حسابرسـي، مؤسسـات          حسابرسي به

استانداردهاي حسابداري مصوب،  انطباق با  حسابرسي جامعه بايد تا رفع شبهات و موارد عدم
منطبق با استانداردهاي حسابداري مزبور   نحوي صادر نمايند كه موارد غير  گزارش خود را به

گذاري در ترازنامـه بـا عناصـر منـدرج      هاي سرمايه جمله سرفصل حقوق صاحبان سپرده  (از
هـاي   صـورت عملكـرد سـپرده    يـك تفكچارچوب مفاهيم نظري مغـايرت دارد و نيـز    در

صـورت    زيان كه موجب عدم انعكاس بخشي از رويـدادها در   و  از صورت سود گذاري سرمايه
  مشخص و گزارش گردد. يروشن به)، …است  زيان شده  و  سود

  )1395(شهريور  22 پرسش
  باشد يا خير؟ آيا حسابرس مجاز به ارائه تأييديه دريافتي از مشتريان، به صاحبكار مي
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  : 22 پاسخ
بينـي   استانداردهاي حسابرسي منعي بابت ارائه تأييديه دريافتي بـه صـاحبكار، پـيش   در 

  نشده است.

  )1395(مهر  23 پرسش
ي ها صورتبه   گزارشگري نسبت”عنوان   با 700 حسابرسي استاندارد مبناي  آيا صدور گزارش حسابرس مستقل بر

  مجاز است؟ اي دوره ياني مالي مها صورت به نسبت ،“مالي

  : 23 پاسخ
هاي  ي مالي كه براي دورهها صورت به گزارش حسابرس مستقل نسبت رسيدگي و صدور

بايـد   امـا شود، مغايرتي با استانداردهاي حسابرسي نـدارد.   مختلف مياني تهيه و ارائه مي
تـر باشـد، قابليـت     هاي مالي گزارشگري كوتاه توجه داشت كه هرچه دوره موضوعاين  به

هـاي   اي دوره ي است، ارائـه اقـالم مقايسـه   اتكا به اطالعات آن كاهش خواهد يافت. بديه
  .دارد ضرورت گزارش، ي مالي دوره موردها صورتمياني در 

  )1395(آذر  24 پرسش
قبل، پيش از تاريخ تأييـد   هاي سالمطالبه شده  جرائمها و  چنانچه رأي هيأت حل اختالف مالياتي بابت ماليات

مكرر قـانون   251و موضوع به هيأت ماده  ي مالي توسط هيأت مديره به واحد مورد رسيدگي ابالغها صورت
نتيجه نهايي آن اطالعاتي در دسترس نباشد،  از اماحال رسيدگي باشد،  هاي مستقيم ارجاع شده و در ماليات

  نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟

  : 24 پاسخ
ي مـالي  هـا  صـورت اينكه رأي هيأت حل اختالف مالياتي، پـيش از تـاريخ تأييـد     به نظر

مصاديق رويدادهاي تعديلي بوده  موضوع از درنتيجهاست،  شدهتوسط هيأت مديره ابالغ 
توجـه   بابنابراين، حسابرس  .باشد ، از موارد تحريف ميبابت اين ازاحتساب ذخيره  و عدم

مـورد  ي مالي (بااهميت يا اساسـي)، بايـد حسـب    ها صورتبه ارزيابي آثار مالي آن بر كليت 
  يا مردود اظهار نمايد.مشروط  نظر
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  )1395(آذر  25 پرسش
 عنوان بههاي نقدي  جريان صورت  به نسبت اظهارنظر زيان، و سود صورت به نسبت مردود اظهارنظر شرايط در
  باشد؟ بايد چگونه مستقل مالي صورت يك

  : 25 پاسخ
 حسابرسي شواهد كسب در محدوديت تحريف، موارد آثار اهميت چنانچه خاص، شرايط  در
 متفـاوت  اظهارنظر  است  ي مالي متفاوت باشد، ممكنها صورت از يك  هر بر اساسي ابهام و

  ي مالي ضرورت يابد.ها صورت از يك  هر به  نسبت

  )1395(آذر  26 پرسش
 منطبـق  ،نقدي هاي جريان  صورتهاي اصلي  تحت سرفصلشده  منعكس نقدي هاي جريان عمده كه شرايطي  در
 چگونـه  مذكور صورت به نسبت اظهارنظر نوع نباشد، دوره طي نقد وجه خروج و ورود واقعي هاي جريان بر

  باشد؟ بايد

  : 26 پاسخ
 نقـدي،  هـاي  جريـان  صورت به نسبت بايد حسابرس موضوع، مالي آثار ارزيابي به توجه با

  .نمايد اظهار مردود يا مشروط نظر مورد، حسب

  )1395(آذر  27 پرسش
 بـه  اظهارنظر وي نسـبت  بر ،هاي نقدي جريان صورتنسبت  مستقل حسابرس اظهارنظر مباني كه صورتي در

الزم اسـت   حسابرسي گزارش در آيا باشد، بدون تأثير زيان و سود صورت و وضعيت مالي) (صورت ترازنامه
  گردد؟ تفكيك مذكور صورت به ،مربوط نظرمباني و اظهار

  : 27 پاسخ
 بـه  نسـبت  نظر اظهار بر ،هاي نقدي جريان صورت نسبت نظر اظهار مباني كه صورتي در

 نظر اظهار و مباني باشد، بدون تأثير زيان و سود صورت و وضعيت مالي) (صورت ترازنامه
  .شود تفكيك بايد
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  )1395(دي   28 پرسش
 ،ي مستقل دانشگاه دولتـي ها حسابصورت عملكرد و بودجه  و عملياتي تراز به  تواند نسبت آيا حسابرس مستقل مي

  اظهارنظر نمايد؟

  : 28 پاسخ
 دانشـگاه  بـه  كتبـاً  كـار  پـذيرش  و قـرارداد  انعقـاد  از  قبلضروري است، حسابرس مستقل 

ي مالي بايد طبق استانداردهاي حسـابداري بخـش عمـومي تهيـه     ها صورت كه نمايد  اعالم
اقـدام نكنـد،    مربوط ي ماليها صورت تهيه به  چنانچه واحد مورد رسيدگي نسبت اما، شود

جـامع   مبـاني  سـاير  براسـاس ي مـالي تهيـه شـده    هـا  صـورت  دربارهدر گزارش حسابرس 
ي ها صورت همراه يادداشت به يا  مبناي حسابداري مورد استفاده تصريح و  حسابداري، بايد

 بـه  مالي كه مبناي مزبور در آن تشريح شده است، اشـاره شـود. حسـابرس بايـد نسـبت     
 حسـابداري  مبنـاي  براسـاس  اهميـت   بـا  هاي جنبه تمام  ي مالي ازها صورت  ارائه مطلوبيت
مالحظـات خـاص در   ”عنـوان    بـا  800اسـتاندارد حسابرسـي   چـارچوب    شـده، در  مشخص

. كنـد  نظـر   اظهار “هاي با مقاصد خاص چارچوب براساسي مالي تهيه شده ها صورتحسابرسي 
 مقاصـد  بـا  چـارچوب  يـك  براساسي مالي ها صورت به  تنسب حسابرسي گزارش همچنين

كننـدگان از گـزارش    بند تأكيد بر مطلب خاص براي آگاهي اسـتفاده   يك شامل بايد خاص
 تهيـه  عمومي بخش استانداردهاي مبناي  ي مالي برها صورتبر اينكه  حسابرس باشد، مبني

 نتيجــه  و در شـده  ارائــه و تهيـه  خــاص مقاصـد  بـا  چــارچوب  يـك  اســاس  بـر  و گرديـده ن
  مناسب نباشد. ديگر مقاصد براي است  ممكن

  )1395(دي    29 پرسش
  شود؟ نگهداري بايد سال هاي حسابرسي سنوات گذشته، براي چند پرونده

  : 29 پاسخ
 “مســتندات حسابرســي”عنــوان   بــا 230 اســتاندارد حسابرســي توضــيحات 23بنــد  طبــق

هـا   مالي آن  مالي كه دوره هاي االجرا براي حسابرسي صورت الزم - 1395شده  نظر  تجديد(
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هـاي حسابرسـي بايـد حـداقل      ، پروندهشود.) آن شروع مي از پس و 1395از اول فروردين 
از تـاريخ گـزارش حسـابرس يـا تـاريخ گـزارش حسـابرس گـروه،          پـس  سال 3براي مدت 
 ادعاهـايي  يـا  ادعـا  حسـابرس،  تشخيص به كه است مواردي براي مدت  . اينشودنگهداري 
. باشــد نداشــته ودـوجــ دهـآينــ  در وي نظــر  اظهــار آثــار و حســابرس گــزارش بــه  نســبت

هاي حسابرسي بايد بـراي مـدت الزم بـه تشـخيص حسـابرس،       صورت، پرونده  اين  غير  در
نگهـداري   لـزوم  به  دليل نسبت  هر  تأكيد است، چنانچه حسابرس به  نگهداري شود. شايان

 آينـده   احتمـال را بدهـد كـه در     ايـن سـال،    3 شـدن   سپري از بعد هاي حسابرسي پرونده
 يـا   و پرسـش  مـورد  ديگـران  توسط نظر،  مورد پرونده موضوع است  ممكن) دور يا نزديك(

 از پـس  سال 5، حداقل اي هاي حرفه همه نگراني فعر تا را پرونده آن بايد گيرد،  قرار بررسي
  كند.  نگهداري در باال، شده  هاي ياد تاريخ

  )1395(بهمن  30 پرسش
اي  به ارائه خدمات مشاوره  مجاز) فرعي واحدهاي و اصلي واحد حسابرسان از  گروه (اعم واحدهايآيا حسابرسان 

گروه  واحدهايو ديگر  واحد اصليالمللي گزارشگري مالي به  ي مالي طبق استانداردهاي بينها صورت تهيهو 
  باشند؟ مي

  : 30 پاسخ
 حسـابرس  توسط مذكور اتـخدم هـارائ موجود، مقررات و اي حرفه رفتار آيين رعايت در

  .باشد نمي مجاز گروه، واحدهاي حسابرسان و اصلي واحد

  )1395(بهمن  31 پرسش
 حسابرسي گزارش ارائه به مجاز فرعي، واحدهاي و اصلي واحد حسابرسان از  گروه، اعم واحدهايآيا حسابرسان 

گـروه   ديگر واحدهاي مالي گزارشگري المللي بين استانداردهاي براساس تهيه شده مالي يها صورت درخصوص
  باشند؟ كه خود داراي حسابرس و بازرس قانوني ديگري هستند، مي
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  : 31 پاسخ
با رعايت ضوابط و استانداردهاي حسابرسـي و قـوانين و مقـررات حـاكم، ارائـه گـزارش       

 المللـي  بـين  اسـتانداردهاي  براسـاس ي مـالي تهيـه شـده    هـا  صورت مورد حسابرسي در
 هسـتند،  ديگـري  قـانوني  زرسبـا  و حسابرس داراي خود كه واحدهايي مالي گزارشگري

  .باشد مي مجاز

  )1395(بهمن  32 پرسش
المللي گزارشـگري   بين استانداردهاي براساسي مالي تهيه شده ها صورتمبناي صدور گزارش حسابرسي جهت 

  مالي، چيست؟

  : 32 پاسخ
به  گزارشگري نسبت”عنوان  با 700 حسابرسي استاندارد مبناي بر بايدگزارش حسابرسي 

هاي مالي كـه   االجرا براي حسابرسي صورت الزم - 1389شده  نظر  تجديد( “ي ماليها صورت
 مورد تعديالت انجام  با شود)، آن شروع مي از پس و 1390ها از اول فروردين  مالي آن  دوره
 كـه  ايـن  بر مبني توضيحي بند يك در موضوع است ضروري همچنين. شود ارائه و تهيه نياز

 ايـران)  حسـابداري  استانداردهاي مبناي  بر تهيه شده(ارش گز  ي مالي واحد موردها صورت
ي مـالي  هـا  صـورت  بـه   نسـبت  اي جداگانـه  حسابرسي گزارش و گرفته  مورد حسابرسي قرار

  .شودمنتشر گرديده است، درج  مذكور

  )1395(بهمن  33 پرسش
المللي گزارشگري  استانداردهاي بين براساسي مالي تلفيقي ارائه شده ها صورت درخصوصظر حسابرس ن  اظهار
  چگونه است؟آن،  فرعي و وابسته واحدهايي مالي ها صورتدر رابطه با مبناي تهيه  ،مالي
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  : 33 پاسخ
بايد  مالي، گزارشگري المللي بين استانداردهاي براساسي مالي تلفيقي تهيه شده ها صورت

 اسـتانداردهاي  براسـاس  كـه  فرعـي  واحدهاياصلي و  واحدي مالي ها صورتحاصل تلفيق 
همچنـين صـدور گـزارش حسابرسـي     تهيه گرديده، ارائه شود.  گزارشگري ماليالمللي  بين

گرفتن استاندارد   نظر  در  ي مالي تلفيقي توسط حسابرس واحد اصلي، باها صورت به  نسبت
 - 1389شده  نظر  تجديد( “ي ماليها صورتبه   گزارشگري نسبت”عنوان   با 700حسابرسي 

 و 1390هـا از اول فـروردين    آنمـالي    هاي مالي كه دوره االجرا براي حسابرسي صورت الزم
  است.  و انجام تعديالت مورد نياز، الزامي شود)، آن شروع مي از پس

  )1395(بهمن  34 پرسش
سـود   اصلي فوق، داراي واحدي مالي تلفيقي گروه و ها صورتاصلي داراي زيان انباشته باشد، اما  واحدچنانچه 

  اصالحيه قانون تجارت، چگونه است؟ 141  با مفاد ماده بازرس قانوني برخورد نحوه باشد، انباشته  خالص و سود

  : 34 پاسخ
عنـوان يـك شخصـيت     بـه  گـروه  مـالي  گزارشـگري  راستاي ي مالي تلفيقي درها صورت

صـرفاً  گردد. بر اين اساس، بازرس قـانوني   شخصيت حقوقي ارائه مي نه يك حسابداري و
 اصـالحيه  141 مـاده  جملـه  از مقـررات،  و قـوانين  رعايت درخصوص گزارش موارد عدم

مسـئوليت   شخصيت حقوقي، داراي  يك عنوان  به اصلي شركت با ارتباط  در تجارت، قانون
  باشد. مي

  )1396(فروردين  35 پرسش
 باشد، مواجه محدوديت با حسابرس مالي، صورت يك از خاص قلم يك به رسيدگي درخصوص كه صورتي در
 باشد، نشده انجام قلم آن به حسابداري نسبتي مالي افشاي الزم طبق استانداردهاي ها صورت در همزمان و

  است؟ چگونه حسابرس برخورد نحوه
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  : 35 پاسخ
بـه اطالعـات الزم جهـت رسـيدگي و      دسترسـي  محـدوديت  موضوع اهميت، صورت در

 در گزارش حسابرس مسـتقل  بايدموضوع عدم افشاي الزم طبق استانداردهاي حسابداري، 
  گردد. ارائه

  )1396(ارديبهشت  36 پرسش
، خـاص هاي  فرعي، شعب، مشاركت واحدهاي(  هاي يك گروه حسابرسي اطالعات مالي بخشآيا عدم امكان 

  گروه دار صالحيت اركان توسط شده اتخاذ تصميمات نتيجه ، در گروه حسابرس توسط) …وابسته و  واحدهاي
 تلقـي   گـروه  حسـابرس  رسيدگي در محدوديت ها، بخش حسابرس از  گروه حسابرس بودن متفاوت بر مبني
  گردد؟ مي

  : 36 پاسخ
ي مـالي  هـا  صـورت  حسابرسـي  بـا  رابطـه  در اصلي واحد حسابرس مسئوليت به توجه با

مالحظـات خـاص در حسابرسـي    ”عنوان  با  600تلفيقي، رعايت كامل استاندارد حسابرسي 
االجـرا   الزم -1389شـده   نظـر  تجديد( ،“شامل كار حسابرسان بخش -  ي مالي گروهها صورت

آن  از پس و 1391ها از اول فروردين  مالي آن هاي مالي كه دوره براي حسابرسي صورت
 بخش حسابرسي در  گروه حسابرس مشاركت به ويژه مالحظات مربوط به شود)، شروع مي

 توجـه  مـورد  بايـد  ،)فـوق  اسـتاندارد  12 بنـد  موضوع( ها آن حسابرسان با ارتباط لزوم و
رارداد حسابرسي منعقده با واحد اصلي، موضـوع امكـان   ق در و گرفته قراره گرو حسابرس

 و اطالعـات  اخـذ  درخصـوص   ايجاد محدوديت براي حسابرس گـروه  مشاركت و نيز عدم
  .شود درج مناسب نحو به ها، بخش حسابرس از الزم مستندات

  )1396(ارديبهشت  37 پرسش
 توضـيحي  بند اي، درج رهدو ي مالي ميانها صورت به نسبتآيا در گزارش بررسي اجمالي حسابرس مستقل 

  باشد؟ مي پذير امكان ساليانه، عادي عمومي مجمع در مقرر تكاليف پيگيري درخصوص
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  : 37 پاسخ
 عمـومي  مجمـع  در مقرر تكاليف پيگيري درخصوص توضيحي بند درج اينكه، به توجه با

مـالي   يهـا  صـورت  به نسبت مستقل حسابرس اجمالي بررسي گزارش در ساليانه، عادي
 بررسـي  مـورد  ي، در دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسـابرس مسـتقل در  ا دوره ميان

 دستورالعمل با منطبق شده،  ياد گزارش در آن درج درنتيجه است، نشده بيني پيش اجمالي،
  .باشد نمي مزبور

  )1396(خرداد  38 پرسش
ها كه فاقد دفاتر قانوني  دولتي و شهرداريهاي  آيا مؤسسات حسابرسي مجاز به پذيرش كار حسابرسي دستگاه

  ؟باشند نمايند، مي هستند و اظهارنامه مالياتي نيز به سازمان امور مالياتي ارائه نمي

  : 38 پاسخ
و تحريـر   مكلف بـه نگهـداري   كه هاي دولتي ي مالي دستگاهها صورتپذيرش حسابرسي 
ب حسـابرس  مشـروط بـه انتخـا   ، (طبق اسـتانداردهاي حسابرسـي)   دفاتر قانوني نيستند

هاي مالي براساس استانداردهاي  ها، تهيه صورت صالح قانوني آن مستقل توسط اركان ذي
هـاي   هاي با مقاصد خـاص و اسـتفاده از سيسـتم    يا چارچوب حسابداري بخش عمومي و

هـا،   هاي وابسته بـه آن  ها و سازمان اتكا، منعي ندارد. همچنين، شهرداري حسابداري قابل
وزير وقت كشور، مكلف به تهيه و تحرير  8/4/1395مورخ  40904 طبق بخشنامه شماره

  باشند. دفاتر قانوني مي

  )1396(خرداد  39 پرسش
 ها و الزام شهرداري حسابرسي سازمان توسط عمومي بخش حسابداري استانداردهاي انتشار و تصويب  به توجه  با

، 1395داري تعهدي و رعايت استانداردهاي مزبور از ابتـداي سـال   حساب مبناي ي مالي برها صورتبه تهيه 
 برخـورد  نحوه شود، ارائه و تهيه نقدي مبناي براساسها  ي مالي شهرداريها صورتچنانچه عليرغم الزام مزبور، 

  است؟ چگونه حسابرس
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  : 39 پاسخ
 شـهرداري  بـه  كتبـاً  كار پذيرش و قرارداد انعقاد از قبل ضروري است، حسابرس مستقل

ي مالي بايد طبق استانداردهاي حسابداري بخش عمومي ها صورتوط اعالم نمايد كه مرب
 براسـاس ي مالي ها صورت تهيه به چنانچه شهرداري مورد رسيدگي نسبت اما، شودتهيه 

ي مالي تهيـه شـده   ها صورتگزارش حسابرس درباره  در نكند، اقدام مزبور استانداردهاي
 يـا  داري، بايد مبناي حسابداري مورد استفاده تصـريح و حساب جامع مباني ساير براساس

 ي مالي كه مبناي مزبور در آن تشريح شده است، اشـاره شـود.  ها صورت همراه يادداشت به
 اهميـت،  بـا  هـاي  جنبـه  تمام ي مالي ازها صورت ارائه مطلوبيت به حسابرس بايد نسبت

 عنوان  با 800  حسابرسي استاندارد چارچوب  مبناي حسابداري مشخص شده و در براساس
  “هاي با مقاصد خـاص  چارچوب براساسي مالي تهيه شده ها صورتمالحظات خاص در حسابرسي ”
مـالي   هـاي مـالي كـه دوره    االجرا براي حسابرسي صورت الزم -1390ده ـش نظر تجديد(

 همچنـين . كنـد  نظر اظهار ود)،ـش روع ميـآن ش از پس و 1391ن ـا از اول فرورديـه آن
ي مالي مذكور، بايد شامل يك بند تأكيد بر مطلـب  ها صورت به نسبت حسابرس گزارش

ي ها صورتبر اينكه  كنندگان از گزارش حسابرسي باشد، مبني خاص براي آگاهي استفاده
 مبنـاي  براسـاس  و نشـده  تهيـه  عمـومي  بخش حسابداري استانداردهاي مبناي مالي بر

  .نباشد مناسب ديگر مقاصد براي است ممكن ،نتيجه در و شده ارائه و تهيه نقدي

  )1396(خرداد  40 پرسش
منحل شده باشـد،   قبلي حسابرسي مؤسسه كه صورتي نحوه استعالم حسابرس جايگزين از حسابرس قبلي، در

  چگونه بايد انجام شود؟

  : 40 پاسخ
 مربوط ضوابط به توجه با حسابرسي، كار پذيرش عدم يا پذيرش درخصوصگيري  تصميم

در آخـرين   ارائـه شـده  مـوارد   اي و نيـز  حرفـه  رفتار آيين و حسابرسي استانداردهاي در
. باشد مي جايگزين حسابرس مسئوليت و عهده  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، به
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، نحـوه  ارزيـابي منظـور   بـه  ،قبـل  سال حسابرسي هاي پرونده به دسترسي ت عدمصور در
 حسابرسـي  قرارداد در موضوع اين دوره، ابتداي هاي مانده به رسيدگي نتايج و مستندات

  .گيرد قرار توجه موردبايد  جديد، سال

  )1396(خرداد  41 پرسش
 ،برداري بهره از  قبل هاي هزينه با ارتباط  برداري، در هبهر از  قبل واحدمالياتي يك   ي مالي و اظهارنامهها صورت

 در بـرداري  بهره از قبل هاي هزينه كه است اين از ناشي انطباق عدم علت. ندارد مطابقت آن قانوني دفاتر با
 عنوان ي مالي بهها صورت در اما گرديده، منعكس دوره هزينه عنوان تحت مالياتي اظهارنامه و قانوني دفاتر

  موضوع چگونه است؟ نامشهود انعكاس يافته است. نحوه برخورد حسابرس با دارايي

  : 41 پاسخ
ي مـالي مـورد   هـا  صـورت  ايـران،  رسـمي  حسـابداران  جامعه عالي طبق مصوبات شوراي

متكـي بـه دفـاتر     بايـد ، حسابداران رسـمي ايـران   جامعه شاغل حسابرسي توسط اعضاي
كـار   يـا از  خـودداري  كـار  پـذيرش  از بايـد  حسـابرس  صـورت  ايـن  غير قانوني باشد، در

ثبـت اسـناد    بـه  وضعيت باال، چنانچه شركت مورد رسيدگي نسـبت  . درگيري كند كناره
ي مـالي آن اقـدام نمايـد، صـدور     ها صورتاصالحي الزم در دفاتر قانوني جهت انطباق با 

 تطبيـق  عـدم  از ناشـي  ماليـاتي  آثـار  ارزيـابي  ازپـس   گزارش توسط مؤسسه حسابرسي
 صـورت،   ايـن   غيـر   اسـت. در  مجـاز ناسب آن، م انعكاس و قانوني دفاتر با مالياتي اظهارنامه
  نمايد. گيري كناره كار از بايد و باشد نمي گزارش صدور به مجاز رسمي حسابدار

  )1396(تير  42 پرسش
رعايت ضوابط و   ها هستند، موارد عدم ي مالي بانكها صورتدار حسابرسي  تعدادي از مؤسسات حسابرسي كه عهده

گـزارش حسابرسـي     مقررات بانك مركزي را همانند موارد عدم رعايت ضوابط و مقـررات سـازمان بـورس، در   
تعداد  اماكنند،  حسابرس مستقل ارائه مي و مقرراتي هاي قانوني ها، در بخش ساير مسئوليت ي مالي بانكها صورت

 مركزي بانك مسئولين. اند ننموده گيري موضع شده،  ياد رعايت عدم موارد به  ديگري از مؤسسات حسابرسي نسبت
ها،  رعايت ضوابط و مقررات توسط بانك  عدم موارد كه دارند تمايل ها، بانك موجود مشكالت و شرايط به توجه  يز بان
پـذيرش خواسـته مسـئولين بانـك مركـزي       صورت يك گزارش جداگانه تهيه و به بانك مركزي اعالم گـردد.  به
  است؟ ميسر شرايطي  چه  در
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  : 42 پاسخ
عنـوان   بـا  250 ارتباط با استاندارد حسابرسي دراستثناي مسئوليت حسابرس مستقل  به
 -1394شـده   نظـر  تجديـد ( “هاي مالي قوانين و مقررات در حسابرسي صورتارزيابي رعايت ”

 و 1395ها از اول فـروردين   مالي آن هاي مالي كه دوره االجرا براي حسابرسي صورت الزم
 هاي تجاري غيردولتي اساسنامه نمونه بانك 101، طبق مفاد ماده شود) آن شروع مي از پس

هاي  (مصوب شوراي پول و اعتبار)، حسابرسي رعايت ضوابط و مقررات بانك مركزي در بانك
هاي مالي  مزبور، مستلزم انعقاد قرارداد و گزارشگري جداگانه مستقل از حسابرسي صورت

  باشد. مي مربوطعهده بانك  بوده و جبران خدمات آن نيز بر

  )1396(تير  43 پرسش
ها (تهيه شده طبـق   ي مالي بانكها صورت در كه خاصي افشاهاي موارد با رابطه برخورد حسابرس مستقل در

 يـا  است و )عدم توافق(است، آيا از نوع تحريف  دهـشه ـنمونه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)، ارائ
 عنوان بند تأكيد بر مطلـب خـاص   به حسابرس، نظر اظهار بند از بعد در گزارش حسابرس مستقل، بايد اينكه
  شود؟ ارائه

  : 43 پاسخ
به دليل عدم انطباق با استانداردهاي حسابداري ملي، موارد مـذكور از مصـاديق تحريـف    

  .باشند مي )توافق عدم(

  )1396(تير   44 پرسش
 مركزي بانك توسط شده ابالغ نمونه براساسي مالي متفاوت، يكي ها صورت سري دو ها بانك كه فعلي شرايط  در

 و كننـد  مي تهيه بهادار،  اوراق و بورس سازمان توسط شده ابالغ نمونه براساس ديگري و ايران اسالمي جمهوري
 صـدور   اند، آيا ي مالي ابالغي خود نمودهها صورتها را منوط به ارائه  برگزاري مجامع بانك مزبور مرجع دو  هر
 700 حسابرسـي  اسـتاندارد  براساسي مالي مزبور، ها صورت نمونه  دو به  نسبت جداگانه حسابرسي گزارش  دو
االجـرا بـراي حسابرسـي     الزم - 1389شـده   نظـر   تجديد( “هاي مالي به صورت  گزارشگري نسبت”عنوان   با

  پذير است؟ امكان شود.)، آن شروع مي از پس و 1390ها از اول فروردين  مالي آن  هاي مالي كه دوره صورت
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  : 44 پاسخ
ي هـا  صـورت پذير است. چنانچـه   نامكا نمونه دو تهيه و ارائه گزارش حسابرسي براي هر

 گزارشـگري  باشـد،  شـده  تهيـه  ايـران  حسـابداري  استانداردهاي براساسمالي ارائه شده 
و  “ي مـالي هـا  صـورت بـه   گزارشگري نسبت”عنوان  با 700 حسابرسي استاندارد براساس

مالحظـات  ”عنـوان   بـا  800 حسابرسـي  استاندارد براساس گزارشگري صورت اين غير در
 “هـاي بـا مقاصـد خـاص     چـارچوب  براسـاس ي مالي تهيه شده ها صورتخاص در حسابرسي 

هـا   مـالي آن   هاي مالي كه دوره االجرا براي حسابرسي صورت الزم - 1390شده  نظر  تجديد(
 گزارشـگري  صـورت   در. بـود   خواهـد ، شـود)  آن شروع مـي  از پس و 1391اول فروردين   از

تأكيد بر مطلب خـاص   بند  يك بايدگزارش حسابرس   ، در800حسابرسي استاندارد براساس
اينجا بانك مركزي   در( كننده درخواست مرجع درخواست  به  اينكه گزارش مذكور بنا مبني بر

يا سازمان بورس) صادر شده است و امكان دارد استفاده از آن بـراي سـاير مقاصـد مناسـب     
  گردد.  نباشد، درج

  )1396(مرداد  45 پرسش
  ها، چگونه است؟ هاي درخواستي از بانك تأييديهنحوه برخورد حسابرس با عدم دريافت پاسخ 

  : 45 پاسخ
ــايي  از ــه  آنج ــات ك ــورد اطالع ــت م ــه در درخواس ــاي تأييدي ــانكي ه ــوع ب ــوده متن و  ب
 بنـابراين  شـود،  مـي  درج حسـاب  ي بـانكي صـرفاً گـردش و مانـده    هـا  حساب  صورت در

هـا شـود.    هـاي درخواسـتي از بانـك    تواند جايگزين تأييديـه  بانكي نمي يها حساب صورت
هـاي حسابرسـي    حسـابرس بايـد روش   بـانكي،  هـاي  تأييديه پاسخ دريافت عدم صورت  در

 چنانچـه  و كنـد  اجـرا  اعتمـاد  جايگزين را براي كسب شواهد حسابرسي مربـوط و قابـل  
 نمايـد،  كسـب  حسابرسي هاي روش ساير اجراي طريق  از را مذكور شواهد نتواند حسابرس

  .كند ارزيابي حسابرسي گزارش  آثار محدوديت را بر  بايد
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  )1396(مرداد  46 پرسش
را  آن فرعـي  واحد هلدينگ و دو واحديك مؤسسه حسابرسي، وظيفه حسابرس مستقل و بازرس قانوني يك 

 4400 حسابرسـي  استاندارد چارچوب  در ويژه رسيدگي بر مبني هلدينگ درخواست اجراي آيا دارد، دهـعه  به
 آن)، از پس و 1378االجرا از اول فروردين  (الزم ،“مالي اطالعات به رسيدگي توافقي هاي روش اجراي” عنوان  با
  مزبور مجاز است يا خير؟ يفهوظ انجام با همزمان صورت به مذكور فرعي واحد دو در

  : 46 پاسخ
هـاي   اجـراي روش  هـاي مـالي و   بخشي حسابرسي صـورت  همزمان خدمات اطميناناجراي 

 290- 147رعايت مفاد بند  توجه به لزوم  ، با4400چارچوب استاندارد حسابرسي   توافقي در
  باشد. اي حسابداران رسمي، مجاز نمي آيين اخالق و رفتار حرفه

  )1396(مرداد  47 پرسش
  ، چگونه است؟ها دارايي اي بيمه پوشش كفايت عدم موارد نحوه برخورد حسابرس در

  : 47 پاسخ
سـازمان   5/12/1392مـورخ   89ه موارد مندرج در پاسخ به پرسـش فنـي شـماره    ب توجه  با

كفايـت   هـا  دارايـي اي  حسابرسي، چنانچه در تاريخ گزارش حسابرس مستقل، پوشش بيمـه 
 گردد، بيمه پوشش تحت يها دارايي به عمده خسارت ورود به  منجر كه اتفاقي و باشد  داشته

بنـد    باشـد، درج  روي نـداده  مسـتقل  حسـابرس  گزارش تاريخ تا گزارش  مورد مالي  سال  در
 گـزارش،   اي در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قـانوني سـال مـورد    كسري پوشش بيمه

 بـه  عمـده  خسـارت  بـه   منجـر  كـه  اتفاقي مزبور زماني دوره  چنانچه طي اماندارد.  ضرورتي
 اي، بيمـه  پوشش كفايت  عدم يا فقدان و رخ داده باشد، شده واحد مورد رسيدگي يها دارايي
 آگاهي جهت بايد موضوع نكند، پذير امكان را وارده خسارت از اي عمده  بخش يا تمام بازيافت
 قـانوني،  بـازرس  و مسـتقل  حسـابرس  گـزارش   ي مـالي، در هـا  صـورت  از كننـدگان  استفاده

  .شود  درج
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  )1396(شهريور  48 پرسش
 بعد است كه مشتمل بر تعديالت بااهميتي مصوب هيأت مديره ارائه شده به حسابرس مستقل، ي ماليها صورت

است.  شدهي مالي منعكس ها صورتربط، شناسايي و صرفاً در  تسليم اظهارنامه مالياتي شركت به مراجع ذي از
و نيز عدم ثبت تعديالت مزبور  واحد مورد رسيدگيبا توجه به لزوم انطباق اظهارنامه مالياتي با دفاتر قانوني 

  در دفاتر قانوني، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟

  : 48 پاسخ
ي مالي مورد حسابرسـي  ها صورت ايران، رسمي حسابداران جامعه عالي  شوراي هطبق مصوب

از  بايـد متكي به دفاتر قانوني باشد، در غير اين صورت، حسابرس  بايدتوسط اعضاي جامعه، 
مـورد   واحد، چنانچه در اين ارتباط. گيري كند كار كناره  يا ازري پذيرش چنين كاري خوددا

ي مالي با دفاتر قانوني اقدام نمايد، ها صورترسيدگي نسبت به ثبت اسناد الزم جهت انطباق 
ارزيابي آثار ماليـاتي ناشـي از عـدم انطبـاق      ازپس  صدور گزارش توسط مؤسسه حسابرسي

صـورت    ايـن   غيـر   باشـد. در  مي  مجازاظهارنامه مالياتي با دفاتر قانوني و انعكاس مناسب آن، 
  گيري كند. باشد و بايد از كار كناره مؤسسه حسابرسي مجاز به صدور گزارش نمي

  )1396(مهر  49 پرسش
را از يك مؤسسه حسابرسي دريافـت   خود ل مفروضآيا شركتي كه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني سا

 ي مالي تهيه شـده همـان سـال   ها صورتتواند مؤسسه حسابرسي ديگري را براي حسابرسي  نموده است، مي
  انتخاب نمايد؟  ،IFRS براساس

  : 49 پاسخ
 مالي همان سـال  يها صورتتواند مؤسسه حسابرسي ديگري را براي حسابرسي  شركت مي

  است، انتخاب نمايد.تهيه شده  IFRS براساسكه 
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  )1396(مهر  50 پرسش
 فرعي واحدهاياز  يك اصلي و هيچ واحدي مالي ها صورت حسابرسي مسئوليت مستقل، حسابرس كه صورتي  در

اصـلي   واحدي مالي تلفيقي ها صورتتواند نسبت به انعقاد قرارداد حسابرسي  دار نباشد، آيا مي آن را عهده
  نمايد؟ اقدام ،)IFRS مبناي (تهيه شده بر

  : 50 پاسخ
 شـرايط   ، تحتIFRS مبناي  ي مالي تلفيقي تهيه شده برها صورتانعقاد قرارداد حسابرسي 

  است. مجاز، پرسشمطرح شده در 

  )1396(مهر  51 پرسش
، آيا حسابرس واحد )IFRSمبناي  (تهيه شده بري مالي تلفيقي ها صورتعقاد قرارداد حسابرسي ان صورت در

 ) و صـدور IFRS  مبناي  فرعي مشمول تلفيق (تهيه شده بر واحدهايي مالي ها صورتاصلي، الزام به حسابرسي 
  دارد؟ را آنها از يك گزارش حسابرسي جداگانه براي هر

  : 51 پاسخ
ي هـا  صـورت تهيه شده است، لذا  IFRS براساسي مالي تلفيقي ها صورتباتوجه به اينكه 

تعـديل و  تهيه و در فرآيند  IFRSمنطبق با  بايدفرعي مشمول تلفيق نيز  واحدهايمالي 
 واحـدهاي ي مـالي  هـا  صـورت گيرند. بديهي است، حسابرسـي   تركيب، مورد تلفيق قرار

گـرفتن مالحظـات ارائـه شـده در اسـتاندارد       نظر فرعي مزبور ضروري است، ليكن با در
هـاي مـالي گـروه، شـامل كـار       مالحظات خاص در حسابرسي صورت”عنوان  با، 600 حسابرسي

هـا   مـالي آن   هاي مالي گروه كـه دوره  براي حسابرسي صورتاالجرا  الزم - “حسابرسان بخش
ي هـا  صـورت الزامي به حسابرسـي   شود)، آن شروع مي از پس و 1391فروردين   اول  از

  باشد. اصلي نمي  واحدها، توسط حسابرس  مالي آن
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  )1396(آبان  52 پرسش
 مستقل و صدور گزارش اي توسط حسابرس ي مالي ميان دورهها صورتآيا پذيرش انعقاد قرارداد بررسي اجمالي 

  است؟ ي مالي مزبور با دفاتر قانوني واحد مورد رسيدگي، مجازها صورتمربوط، عليرغم عدم انطباق 

  : 52 پاسخ
اي توسط حسابرس مستقل و صـدور گـزارش    ي مالي ميان دورهها صورتبررسي اجمالي 

مـورد  ي مالي مورد بررسي، منطبق با دفاتر قانوني واحد ها صورترغم اينكه  مربوط، علي
  ، ندارد.ايران باشد، مغايرتي با ضوابط و مقررات جامعه حسابداران رسمي رسيدگي نمي

  )1396(آبان  53 پرسش
توسـط اداره   شده پ پلمي مالي اشخاص حقيقي كه داراي دفاتر قانوني (روزنامه و كل ها صورترسيدگي به 
  پذير است؟ ها) هستند، تحت چه شرايطي امكان ثبت شركت

  : 53 پاسخ
، داراي پروانه فعاليت معتبر تحـت يـك نـام تجـاري     پرسش حقيقي موردچنانچه اشخاص 

ر قـانوني و سيسـتم   ـي مالي متكـي بـه دفاتـ   ها صورتد گزارشگر، ـوان واحـعن مشخص به
استانداردهاي حسابرسي، قابليـت   براساسقابل اتكا بوده و  هاي داخلي و كنترل حسابداري

  ندارد. حسابرسي نيز داشته باشند، ارائه خدمات حسابرسي مستقل منعي

  )1396(بهمن  54 پرسش
گـزارش  ” درخصوصسازمان بورس و اوراق بهادار  5/10/1396مورخ  96/ب/021/440آيا ابالغيه شماره 
  ان، بايد رعايت شود؟حسابداران رسمي اير، توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه “تفسيري مديريت

  : 54 پاسخ
رعايت دستورالعمل نحوه اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به گـزارش تفسـيري مـديريت    

حسابداران  (مصوب كميته فني سازمان حسابرسي)، توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه
  است.  ، ضروريرسمي ايران

  



  حسابرسي  -فني و استانداردها  -  2فصل 

81  

  )1396(بهمن  55 پرسش
 عنـوان  عملياتي فاقد شخصيت حقوقي كه بهي مالي واحدهاي ها صورت درخصوص ،نحوه گزارشگري حسابرسي

، گردند محسوب مي انتفاعي) - تجاري گزارشگر  (واحد بخش، قسمت يا جزئي از ساختار كلي يك شخصيت حقوقي
  چگونه است؟

  : 55 پاسخ
معامالت و رويدادها  انعكاس احصا بودن تماميت غيرقابل و قانوني دفاتر وجود عدم دليل  به

 اسـتاندارد  براسـاس گونه واحدها، صدور گزارش حسابرس مسـتقل   ي مالي اينها صورتدر 
 - 1389  شـده  نظـر   تجديد( “هاي مالي به صورت  گزارشگري نسبت”عنوان   با 700  حسابرسي

 و 1390فروردين  ها از اول مالي آن هاي مالي كه دوره االجرا براي حسابرسي صورت الزم
 بايد گونه موارد، گزارش حسابرس در اين .باشد پذير نمي امكان شود)، آن شروع مي از پس

ي مـالي  هـا  صورتمالحظات خاص در حسابرسي ” عنوان با 800 حسابرسي استاندارد براساس

االجـرا بـراي    الزم -1390شده  نظر تجديد( “هاي با مقاصد خاص چارچوب براساستهيه شده 
 آن شـروع  از پس و 1391از اول فروردين ها  مالي آن  هاي مالي كه دوره حسابرسي صورت

  .تهيه شود، شود) مي

  )1397(فروردين   56 پرسش
هاي قبل واحد مورد رسيدگي كه ابهام بااهميـت   از ماليات قطعي شده سال  نحوه برخورد حسابرس با آثار ناشي

هاي قبل در بخش تأكيد بر مطلب خاص درج شده، چگونـه اسـت    مالياتي مربوط، در گزارش حسابرسي سال
  سازمان حسابرسي)؟ 21/10/1396مورخ  9622976(موضوع بخشنامه داخلي شماره 

  : 56 پاسخ
توجه كامـل بـه     شركت است كه بايد توسط حسابرس مستقل با هاي بدهي ازجملهماليات 

هاي مربوط، در سال عملكـرد دقيقـاً رسـيدگي شـود. چنانچـه       قوانين، مقررات و بخشنامه
قـوانين، مقـررات و    اگرچـه هاي مزبور، حسابرس به اين نتيجه برسد كـه   رسيدگي براساس
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واحد مـورد رسـيدگي   هاي مالياتي مربوط درخصوص برآورد بدهي مالياتي توسط  بخشنامه
هـا و تفسـيرهاي خـاص مقامـات ماليـاتي       دليـل احتمـال برداشـت    بـه  امـا ، رعايت گرديده

هاي مالياتي ياد شده و نيز سوابق ماليـاتي شـركت،    ارتباط با قوانين، مقررات و بخشنامه  در
يتي مواجه است، ضروري است موضوع را در بخـش تأكيـد بـر    بااهمابهامات   برآورد مزبور با

 چنين شرايطي رعايت مفاد بخشنامه داخلي سازمان حسابرسي  درمطلب خاص ارائه نمايد. 
، بعدهاي  در سال قبل هاي سال، درخصوص ماليات قطعي شده پرسششده در   شرح ياد  به

  است. ضروري

  )1397(فروردين   57 پرسش
قانون محاسبات  39 ماده مفاد رعايت تواند درخصوص رعايت يا عدم آيا حسابرس مستقل و بازرس قانوني مي

ي خزانه نزد بانك مركزي جمهـوري  ها حسابدولتي به  هاي شركتعمومي (ضرورت واريز وجوه درآمدهاي 
ربـط،   يذبندي جداگانه در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قـانوني واحـدهاي    صورت بهاسالمي ايران) 
  ؟اظهارنظر نمايد

  : 57 پاسخ
 ازجملـه رعايت قوانين و مقررات حاكم بر واحـدهاي مـورد رسـيدگي،      درج كليه موارد عدم

دولتي، در دستورالعمل تهيه  هاي شركترعايت قانون محاسبات عمومي كشور در   موارد عدم
و  ابرس مستقل و بازرس قانوني مورد عمل (مصوب سازمان حسابرسـي و تنظيم گزارش حس

است. ارائه اظهارنظر جداگانه در مورد رعايت يـا   شده) لحاظ جامعه حسابداران رسمي ايران
قانون محاسبات عمومي كشـور در گـزارش حسـابرس مسـتقل و      39رعايت مفاد ماده   عدم

دولتي، مستلزم تصريح موضوع در مـتن قـانون مزبـور و يـا سـاير       هاي شركتبازرس قانوني 
  االجرا توسط حسابداران رسمي است. قوانين و مقررات الزم
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  )1397(ارديبهشت   58 پرسش
آيا صدور گزارش حسابرسي براي اشخاص حقيقي داراي دفاتر مشاغل كه داراي دفاتر درآمد و هزينه بوده و 

كننـد،   مبناي درآمد و هزينه ارائه مي اظهارنامه مالياتي خود را بر باشند و ي مالي اساسي ميها صورتفاقد 
  مجاز است؟

  : 58 پاسخ
گزارشـگري  ”عنـوان    بـا  700  چارچوب اسـتاندارد حسابرسـي    حسابرسي و صدور گزارش در

عنوان   با 800  چارچوب استاندارد حسابرسي  در اماباشد،  مجاز نمي “هاي مالي به صورت  نسبت
، “هـاي بـا مقاصـد خـاص     چارچوب براساسمالي تهيه شده  هاي صورتمالحظات خاص در حسابرسي ”

  منعي ندارد.

  )1397(ارديبهشت   59 پرسش
 ها كه داراي شخصـيت  هاي اجرايي و شهرداري هاي وابسته به دستگاه آيا صدور گزارش حسابرسي براي سازمان

  ؟حقوقي مستقل و دفاتر قانوني نيستند، مجاز است

  : 59 پاسخ
هاي موضوع  هاي اجرايي و شهرداري ي وابسته به دستگاهها سازمانكه فعاليت  صورتي در

 “واحـد گزارشـگر  ”كـه شـرايط احـراز     بر قانون تشكيل آنها باشد و يـا ايـن   ، مبتنيپرسش
بخــش مفــاهيم  8تــا  6اســتانداردهاي حســابداري بخــش عمــومي (بنــدهاي  براســاس

گزارشگري مالي بخش عمومي) را دارا باشند، پذيرش حسابرسي آنهـا توسـط مؤسسـات    
حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و صدور گـزارش حسابرسـي جهـت آنهـا     

، “ي مـالي هـا  صـورت  بـه  گزارشـگري نسـبت  ”عنوان  با 700 مبناي استاندارد حسابرسي بر
حسابرس مستقل، متناسب بـا توافـق و نـوع      گزارشقرارداد و ندارد. تعديل فرمت  منعي

  دهد، ضروري است. خدماتي كه حسابرس مستقل ارائه مي
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  )1397(ارديبهشت   60 پرسش
ر قانوني (داراي شخصيت حسابداري ـد دفاتـهاي خاص فاق دور گزارش حسابرس مستقل جهت مشاركتـص

  مالي)، چگونه است؟و گزارشگري 

  : 60 پاسخ
بـوده و مشـمول    مابين شركاي خاص في معتبر بر قرارداد خاص مبتني چنانچه مشاركت

 “ها مشاركت”عنوان  با 40 حسابدارياستاندارد  16مندرج در بند  مشاركت خاص تعريف
از آن  پـس  و 1/1/1400ها از تـاريخ   مالي آن  كه دوره هاي مورد كليه صورت  االجرا در (الزم

 اسـتانداردهاي  براساسخاص،   ي مالي مشاركتها صورت همچنين ،باشد ،*شود) ميشروع 

تهيه و تنظـيم   هاي داخلي قابل اتكا چارچوب سيستم حسابداري و كنترل  حسابداري و در
شده و طبق استانداردهاي حسابرسي قابليت حسابرسي داشته باشـد، حسابرسـي و صـدور    

عنـوان گزارشـگري     بـا  700چارچوب اسـتاندارد حسابرسـي     گزارش حسابرس مستقل در
  باشد. پذير مي امكانهاي مالي،   به صورت  نسبت

  )1397(ارديبهشت   61 پرسش
دولتي كه فاقد دفاتر  واحدهايهاي عمراني اجرا شده توسط  ها و طرح صدور گزارش حسابرسي جهت پروژه

  قانوني است، چگونه است؟

  : 61 پاسخ
ي هـا  دارايـي هـاي تملـك    دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل طـرح ”چارچوب  در

استانداردهاي حسـابداري  ”توجه به  سازمان حسابرسي كه با 18/8/1395مورخ  “اي سرمايه

باشـد.   پـذير مـي   است، صـدور گـزارش حسابرسـي امكـان     تجديدنظر شده “بخش عمومي
 

 “هـاي خـاص   حسـابداري مشـاركت  ”عنـوان   سـابق بـا   23استاندارد حسابداري  2 اين بند، جايگزين بند  *
و بعـد از آن شـروع    1/1/1381هـا از تـاريخ    مالي آن هاي مالي كه دوره مورد كليه صورت االجرا در (الزم

  است. خاتمه يافته)، شده 1399شده و تا پايان اسفند 
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 ي ماليها صورتهاي مزبور در  ا طرحي مرتبط بها حسابنحوه انعكاس  درخصوصهمچنين، 
بردار، رعايت الزامات مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقـررات   دستگاه بهره

  مربوط، ضروري است.

  )1397(ارديبهشت   62 پرسش
مواردي كه صاحبكار فقط تراز چهار ستوني دفتر كل (تراز آزمايشي) تأييد شـده   نحوه برخورد حسابرس در

  چگونه است؟ نمايد، ارائه مي

  : 62 پاسخ
انجـام رسـيدگي    اماتراز آزمايشي قابليت حسابرسي و صدور گزارش حسابرسي را ندارد، 

هاي تـوافقي رسـيدگي بـه     اجراي روش”عنوان  با 4400چارچوب استاندارد حسابرسي  در
  باشد. مي ، مجاز“اطالعات مالي

  )1397(ارديبهشت   63 پرسش
مالي سال قبل  يها صورت”كه  بر اين ايگزين مبنيآيا در گزارش حسابرسي صادره توسط مؤسسه حسابرسي ج

، در شرايطي كه اكثريت شركا و كاركنان “توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته است
  اند، ضرورت دارد؟ حسابرسي قبلي به مؤسسه حسابرسي جايگزين انتقال يافته مؤسسه

  : 63 پاسخ
نـام شخصـيت حقـوقي مؤسسـه     كه گزارش حسابرس مستقل تحت عنـوان و   اين به نظر

شود و نام مؤسسه حسابرسـي صـادركننده گـزارش     حسابرسي جايگزين امضا و صادر مي
بـه مؤسسـه    حسابرس مستقل و بازرس قانوني (مؤسسـه حسابرسـي جـايگزين) نسـبت    

توضيحي در گزارش حسـابرس مسـتقل    حسابرسي قبلي، تغيير يافته است، لذا درج بند
  باشد. جايگزين، ضروري ميصادره توسط مؤسسه حسابرسي 
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  )1397(ارديبهشت   64 پرسش
  خارجي در ايران مجاز است؟ هاي شركتآيا صدور گزارش حسابرسي براي شعبات و نمايندگي 

  : 64 پاسخ
اجـراي قـانون اجـازه     خارجي كـه در هاي  شركتكه شعب و دفاتر نمايندگي  صورتي در

 اسـالمي)  مجلس شوراي 21/8/1376خارجي (مصوب هاي  شركتثبت شعبه يا نمايندگي 
نامه اجرايـي آن   نمايند، ضمن لزوم رعايت قانون مزبور و آيين ايران ثبت و فعاليت مي در

هاي مالي متكي بر سيستم حسابداري  هيأت وزيران)، داراي صورت 11/1/1378(مصوب 
استانداردهاي حسابرسي قابليت حسابرسي داشته  براساسو كنترل داخلي قابل اتكا بوده و 

چارچوب استاندارد   هاي مزبور، در گزارش حسابرسي جهت شعب و نمايندگيباشند، صدور 
هاي مالي تهيه شده براسـاس   مالحظات خاص در حسابرسي صورت”عنوان   با 800حسابرسي 

  باشد. پذير مي امكان ،“هاي با مقاصد خاص چارچوب

  قوانين و مقررات)كارگروه  - 1397(تير  65 پرسش
قرارداد حسابرسي، عنوان گزارش حسابرسي و گزارشگري موارد مربوط به اساسنامه و قوانين و مقـررات در  

ها طبق فرم نمونه و ضوابط تعيين شده توسط وزارت تعاون، كـار و رفـاه    تعاوني كه اساسنامه آنهاي  شركت
  باشد، چگونه است؟ اجتماعي مي

  : 65 پاسخ
ه شده توسط جامعه حسابداران رسـمي ايـران   طبق فرم نمونه ارائ بايدقرارداد حسابرسي 
نيـز تصـريح شـود.     “قانون تعـاون ”وظايف بازرس،  درخصوصقرارداد،  1تنظيم و در ماده 

دستورالعمل تهيه و تنظيم گزارش حسابرس مسـتقل و  ” گزارشگري حسابرسي نيز بايد طبق

كـاربرد   ،اسـت   بديهي حسابداران رسمي ايران تهيه شود. جامعهمصوب  “بازرس قانوني
  از عنوان بازرس، موضوعيت ندارد.پس  “قانوني”  واژه
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  )1397  مرداد( 66 پرسش
ميزان حداقل  بهه ـزيان انباشت ايجادچنانچه آثار بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، منجر به 

  سرمايه ثبت شده واحد مورد رسيدگي شود، برخورد حسابرس با موضوع چگونه است؟ نصف

  : 66 پاسخ
صورت اعمال   در”كه  بر اين  هاي مالي، مبني كنندگان از صورت توجه استفادهمنظور جلب  به

در بندهاي گـزارش حسـابرس مسـتقل، مبلـغ زيـان انباشـته مـنعكس در         ارائه شدهتعديالت 
، درج يك بند با محتـواي  “گردد از سرمايه ثبت شده مي  هاي مالي مورد گزارش بيش صورت
در قسمت گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني، بدون ارجاع به مـواد قـانوني    مذكور

  مربوط، ضروري است.

  )1397(مرداد   67 پرسش
هاي مالي و در زمان شروع عمليات حسابرسي  انعقاد قرارداد حسابرسي صورت از بعد چنانچه مؤسسه حسابرسي،

هـاي مـالي و    با فسخ قرارداد حسابرسي صورتتواند  متوجه شود كه شركت فاقد دفاتر قانوني است، آيا مي
هاي تـوافقي رسـيدگي بـه     اجراي روش”عنوان  با 4400براساس استاندارد خدمات مرتبط  انعقاد قرارداد
  اقدام نمايد؟ ،“اطالعات مالي

  : 67 پاسخ
 “قـرارداد حسابرسـي  ”عنوان   با 210استاندارد حسابرسي  17 تا 11توجه به مفاد بندهاي   با
 امكان همچنينگيري نمايد.  كار حسابرسي كناره  از بايدچنين شرايطي مؤسسه حسابرسي   در

نيـز  مزبـور   4400چـارچوب اسـتاندارد    نظر در هاي مالي شركت مورد حسابرسي صورت
  باشد. منتفي مي

  )1397(مهر   68 پرسش
به ثبت رسـيده  كشور ديگر   حال تصفيه كه در يك  هاي مالي شركتي ايراني و در شرايط پذيرش حسابرسي صورت

كنندگان  هاي مالي آن براي استفاده فرض تهيه صورت  هاي فعال داخل كشور است، با و زيرمجموعه يكي از بانك
  داخل كشور، چيست؟
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  : 68 پاسخ
استانداردهاي حسابداري ايران و ملحـوظ نمـودن    براساس بايدهاي مالي شركت،  صورت

 هاي  شركتحسابداري ”ن عنوا سازمان حسابرسي با 155نشريه شماره  مندرج درضوابط 
تهيه و تنظيم شـود. همچنـين در مرحلـه پـذيرش كـار بايـد از قابليـت         “حال تصفيه در

هاي مالي مذكور، طبق استانداردهاي حسابرسي ايـران، اطمينـان الزم    حسابرسي صورت
  حاصل گردد.

  )1397(آبان   69 پرسش
 مواردي كه در سطح اهميت گزارشـگري بندي صحيح  در شرايطي كه واحد مورد رسيدگي از افشاي كامل و طبقه

  نمايد، برخورد حسابرس با موضوع چگونه است؟ باشند، خودداري مي ينم

  : 69 پاسخ
 نمودن  هاي مالي، بايد طبق استانداردهاي حسابداري مربوط و با لحاظ موارد افشا در صورت

رعايت توسـط   صورت عدم معيار اهميت از لحاظ كمي و كيفي (موضوعي) ارائه شود. در
مورد رسيدگي و شناسايي موارد عدم افشا، افشـاي نـاقص و يـا افشـاي اشـتباه در       واحد

هاي مالي نمونه مصوب كميتـه فنـي    انطباق با استانداردهاي حسابداري مربوط و صورت
مبناي ارزيابي اهميت موارد مزبور توسط حسابرس مستقل، شامل  سازمان حسابرسي، بر

عنـوان   نحو مناسـب بـه   فراگير (اساسي)، موضوع بهبااهميت ولي غيرفراگير و بااهميت و 
  گردد. گزارش حسابرس درج مي رعايت استانداردهاي حسابداري، در موارد عدم

  )1397(آذر   70 پرسش
 فهرست امالك دربارهها  رسيدگي و تأييد اطالعات مورد درخواست بانك درخصوصگزارشگري حسابرس مستقل 

موضـوع بخشـنامه    …ارزش دفتـري و  ،نشاني كامل ،خصات ثبتيها به تفكيك مازاد و غيرمازاد (با مش بانك
اداره  پولشـويي مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با  19/5/1394مورخ  94/128809شماره 

مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران)، درچارچوب كـدام اسـتاندارد حسابرسـي    
  پذير است؟ امكان
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  : 70 پاسخ
ي از حسـابرس، رسـيدگي و   خـواه  ييـد تأيدگي به اطالعات موضوع رستوجه به دامنه  با

 هاي توافقي اجراي روش”عنوان   با 4400چارچوب استاندارد   گزارشگري حسابرس مستقل در
  باشد. پذير مي ، امكان“رسيدگي به اطالعات مالي

  )1397(آذر    71 پرسش
  سهامداران، چگونه است؟ نحوه برخورد حسابرس مستقل با تقبل زيان انباشته توسط

  : 71 پاسخ
تقبل زيان انباشته توسط سهامداران، از محل مطالبات سـهامداران و يـا آورده نقـدي يـا     

به رعايت  نسبت بايداين خصوص، حسابرس مستقل  پذير است. در غيرنقدي آنان، امكان
كميته فني سازمان حسابرسـي توسـط    6/4/1384مورخ  59مفاد پرسش و پاسخ شماره 

هاي  ويژه حساب هاي مرتبط به رسيدگي و نيز موهومي نبودن و صحت حساب واحد مورد
 هاي مالي، اطمينان كامل غيرنقدي و افشاي مناسب اطالعات و رويدادهاي مزبور در صورت

  كسب نمايد.

  )1397(بهمن   72 پرسش
لوگيري هاي مالي و نيز ج به مسئوليت آنان در قبال صورت براي حصول اطمينان از آگاهي هيأت مديره نسبت
 اقداماتي  صدور گزارش حسابرس مستقل، چه از پس هاي مالي از هرگونه جعل و تغيير و جايگزيني صفحات صورت

  ضروري است؟

  : 72 پاسخ
هـاي مـالي، امضـاي     ها در قبـال صـورت   منظور آگاه نمودن هيأت مديره از مسئوليت آن به

صـورت   هـاي مـالي اساسـي (شـامل     هاي مـالي و صـفحات صـورت    صفحه فهرست صورت
 گردش حقوق مالكانـه   ، صورت، صورت سود و زيان جامعمالي وضعيت  صورت زيان،  و  سود

واحد مورد ) توسط ايشان و ممهور نمودن صفحات مزبور به مهر هاي نقدي جريان  صورتو 
تغيير و جايگزيني صـفحات   ،منظور جلوگيري از جعل ، ضروري است. همچنين بهرسيدگي
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ات ـي و صفحـ ـاسـ ـهاي مالي اس ورتـات صـه صفحـاست كليروري ـهاي مالي، ض ورتـص
  هاي توضيحي همراه آن، به مهر مخصوص مؤسسه حسابرسي، ممهور شود. يادداشت

  )1397(بهمن    73 پرسش
هاي ثابت، در واحدهاي مورد  نحوه برخورد حسابرس با تغيير در برآورد عمر مفيد و يا روش استهالك دارايي

  رسيدگي چگونه است؟

  : 73 پاسخ
 53، 52رعايت مفاد بندهاي   هاي ثابت با برآورد عمر مفيد و روش استهالك داراييتغيير در 

و نيـز حصـول    “هـاي ثابـت مشـهود    دارايـي ”عنـوان    با 11 حسابدارياستاندارد  58تا  56و 
به تغيير در برآوردهاي مزبور طبق اسـتاندارد حسابرسـي     اطمينان حسابرس مستقل نسبت

برآوردهاي حسابداري، شامل برآوردهاي حسابداري ارزش منصفانه و حسابرسي ”عنوان   با 540
 78/95/200باشد. ضمناً رعايت مفـاد بخشـنامه شـماره     پذير مي امكان “موارد افشاي مرتبط

ضـوابط اجرايـي    19ويـژه مفـاد مـاده     سازمان امـور ماليـاتي كشـور بـه     4/11/1395مورخ 
هـاي مسـتقيم اصـالحي مصـوب      ن ماليـات قانو 149پذير موضوع ماده  هاي استهالك دارايي

  الزامي است. 4/2/1396مورخ  19/96/200و بخشنامه اصالحي مزبور به شماره  31/4/1394

  )1397(اسفند   74 پرسش
آن در سامانه سحر، اعمال  توضيحيهاي  هاي مالي و يادداشت هاي حسابرسي و صورت ثبت گزارش از پس آيا

  است؟پذير  ها امكان به آن اصالحات جزئي نسبت

  : 74 پاسخ
 آن، توضيحيهاي  هاي مالي و يادداشت حسابرسي و صورت هاي گزارش از انتشار پس اصوالً

حسـابداران   اسـت و جامعـه   حسابرسـي مغاير با استانداردهاي  ها، هرگونه تغييري در آن
بايد مؤسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفـرادي را از اعمـال    رسمي ايران،
هـاي مـالي و    حسابرسي و صورت هاي گزارشثبت  از پس ،وقـرح فـش ر بهـهرگونه تغيي
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اسـت، مسـئوليت و عواقـب     منع نمايـد. بـديهي   ،در سامانه سحر توضيحيهاي  يادداشت
هـاي مـالي و    حسابرسـي و صـورت   هاي گزارشاز هرگونه اشتباه شناسايي شده در  ناشي

 عهده مؤسسات حسابرسـي  ها در سامانه سحر، به ثبت آن از پس آن توضيحيهاي  يادداشت
  باشد.  مي ،و اعضاي شاغل انفرادي مربوط

  )1398(فروردين  75 پرسش
كسري ذخيره ماليات، بدون درج مبلغ تحريف  درخصوصبند تحريف  آيا تعديل گزارش حسابرسي با ارائه يك

 ،“عديل شده در گزارش حسابرس مستقلاظهارنظرهاي ت”عنوان   با 705  حسابرسي(كسري ذخيره)، با استاندارد 
  انطباق دارد يا خير؟

  : 75 پاسخ
كميتـه فنـي سـازمان حسابرسـي،      17/10/1370مـورخ   15با عنايت به پرسش شـماره  

بايد تعيين  )توافق عدم( تحريف موارد آثاراستانداردهاي حسابرسي، مبلغ ريالي  براساس
مزبـور   مـوارد  و در بند مربوط در گزارش حسابرسي درج شـود. اگـر تعيـين مبلـغ آثـار     

، چنانچـه  آنمشخص كردن دامنه و حدود آثـار   ازپس  پذير نباشد، حسابرس بايد امكان
و  )عدم توافـق صورت تحريف ( بهخود را  متقاعد شد، نظر ها حساببه عدم صحت  نسبت

كسري  درخصوصبند اظهارنظر ارائه نمايد.  خصوص، در اين ه دربا اشاره به بند درج شد
قـانون   طبـق تعيين حداقل ذخيره ماليـات الزم   ازپس  ذخيره ماليات نيز حسابرس بايد

از مبلـغ   صورت احراز كسري ذخيره ماليات بـيش  ها و مقررات مالياتي مربوط، در ماليات
ذخيـره ماليـات را در بنـد     هاي مالي، مبلـغ كسـري   اهميت تعيين شده در سطح صورت

   گزارش حسابرس درج نمايد.

  )1398(فروردين  76 پرسش
اسناد اصالحي شناسايي  براساسهاي مالي اصالح شده يك سال معين را كه  ، صورتواحد مورد رسيدگيچنانچه 

حسابرسي به حسـابرس مسـتقل     اصالح گرديده است، جهت بعد مالي هاي سالو منعكس شده در دفاتر سال و يا 
  هاي مالي اصالح شده مزبور چگونه است؟ به صورت ارائه نمايد. نحوه برخورد حسابرس نسبت
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  : 76 پاسخ
عـالي    شـوراي  12/3/1389مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران (مصوبه مـورخ   براساس

هاي مالي متكي به دفاتر قانوني  ارائه گزارش حسابرس مستقل، صرفاً در مورد صورت”جامعه)، 
  .“باشد مجاز مي

  )1398(ارديبهشت  77 پرسش
قـانون   39و  38ها (موضـوع مـواد    افزوده شهرداري ها، درآمد عوارض ارزش هاي مالي شهرداري صورت  در

شود و هرآنچه كه توسط ادارات مالياتي بابت عوارض مزبور  روش نقدي شناسايي مي  افزوده) به ماليات بر ارزش
برخـورد   گردد. نحوه درآمدهاي مربوط منعكس ميسرفصل  شود، در ها واريز مي به حساب بانكي شهرداري

  خصوص، چگونه است؟  اين  در حسابرس

  : 77 پاسخ
ها، بايد براساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي، برمبناي  هاي مالي شهرداري صورت

هـا فاقـد اطالعـات الزم درخصـوص      كـه شـهرداري   توجه به اين  تعهدي تهيه گردد. ضمناً با
باشـند،   الـذكر مـي   درآمدهاي موضوع مفاد مـواد قـانوني فـوق    گيري كامل شناسايي و اندازه

بـه اخـذ تأييديـه از      تواند از شهرداري مورد رسيدگي درخواست نمايد، نسـبت  حسابرس مي
  درآمدهاي مذكور اقدام نمايد. درخصوصربط،  سازمان امور مالياتي ذي

  )1398(تير  78 پرسش
هاي مالي حسابرسي شده براي يك سال معـين   چنانچه شركتي از حسابرس مستقل خود بخواهد عالوه بر صورت

هاي مالي كه برحسب واحـد پـولي    همان صورت  به  است، نسبت  تهيه شده “ميليون ريال”كه برحسب واحد پولي 
  است، اظهارنظر كند، نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟ تهيه شده “ريال”

  : 78 پاسخ
اطالعـات   ، ارائـه “هاي مالي ارائه صورت”عنوان  با 1 حسابدارياستاندارد  54جب بند مو به

دهد،  مي هاي مالي را افزايش برحسب واحد پولي هزار يا ميليون ريال، قابليت فهم صورت
تجـاري   كه منجر به حذف اطالعات بااهميت نشود و واحد اين نحوه عمل، مشروط بر اين

بـه مراتـب فـوق،     توجـه  بـا . را افشا كند، قابل پذيرش اسـت كردن مبالغ  نيز سطح گرد
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هاي مالي ارائه شده بر حسب واحد پولي هـزار يـا ميليـون ريـال      چنانچه عالوه بر صورت
، مـورد  “ريـال ”هاي مالي بر حسب واحد پولي  (حسابرسي شده)، حسابرسي همان صورت

اي مـالي مـذكور،   هـ  كنندگان خاصي باشد، ارجح آن است كه صـورت  درخواست استفاده
توسط مديريت شركت تهيه و بدون منضـم نمـودن آن بـه گـزارش حسـابرس مسـتقل،       

  درخواست كننده ارائه گردد. به

  )1398  (تير 79 پرسش
 هاي خارجي واحدهاي مورد رسيدگي، فروش  و  توجه به شرايط تحريم، حسابرس در رسيدگي به معامالت خريد  با

كه در شرايط عادي وجود ندارد. نحـوه برخـورد حسـابرس     دـباش هايي مواجه مي با مشكالت و محدوديت
  ؟خصوص چگونه بايد باشد اين در

  : 79 پاسخ
بر مسئوليت حسابرس طبق اسـتانداردهاي حسابرسـي    هاي حسابرسي بايد مبتني برنامه

) تنظيم و اجرا گردد. همچنين 500و  450، 330، 320، 315، 240استانداردهاي  ويژه (به
توجـه بـه ارزيـابي حسـابرس از       استانداردهاي حسابرسي بـا اجراي   هرگونه محدوديتي در

عنـوان محـدوديت حسابرسـي قابـل درج در گـزارش حسـابرس، قبـل از بنـد          اهميت، بـه 
  باشد. اظهارنظر مي

  )1398(شهريور    80 پرسش
هاي توافقي رسيدگي  بخشي) همزمان با اجراي روش آيا اجراي حسابرسي مستقل (ارائه خدمات اطمينان

باشد  اي مجاز مي مالي در يك سال معين، از لحاظ قوانين و مقررات و ضوابط آيين رفتار حرفهبه اطالعات 
  يا خير؟

  : 80 پاسخ
اي حسـابداران رسـمي    آيـين اخـالق و رفتـار حرفـه     290-147موجـب بنـد شـماره     به

از خدمات اطمينـان بخشـي    ارائه هرگونه خدماتي غير”)، 1398اول فروردين  االجرا از (الزم
اي كه صاحبكار حسابرسي  هاي وابسته ه صاحبكار حسابرسي و آن دسته از بنگاهتوسط مؤسسه ب
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. “ها تحت كنترل مشترك است، مجاز نيست مالحظه دارد، يا با آن ها كنترل يا نفوذ قابل آن بر
هاي توافقي رسيدگي به اطالعات مـالي جـزء خـدمات     كه اجراي روش توجه به اين با لذا

هـاي   اجـراي روش ”عنوان  با 4400 حسابرسياستاندارد  5 (بندباشد  اطمينان بخشي نمي
بخشـي،   ، ارائـه همزمـان آن بـا ارائـه خـدمات اطمينـان      “)توافقي رسيدگي به اطالعات مالي

  باشد. نمي مجاز

  )1398(مهر   81 پرسش
 كه واحدهاي بخش عمومي، صورت مقايسه بودجه و عملكرد خود را به نحو صحيح ارائه نكنند، نحـوه   صورتي  در

  برخورد و اظهارنظر حسابرس، چگونه است؟

  : 81 پاسخ
، “هاي مـالي  نحوه ارائه صورت”بخش عمومي با عنوان  1  حسابدارياستاندارد  12طبق بند 

هاي مالي اساسي واحدهاي بخش  عنوان يكي از صورت به “صورت مقايسه بودجه و عملكرد”
عنوان   بخش عمومي با 2  حسابداريعمومي تعيين گرديده است و ارائه آن طبق استاندارد 

عنايت به مراتب فـوق،    باشد. با ، الزامي مي“هاي مالي اي در صورت نحوه ارائه اطالعات بودجه”
بنـد مقدمـه گـزارش حسـابرس و بنـد        درج عنوان صـورت مقايسـه بودجـه و عملكـرد در    

صـورت مزبـور    درخصـوص رعايـت    اظهارنظر ضروري است. همچنين، سطح اهميـت قابـل  
هاي مـالي اساسـي اسـت. چنانچـه      مطابق سطح اهميت تعيين شده در سطح ساير صورت

بخـش    شناسايي گـردد، در  باالصورت مالي  درخصوصرعايت قوانين و مقررات   موارد عدم
گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتـي (گـزارش در مـورد سـاير وظـايف بـازرس       

رعايـت   صـورت عـدم   عـالوه در  . بـه باشـد  مـي رد)، قابل درج حسب مو -قانوني يا بازرس
صـورت مقايسـه    به تحريف اساسي در شده كه منحصراً منجر ياد 2 حسابدارياستاندارد 

  باشد. به آن ضروري مي بودجه و عملكرد گردد، ارائه اظهارنظر جداگانه (مردود) نسبت
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  )1398(مهر   82 پرسش
، )4400(موضوع استاندارد خدمات مرتبط  رسيدگي به اطالعات ماليهاي توافقي  در قراردادهاي اجراي روش

  مالكيت مستندات كار حسابرسي متعلق به حسابرس است يا واحد مورد رسيدگي؟

  : 82 پاسخ
كنترل كيفيـت در مؤسسـات   ”عنوان  ) با1رل كيفيت (ـدارد كنتـ) استان83د (ـبراساس بن

، مالكيـت  “و خـدمات مـرتبط  بخشي  كننده خدمات حسابرسي، ساير خدمات اطمينان ارائه
نحو ديگري مشخص شده   استثناي مواردي كه در قانون يا مقررات به كار، به  مستندات

اي از  هايي يا خالصـه  تواند قسمت باشد، متعلق به مؤسسه حسابرسي است. مؤسسه مي
كار قرار دهد، به شرطي كه ايـن اقـدام، اعتبـار كـار      اختيار صاحب  مستندات كار را در

بخشـي، اسـتقالل مؤسسـه يـا كاركنـان آن را       ده يا در مورد كارهاي اطمينـان انجام ش
  دار نكند. خدشه

  )1398(مهر   83 پرسش
هاي مستقيم، توسط بازرسان سـازمان   قانون ماليات 181  اجراي ماده  دفاتر قانوني يك واحد تجاري مفروض، در

امه درج و صورتجلسه شده اسـت.  امور مالياتي بررسي و نانويس بودن دفاتر مذكور در صفحه اول دفتر روزن
به تحرير دفاتر قانوني اقدام نموده باشد،  تاريخ صورتجلسه مزبور، نسبت از پس چنانچه واحد مورد رسيدگي

  نحوه برخورد حسابرس چگونه است؟

  : 83 پاسخ
از عـدم تحريـر دفـاتر قـانوني در موعـد مقـرر قـانوني بـر          حسابرس بايد آثار مالي ناشي

  و با ذكر داليل قانوني، گزارش خود را تعديل كند. هاي مالي را ارزيابي صورت

  )1398(آبان   84 پرسش
چرا در دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش بازرس قانوني در مورد رسيدگي به گزارش توجيهي هيـأت مـديره   

به تهيه گزارش توجيهي طبق  )، اشاره10افزايش سرمايه، در بخش نمونه گزارش تعديل شده (بند  درخصوص
  است؟ ي حسابداري شدهاستانداردها
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  : 84 پاسخ
جز حسابرسي  بخشي به استاندارد خدمات اطمينان براساساينكه دستورالعمل مزبور   به  نظر

تدوين گرديده است، طبـق   “رسيدگي به اطالعات مالي آتي”عنوان   با 3400و بررسي اجمالي 
كـه اطالعـات    شامل اظهارنظر دربـاره ايـن   بايد، گزارش حسابرس مذكوراستاندارد  28بند 

اي مناسـب تهيـه و طبـق اسـتانداردهاي حسـابداري       مفروضات به گونه براساسمالي آتي 
  است يا خير، باشد. شده ارائه

  )1399(مرداد  85 پرسش
كـه   فرض اين هاي مالي سال مورد گزارش، با اي در صورت ارائه اقالم مقايسه نحوه برخورد حسابرس با عدم

هاي مالي قبل)، كمتر از مبلـغ   هاي مالي مزبور (اصالح اشتباه دوره سنواتي شناسايي شده در صورتتعديالت 
  ، چگونه است؟هاي مالي فوق باشد اهميت تعيين شده در سطح صورت

  

  : 85 پاسخ
 “هـاي مـالي   ارائه صـورت ”عنوان   با 1  استاندارد حسابداري 39  بند “ب”مفاد رديف  براساس

هـا   هاي مالي كـه دوره مـالي آن   مورد كليه صورت  االجرا در الزم - 1397شده  نظر  تجديد(
اســتاندارد  41  )، همچنــين مفــاد بنــدشــود از آن شــروع مــي بعــد و 1/1/1398تــاريخ   از

 “هـاي حسـابداري، تغييـر در برآوردهـاي حسـابداري و اشـتباهات       رويـه ”عنوان   با 34  حسابداري
العـات  هاي قبل، اثر با اهميتـي بـر اط   اشتباه دوره)، چنانچه اصالح باالشرح   االجرا به (الزم

باشـد، تجديـد ارائـه      در ابتداي دوره قبل داشـته  (ترازنامه) وضعيت مالي  صورت مندرج در
هـاي مـالي    اي صـورت  عنـوان اقـالم مقايسـه    داي دوره، بـه ـدر ابتـ  وضـعيت مـالي    صورت
  جاري، ضروري است. سال

  )1399(مرداد  86 پرسش
 هاي تـوافقي،  چارچوب استاندارد اجراي روش  بخشي و خدمات حسابرسي در اطمينانآيا ارائه همزمان خدمات 

  ها، مجاز است؟ يافته  هاي مالي واحد تجاري و ارائه گزارش اقالم صورت يكي از درخصوص
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  : 86 پاسخ
، “هاي توافقي رسيدگي به اطالعات مالي اجراي روش” با عنوان 4400طبق استاندارد حسابرسي 

بخشـي محسـوب    اطمينـان عنـوان خـدمات    چارچوب استاندارد مزبور، بـه   ارائه خدمات در
اي حسابداران رسـمي   آيين اخالق و رفتار حرفه 290- 147مفاد بند  براساسشود. لذا  نمي

 بخشي )، حسابرس مجاز به ارائه همزمان خدمات اطمينان1/1/1398االجرا از  (مصوب و الزم
  باشد. ، نميبوراستاندارد مز چارچوب درو خدمات حسابرسي 

  )1399(شهريور  87 پرسش
گري حسابرسي شده و هاي مالي يك واحد تجاري مفروض كه توسط حسابرس دي آيا حسابرسي مجدد صورت

  پذير است؟ گزارش حسابرسي آن صادر گرديده، امكان

  : 87 پاسخ
اي حسابداران رسمي، حسابرسي مجـدد   آيين اخالق و رفتار حرفه 210- 19طبق مفاد بند 

موارد زير   است، صرفاً در  قبالً توسط حسابرس ديگري حسابرسي شدههاي مالي كه  صورت
  است:  مجاز

اطالع جامعـه   اين صورت موضوع بايد به اجراي حكم دادگاه صالحه، كه در در  الف)
  برسد.حسابداران رسمي ايران 

  اجراي استانداردهاي حسابرسي. در  ب )
  .جامعه حسابداران رسمي ايراناجراي مقررات  در  پ )

جامعـه  بررسي و صدور مجوز توسط  ازپس  شده، ياد ححسابرسي مجدد به شربنابراين، 
  باشد. پذير مي ، امكانحسابداران رسمي ايران

  )1399(مهر  88 پرسش
طريق انعقـاد   هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، از فروش سهام شركت و آيا معامالت خريد

رعايت ضوابط سازمان بورس (لزوم انجام معامالت سـهام   و عدم سهام مابين فروشنده و خريدار قرارداد في
  باشد؟ ها و اخذ تأييديه از سازمان مزبور)، معتبر مي طريق كارگزاري بورسي از
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  : 88 پاسخ
هاي توسعه كشور (مصـوب مجلـس    قانون احكام دائمي برنامه 36ماده  “ب”طبق مفاد بند 

زد سازمان بورس و اوراق بهادار، فقط در شوراي اسالمي)، معامالت اوراق بهادار ثبت شده ن
 ها، يك از آن  رعايت مقررات معامالتي هر  ها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با بورس

پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور، بـدون رعايـت ترتيبـات فـوق،      حسب مورد امكان
  باشد. اعتبار مي فاقد

  )1399(مهر  89 پرسش
مديره شركت و تصميم مجمع عمـومي   پيشنهاد هيأت بنا بهايط خاص اقتصادي و دليل شر شركتي مفروض، به

وضعيت مالي  ماه آتي از تاريخ صورت 12هاي خود را ظرف  العاده صاحبان سهام، قصد توقف كليه فعاليت فوق
 به مفروضـات  عنايت  باشد. با فعاليت و يا تعطيلي شركت نمي بلندمدتتوقف كامل و  منزله بهدارد، ليكن اين تصميم 

  فرض تداوم فعاليت، تهيه گردد؟ هاي مالي در تاريخ مزبور بايد با فرض توقف يا با فوق، آيا صورت

  : 89 پاسخ
، مـديريت  “هـاي مـالي   ارائه صورت”عنوان   با 1  استاندارد حسابداري 24و  23طبق بندهاي 

 ماه  12  حداقلهاي مالي، بايد توان ادامه فعاليت واحد تجاري را براي  زمان تهيه صورت  در
صـورت ارزيـابي مسـاعد از تـوان مزبـور،        وضـعيت مـالي ارزيـابي و در     تاريخ صورت از بعد

فـوق،   مراتـب  بـه توجـه    هاي مالي را با استفاده از فرض تداوم فعاليت تهيه نمايد. بـا  صورت
تـاريخ   از بعـد  ماه 12كه دوره توقف عمليات شركت كمتر از  بر اين  چنانچه شواهدي مبني

منظـور رفـع    هاي مديريت براي انجـام اقـدامات الزم بـه    ضعيت مالي است و برنامهو  صورت
توقف فعاليت شركت طي دوره مزبور مشخص و به قضاوت و ارزيابي حسابرس مستقل نيـز  

اسـتفاده از فـرض تـداوم      هاي مالي بـا  چنين شرايطي صورت  پذير باشد، در معقول و امكان
تصميمات مربوط بـه توقـف مـوقتي فعاليـت شـركت و      گردد. همچنين،  فعاليت تهيه مي

هـاي مـالي افشـا و حسـابرس مسـتقل نيـز در گـزارش         شده، بايد در صـورت   ياد اقدامات
بند اظهارنظر، يك بند تأكيد بر مطلب خاص با ارجاع به يادداشـت مزبـور،    از بعد حسابرس

  درج نمايد.
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  )1399(مهر  90 پرسش
رسـمي،    اي شركت توسط يك حسابدار دوره يانمهاي مالي  ورتآيا پذيرش كار ارائه گزارش بررسي اجمالي ص

  رسمي ديگري  است، مجاز است؟  در شرايطي كه حسابرس و بازرس قانوني آن حسابدار

  : 90 پاسخ
رسمي  اي شركت، توسط حسابدار دوره يانمهاي مالي  پذيرش كار بررسي اجمالي صورت

چوب اسـتاندارد  چـار  باشـد، در  ديگري كه حسابرس و بـازرس قـانوني آن شـركت نمـي    
، بالمانع اسـت. ضـمناً چنانچـه    “هاي مالي بررسي اجمالي صورت”عنوان  با 2400حسابرسي

هاي دولتي و  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني آن شركت، تحت نظارت مستقيم دستگاه
گيـرد، در   هاي مربـوط انجـام مـي    يردولتي و يا كارگروهغها و نهادهاي عمومي  يا سازمان

  باشد. ها نيز، ضروري مي كسب موافقت آنچنين شرايطي 

  )1399(آذر  91 پرسش
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركتي مفروض، طبق استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران، 

  كه مورد درخواست صاحبكار است، چيست؟ تهيه و تنظيم و منتشر گرديده است. ضوابط ترجمه انگليسي آن

  : 91 پاسخ
ر، بايـد بـه زبـان انگليسـي ترجمـه و توسـط اعضـاي        نظـ  هاي مالي شركت مورد صورت
هـاي مـالي مزبـور بـه      صورت دربارهحسابرس مستقل  گزارشمديره امضا و سپس  هيأت

هاي مالي و گزارش حسابرس مستقل نيـز بايـد    هاي صورت انگليسي ترجمه و كليه تاريخ
ح گردد كه هاي ميالدي تبديل گردند. در بند مقدمه گزارش حسابرس نيز تصري تاريخ به
 بعـد  تهيه گرديده است. همچنين، “استانداردهاي حسابداري ايران براساسهاي مالي  صورت”
درخواسـت شـركت    بنـا بـه  كـه گـزارش    بر اين بند اظهارنظر، يك بند توضيحي مبني از

اسـت،   (صاحبكار) جهت ارائه به شخص معيني (درج نام كامل شخص مزبور) تهيه شـده 
تهيه گزارش مزبور به زبان انگليسـي، خـدمات حسابرسـي جديـد     بايد درج شود. ضمناً، 

  باشد. گردد و مستلزم انعقاد قرارداد حسابرسي ديگري نمي محسوب نمي
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  )1399(آذر  92 پرسش
اي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي هاي دولتي كه داراي طرح ها، نهادهاي عمومي و شركت آيا حسابرسان دانشگاه

هاي مالي واحدهاي مزبـور   به صورت  رائه همزمان گزارش حسابرس مستقل نسبتباشند، مجاز به ا اي مي و هزينه
  باشند يا خير؟ اي آنها، مي اي و هزينه هاي سرمايه هاي مالي طرح تملك دارايي و صورت

  : 92 پاسخ
ترازنامـه و  ”، 1366قانون محاسبات عمومي كشـور مصـوب    132) ماده 1تبصره ( موجب به

هـاي عمرانـي)،    (شـامل عمليـات جـاري و طـرح    هـاي دولتـي    زيان شركت  و  حساب سود
طرف حسابرس منتخب   بود كه از خواهدصورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي   در

وزارت امور  اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفتـه و گـزارش حسابرسـي را همـراه     
اي  و هزينه اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي حسابرسي و گزارشگري طرح  . لذا“داشته باشد

، توسـط  آنهـا هـاي مـالي    هاي مزبور، همزمان با حسابرسي و گزارشـگري صـورت   شركت
مفاهيم نظـري   8  باشد. شايان ذكر است، طبق بند پذير مي منتخب شركت امكان حسابرس

اي،  هـاي سـرمايه   هاي تملـك دارايـي   واحد گزارشگر، طرح - گزارشگري مالي بخش عمومي
شـوند و   عنوان واحد گزارشگر محسـوب مـي   ي مستقل، بهرغم نداشتن شخصيت حقوق علي

  باشند. ملزم به رعايت استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مي

  )1400(فروردين  93 پرسش
هـاي مـالي    اعمال تعديالت و اصالحات الزم در صـورت  ازپس  ها، هاي مالي تلفيقي گروه شركت آيا تهيه صورت

ها)، اعم از اصالحات و تعديالت ارائه  انعكاس در دفاتر قانوني آنصورت كاربرگي و بدون   هاي فرعي (به شركت
اصـلي،    هاي فرعي و يا اصالحات و تعديالت مستند و مورد نظـر واحـد   شده در گزارش حسابرس مستقل شركت

  مجاز است؟

  : 93 پاسخ
عنوان يك واحد اقتصـادي گزارشـگر و    هاي مالي گروه به هاي مالي تلفيقي، صورت صورت

در  اتكـا   قابلمنظور ارائه اطالعات مفيد و  ستقل است. بنابراين، بهشخصيت حسابداري م
نياز، شامل اصـالحات مربـوط    هاي مالي مزبور، ضروري است كليه اصالحات مورد صورت
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هـاي   به بندهاي انحراف از استانداردهاي حسابداري مندرج در گزارش حسابرسي صورت
نظر شـركت اصـلي و حسـابرس     دهاي فرعي و همچنين ساير اصالحات مور مالي شركت

هـاي مـالي    مستقل شركت اصلي (متكي به اسناد و مدارك مثبته)، در زمان تهيه صورت
هـاي مـالي تلفيقـي     هاي مالي مزبور اعمال و صـورت  هاي تهيه صورت تلفيقي در كاربرگ

  كنندگان تهيه و ارائه گردد. برداري استفاده گرفته، جهت بهره گروه با اصالحات صورت

  )1400ير (ت  94 پرسش
تهيـه   درخصـوص هاي ثابت شـركت اصـلي    از تجديد ارزيابي دارايي نحوه برخورد حسابرس با آثار ناشي

هـاي ثابـت خـود را تجديـد ارزيـابي       هاي فرعي دارايي هاي مالي تلفيقي، در شرايطي كه شركت صورت
سرمايه منظور گرديده،  بهمواردي كه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي در شركت اصلي،  ويژه در اند، به نكرده

  چگونه است؟

  : 94 پاسخ
تجاري اصلي، بايد  ، واحد“هاي مالي تلفيقي صورت”عنوان  با 39طبق استاندارد حسابداري 

هاي حسابداري يكنواخت بـراي معـامالت و    استفاده از رويه هاي مالي تلفيقي را با صورت
طبـق پرسـش مطـرح    اينكه  به شرايط مشابه تهيه كند. نظر ساير رويدادهاي همسان در

حسـاب سـرمايه    هـاي ثابـت خـود را بـه     شده، شركت اصلي مازاد تجديد ارزيابي دارايي
است، لذا امكان برگشـت مـازاد تجديـد     منظور نموده و مراحل قانوني آن نيز انجام شده

چنين شرايطي، مبلغ مازاد تجديد ارزيابي، بايد  ارزيابي از حساب سرمايه وجود ندارد. در
مـالي    وضعيت  م كاهنده سرمايه شركت اصلي در گروه حقوق مالكانه صورتصورت رق به

سـهم نيـز بـا     عنوان و يادداشت توضيحي مناسب)، انعكاس يافته و سـود هـر   تلفيقي (با
ها (سـرمايه قـانوني شـركت اصـلي)،      لحاظ تعداد سهام ثبت شده نزد مرجع ثبت شركت

  .*محاسبه گردد

 

هـاي مـالي تلفيقـي و حسـابداري      صورت”عنوان  سابق با 18پاسخ ارائه شده با مفاد استاندارد حسابداري    *
مـالي   هاي مالي گروه كه دوره مورد كليه صورت االجرا در (الزم “احدهاي تجاري فرعيگذاري در و سرمايه

 خاتمه يافته)، مطابقت دارد. 1399شروع و تا پايان اسفند  1/1/1385ها از تاريخ  آن
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  )1400(مرداد  95 پرسش
هـاي   هاي دريافتني دهنده طبقه فرعي ساير اشخاص منعكس در سرفصل حساب ز اقالم تشكيلري آيا افشاي صورت

هاي مالي تهيه شده توسط سازمان  ليست جديد افشا در صورت چارچوب چك  هاي تجاري، در تجاري و پرداختني
  )، ضروري است؟19/12/1399مورخ  99- 6521حسابرسي (موضوع بخشنامه شماره 

  : 95 پاسخ
صـورت اهميـت و    مـوارد خـاص، در   ضرورتي به افشا ندارد. ليكن درشرايط عمومي،  در
كننـدگان   بر لزوم مطلـع شـدن اسـتفاده    اي حسابرس مستقل، مبني قضاوت حرفه به بنا

  باشد. هاي مالي و يا لزوم ارائه بند تأكيد بر مطلب خاص، مستلزم افشا مي صورت

  )1400(شهريور   96 پرسش
عنـوان   با 39استاندارد حسابداري 4 بندده از معافيت مندرج در استفا واحد تجاري اصلي مياني مفروض، با

هاي مالي جداگانه خود را تهيه و گزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس     صورت ، “*تلفيقي يمالهاي  صورت”
هاي مـالي   هاي مالي تلفيقي گروه همراه با صورت نيز درخصوص آن صادر گرديده است. متعاقباً صورتقانوني 
واحد تجاري اصلي را تهيه و از حسابرس مستقل خود درخواست رسيدگي و ارائه گزارش حسـابرس   جداگانه

  به آن را نموده است. نحوه برخورد حسابرس با درخواست مزبور چگونه است؟ مستقل نسبت

  : 96 پاسخ
رعايت   هاي مالي تلفيقي موضوع پرسش، با به صورت  ارائه گزارش حسابرس مستقل نسبت

شـرح    دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قـانوني بـه   35  مفاد بند
  پذير است. زير، امكان

هـاي مـالي جداگانـه     بـه صـورت   حسابرس مستقل ضمن اشاره به صدور گزارش نسبت”
هـاي مـالي    به صورت تواند تنها نسبت آن، مي اظهارنظرتجاري اصلي و تاريخ و نوع  واحد

  “ تلفيقي گروه، گزارش حسابرس مستقل ارائه كند.
 

گـذاري در   هاي مـالي تلفيقـي و حسـابداري سـرمايه     صورت”عنوان   سابق با 18استاندارد حسابداري  6بند   *
هـا از تـاريخ    هـاي مـالي گـروه كـه دوره مـالي آن      مورد كليه صـورت   االجرا در (الزم “تجاري اصليواحدهاي 

 خاتمه يافته است). 1399و پس از آن شروع شده و تا پايان اسفند  01/01/1385
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  )1400(مهر  97 پرسش
گذاري مركـزي   طريق شركت سپرده  هاي بورسي، از كه سود نقدي سهام بخشي از سهامداران شركت توجه به اين  با

نقـدي سـهام    منظور پرداخت سود گردد، چنانچه شركت به اوراق بهادار و تسويه وجوه، به حساب آنان واريز مي
خود و معرفي آن به سهامداران جهـت مراجعـه و     نام ساير سهامداران نيز اقدام به افتتاح حساب بانكي ويژه به

دليل عـدم    كه تعدادي از سهامداران به  صورتي  چنين شرايطي، در  دريافت سود نقدي سهام نموده باشد؛ آيا در
عنوان عدم اجراي مفـاد   ننموده باشند، آيا مراتب بايد به مراجعه به بانك مزبور، سود نقدي سهام خود را دريافت

  اصالحيه قانون تجارت، در بخش ساير وظايف بازرس قانوني، گزارش گردد؟ 240  ماده

  : 97 پاسخ
طريق شـركت   توجهي از سود نقدي از كه، ظرف مهلت قانوني بخش قابل توجه به اين با

شده و مـابقي نيـز در حسـاب    گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت  سپرده
بانكي جهت مراجعه سهامداران و دريافت سود نقدي سهام آنان اختصـاص يافتـه اسـت،    

صورت عدم مراجعه سهامداران جهت دريافت سـود نقـدي سـهام،     چنين شرايطي در در
اصالحيه قانون تجارت، در بخش ساير وظايف  240رعايت مفاد ماده  لزومي به درج عدم

  باشد. نميبازرس قانوني 
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  )1387(فروردين  1 پرسش
 گونـه  ينانتقال ا  و الزم است نقل شود؟ آيا يچگونه انجام م يبورس يرعام غ يسهام هاي شركتسهام در  انتقال  و نقل

  يرد؟انجام پذ يسهام در دفتر اسناد رسم

  : 1 پاسخ
طريـق ثبـت    ازقـانون تجـارت    يهاصـالح  8مـاده   8بنـد   يـت سهام بـا رعا  انتقال و  نقل
برخـوردار   يقانون مزبور، از وجاهت قـانون  40 سهام موضوع ماده دفتر انتقاالت در و نقل

  .دـباش يم

  )1387(ارديبهشت  2 پرسش
 اسـت،  دومسـهامدار شـركت    اول شركت يرهمد يأتعضو هشركت، در شرايطي كه  دو ينب يا اگر توافقنامه

توافقنامـه مزبـور مشـمول مقـررات      يا، آاول شركتتوسط آن  يبر تعهد و ضمانت بده يمبن ،امضا برسد به
  باشد؟ يقانون تجارت م يهاصالح  129 ماده مفاد

  : 2 پاسخ
 يقاز مصـاد  يقو ارائـه وثـا   ينتضم ،عقد ضماني، قانون مدن 684 مفاد مادهبه  يتعنا با

اطالعات  يبا عنوان افشا 12 حسابدارياستاندارد  21طبق بند  ينكهمعامله است. ضمن ا
اسـت،   شـده  يعنوان معامله تلقـ  به يقو وثا ها تأمين تضميناشخاص وابسته،  درخصوص

اصالحيه قانون  129 مصاديق معامالت موضوع ماده نامه مزبور در شركت اول از توافق لذا
  باشد. تجارت مي

 كارگروه قوانين و مقررات پرسش و پاسخ 
 تجارت)(قانون 

3فصل  
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  )1387(ارديبهشت  3 پرسش
منظـور   هـا  حسـاب   در نظر گرفته و در ياندوخته قانونيش، خو يهسرما دهم يك يزانمازاد بر م يچنانچه شركت

مازاد مـذكور را از اندوختـه برداشـت    يش، خو يعاد يمصوبه مجمع عموم براساس تواند يم يانموده باشد، آ
  يد؟نما

  : 3 پاسخ
مـازاد بـر    ياندوختـه قـانون   كه يقانون تجارت، درصورت يهاصالح 239از ماده  استفسار به

وضع شده باشد، قبل از انحـالل شـركت    238و  140شده در مواد  بيني يشنصاب پ حد
  .باشد يسهامداران نم ينب يمتقس قابل

  )1387(ارديبهشت  4 پرسش
شـركت   ياز سود خالص سال مـال  ينيدر نظر گرفتن نسبت مع ياآ ،سهامداران ينسود ب يمصورت عدم تقس در

  باشد؟ يمجاز م يرهمد يأتجهت پاداش ه

  : 4 پاسخ
بـا توجـه بـه     مديره هيأتقانون تجارت، حدنصاب پاداش  يهاصالح 241 مادهمفاد  طبق

صاحبان سهام است.  ينب شده  يماز سود تقس يدرصد ،خاص) يا(عام  ينوع شركت سهام
 پرداخت  قابل يرهمد يأتنشود، پاداش ه يمصاحبان سهام تقس ينبه هر علت سود ب ينبنابرا

  نخواهد بود.

  )1387(ارديبهشت  5 پرسش
  باشد؟ موظف به پاسخگويي مستقيم به هريك از سهامداران شركتي كه بازرس آن است، ميآيا بازرس قانوني 

  : 5 پاسخ
اصالحيه قانون تجارت  156تا  144مواد   هاي بازرس قانوني در وظايف، اختيارات و مسئوليت

بـه    بـر اظهـارنظر نسـبت     آن قـانون مبنـي   148ذكر گرديده و اهم وظيفه مزبـور در مـاده   
از رعايـت   همچنين حصول اطمينان مديره،  هيأتي مالي و گزارش ساالنه فعاليت ها صورت
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صـاحب    ، هرمذكورقانون  139سوي ديگر طبق ماده   باشد. از حقوق يكسان سهامداران مي
 ها حساب روز قبل از تشكيل مجمع عمومي، در مركز شركت به صورت  15تواند از  سهم مي

سـود و زيـان و گـزارش بازرسـان رونوشـت بگيـرد.       مراجعه كـرده و از ترازنامـه و حسـاب    
قانون تجارت وظيفه مشخصي جهـت ارائـه پاسـخ مسـتقيم بـه        به مطالب فوق، در  توجه  با

معمـوالً در مجـامع    امـا بينـي نشـده اسـت،     هريك از سهامداران براي بازرس قانوني پـيش 
ها، بازرس قانوني به سؤاالت سهامداران كه با هماهنگي رئـيس   عمومي عادي ساالنه شركت

  دهد. گردد، پاسخ مي مي  جلسه طرح

  )1387(شهريور  6 پرسش
 يسهامداراناز مبلغ اسمي سهام، درخصوص  سهامداران به مبلغي بيشالتفاوت حاصل از فروش حق تقدم  مابه

به سـهامداران   متعلق اي شود يصرف سهام محسوب م ،اند استفاده ننموده يمهلت قانون كه از حق تقدم خود در
  است؟ يقبل

  : 6 پاسخ
ـ اسـت،  قـانون تجـارت اشـاره نشـده      هيصراحت در اصالح خصوص به نياگرچه در ا  يول

است  يشده متعلق به سهامداران جادي، تفاوت اقانون مزبور 16و  35مواد  مفاد به توجه با
  اند. خود استفاده نكردهتقدم  حقكه از 

  )1387(آذر  7 پرسش
 يهـا  صورتو  نشود يلتشك يعاد يمجمع عمومي، و بازرس قانون يصدور گزارش حسابرس از بعد كه درصورتي

  يست؟چ يبازرس قانون يتنرسد، مسئول يببه تصو يمال

  : 7 پاسخ
 ،قـانون تجـارت   يهاصـالح  154 شركت طبـق مـاده  قانوني بازرسان  ياكه بازرس  آنجا از
خـود مرتكـب    يفكه در انجـام وظـا   يشركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتمقابل  در
وارده مسـئول جبـران خسـارت    ي، مدن يتمسئول امرتبط ب يطبق قواعد عموم شوند، يم

، و همـواره صـادق اسـت    يستن بازرس يتمحدود به دوره مأمور يتمسئول ينو ا هستند
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بازرسـان موظفنـد بـا توجـه بـه       يـا ، بـازرس  مـذكور  قانون 150موجب ماده  به يطرف  از  و
 يمتسـل  يعـاد  يراجع به وضع شركت به مجمع عموم يقانون، گزارش جامعآن  148  ماده

بـه   ف) موظيتمدت مأمور از بعد ي(حت يزمان  هر  بازرسان اوالً در يابازرس  درنتيجهكنند، 
امـر   يـن و ا بـوده مسـئول جبـران خسـارات وارده     ياًثان باشند، يالذكر م گزارش فوق يمتسل

 كـه  يدرصورت بنابراين،. يستنقانوني بازرس  يتازجمله مدت مأمور ينيمحدود به زمان مع
سـاالنه   يعـاد  يمجمع عموم مديره  هيأتچنانچه تجارت، قانون اصالحيه  91  مطابق ماده

رعايت تشريفات قـانوني    با مكلفند ،شركت بازرسان ياموعد مقرر دعوت نكند، بازرس   را در
  يند.اقدام به دعوت مجمع مزبور نمارأساً  مربوط،

  )فني و استانداردها  -1387آذر ( 8 پرسش
منظور اصالح ساختار مالي شـركت   مواردي كه افزايش سرمايه صرفاً به نحوه ارائه گزارش بازرس قانوني در

  باشد، چگونه است؟

  : 8 پاسخ
صورت عام است و هرگونه افزايش سرمايه،  اصالحيه قانون تجارت به 161ماده  2تبصره 

گيـرد. بنـابراين    منظور اصالح ساختار مالي شركت را دربر مـي  افزايش سرمايه به جملهاز
مستلزم تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه توسط مديريت شركت و اظهارنظر بـازرس  

باشد. دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش بازرس قانوني در مورد  به گزارش مزبور مي نسبت
افزايش سرمايه، در مـورد افـزايش    درخصوصرسيدگي به گزارش توجيهي هيأت مديره 

  سرمايه براي اصالح ساختار مالي نيز كاربرد دارد.

  )1387(اسفند  9 پرسش
شـركت را   يكاز  يشعامل ب يريتمد حال يندرع دتوان ينم كس يچه”ت، قانون تجار يهاصالح 126ماده  طبق

بـا  نيـز  شـركت   دو هرعامل  يريتو مد يراندر خارج از ا يشركت فرع يدارا ياگر شركت ياآ .“داشته باشد
  ؟است نفر باشد، خالف ماده مذكور عمل شده يك
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  : 9 پاسخ
 هـاي   شـركت منحصـراً   ،قانون تجارت يهاصالح 126در ماده  “شركت”از مفهوم كلمه  مراد
موجـب مقـررات خـاص، نـزد مرجـع ثبـت        است كه بـه  قانونآن  20موضوع ماده  يتجارت

 يحقـوق  يتشخص يدارا ،همان قانون  583موجب مفاد ماده  به يده وها به ثبت رس شركت
موجـب مقـررات    است كه به هايي شركتمذكور ناظر بر  انونق 126  ماده بنابراين،. شوند يم

نظـر   با امعان همچنينوجود آمده است.   قانون به يناص اخ يرقانون تجارت و در قالب تفس
 ،)يمربوط بـه احـوال شخصـ    ينقوان ياستثنا (به ينبودن قوان يمرز درون يا يمحل قاعده به

 يـران ا يـايي و جغراف ياسـي س يشمول مقررات قانون تجارت محدود به مرزهـا  يرهاساساً دا
ـ يرا  يرغ هاي شركتدر مورد  تواند يقانون مورد بحث نم 126  ماده  حكم ين،است. بنابرا  يان

  الزم اجرا باشد. يران،ا ياييو جغراف ياسيس يو خارج از مرزها

  )1387(اسفند  10 پرسش
  باشد؟ يصورت م  به چهقانوني بازرس  يفتكل ،در موعد مقرر يانهسال عادي يدر صورت عدم دعوت مجمع عموم

  : 10 پاسخ
در موعـد مقـرر    يرهمـد  يـأت ه كـه  يدرصورت ،قانون تجارت يهاصالح 91طبق مفاد ماده 

موظف به دعوت قانوني بازرس  يد،ساالنه را دعوت ننما يعاد ياساسنامه مجمع عموم در
 گيـري  يمدعوت، حدنصاب الزم جهت تصم يندر اول كه يصورت است و در يمجمع عموم
سـاالنه   يعـاد  يجهت دعوت مجدد از مجمع عمـوم قانوني بازرس  يفد، تكلوحاصل نش

  است. يقوت خود باق همچنان به ،شده در اساسنامه بيني يشمهلت پ در

  )1387(اسفند  11 پرسش
 چـه صـورت   بـه  قـانوني  بـازرس  يفتكل ،در موعد مقرر يازن در صورت عدم ارائه اطالعات و مدارك مورد

  باشد؟ يم
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  : 11 پاسخ
ازجملـه ارائـه    يـاز كار از ارائه اطالعـات و مـدارك موردن   صاحب يلبه هر دل كه صورتي در

دارد كه در موعـد مقـرر گـزارش     يفهوظقانوني بازرس يد، نما يخوددار يمال يها صورت
  .يدنما ساالنه ارائه عمومي عادي مجمعرا به   خود

  )1388(شهريور  12 پرسش
  باشد؟ يمجاز م يرعاملعنوان مد به يقينفر شخص حق يكاز  يشانتخاب ب آيا

  : 12 پاسخ
 يقينفر شخص حق يكاز  يشقانون تجارت، انتخاب ب يهاصالح 124  با استنباط از مفاد ماده

 يـارات ، حـدود اخت چنين شـرايطي  در .با قانون تجارت ندارد يرتيمغا يرعاملعنوان مد به
  طبق اساسنامه مشخص خواهد شد. مديرعامل

  )1388(شهريور  13 پرسش
 درچارچوبنحوه برخورد بازرس قانوني با موارد تخلف، تقصير و جرم مشاهده شده از ناحيه مديران و مديرعامل، 

  اصالحيه قانون تجارت، چگونه است؟ 151 مفاد ماده

  : 13 پاسخ
بازرس يا بازرسان هرگونه تخلف يـا تقصـيري در   ”اصالحيه قانون تجارت،  151طبق مفاد ماده 

عمومي اطالع دهنـد و    امور شركت را از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند، بايد به اولين مجمع
دار  مرجع قضايي صـالحيت   به  مطلع شوند، بايديت خود از وقوع جرمي مأموركه ضمن انجام  يدرصورت

توجه به مطالـب ذكـر شـده،      . با“عمومي گزارش دهند  اعالم نموده و نيز جريان را به اولين مجمع
هاي خـود از وقـوع جرمـي     فرآيند رسيدگي  چنانچه مؤسسه حسابرسي (بازرس قانوني) در
بايـد مـورد توجـه قـرار     قانون تجارت  151  مطلع شود، مراتب مندرج در قسمت ذيل ماده

گيرد و چنانچه تخلف يا تقصيري از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كند، مراتب مندرج 
است تشخيص وقوع تخلف، تقصير يا جـرم بايـد     بايد انجام شود. بديهي 151  در صدر ماده

  ها مشخص شده و متكي به اسناد و مدارك مورد لزوم باشد. در فرآيند رسيدگي
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  )1388(بهمن  14 پرسش
  ؟است پرداخت شده يا ثبت شده يهسرما ،قانون تجارت يهاصالح  141شده در ماده  مطرح يهاز سرما منظور

  : 14 پاسخ
مطـرح شـده،   در آنهـا   يهه موضوع سرماـارت كـقانون تج هـيمختلف اصالح مواد اسـبراس

شـده     پرداخـت  يهگذار سـرما  موارد خاص كه نظر قانون  درثبت شده بوده و  يهسرما  منظور
 141  شـده در مـاده   درج يهمنظـور از سـرما   ين،شـده اسـت. بنـابرا    تصريحقانون   در ،باشد

  باشد. يشده م   ثبت يهقانون، سرما يهاصالح

  )1388(بهمن  15 پرسش
شخص  توان يم يات و آـبه چه صورت اس يسهام هاي شركتبازرس در  يتنوع شخصقانون تجارت،  اسـبراس
  عنوان بازرس انتخاب نمود؟ را به يحقوق

  : 15 پاسخ
 توسط البدل يو عل يانتخاب بازرس اصل ،قانون تجارت يهاصالح 146و  144مفاد مواد  طبق

 147  شده است. با توجه بـه مفـاد مـاده    يهرسال الزام يصاحبان سهام برا يمجمع عموم
ـ  بايـد  كـه بازرسـان    شود يمستفاد م يطور ضمن به، مذكورقانون   يقـي اشـخاص حق  يناز ب

، كه قانون خاص و مؤخر حسابداران رسمي ايران جامعه يلدر قانون تشك اما انتخاب شوند.
مختلف به  هاي شركت يحسابرس و بازرس قانون يفهوظ باشد، يقانون تجارت م يهبر اصالح

 يبـرا  ،مـذكور قـانون   3  و در تبصـره  باشـد  مي)  يقي(اشخاص حق يعهده حسابداران رسم
 يمؤسسـات حسابرسـ   شـكيل اجـازه ت  ،مزبور هاي شركت يقانون يو بازرس يانجام حسابرس
عضـو جامعـه    ياست. با توجه به موارد فـوق، اشـخاص حقـوق   شده ) داده ي(اشخاص حقوق

در  كـه  يـن هسـتند. ضـمن ا   يسـهام  هاي شركتدر  يبازرس قانون يفهوظ يرشمجاز به پذ
حسـابداران   يا و حرفه يقانون استفاده از خدمات تخصص 4  تبصره يياجرا نامه يينآ 2  ماده

 “ز”تـا   “الـف ”ي احصاء شده در بنـدها  ياشخاص حقوقي، حسابدار رسم عنوان به صالح يذ
ي عضـو جامعـه   مؤسسات حسابرس يانخود را از م يبازرس قانون ،اند ماده مزبور مكلف شده

  .يندانتخاب نما حسابداران رسمي ايران،
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  )فني و استانداردها  -1388(بهمن  16 پرسش
  نافذ است؟ي چه شرايط ها، در مديره شركت تصميمات متخذه توسط هيأت

  : 16 پاسخ
آراي حاضـر  مديره بايد بـا اكثريـت    قانون تجارت، تصميمات هيأت 121ماده  مفاد طبق
كـه در اساسـنامه اكثريـت بيشـتري مقـرر شـده باشـد.         اتخاذ گردد، مگر ايـن  جلسه در

  هاي مالي نيز از اين قاعده مستثني نيست. صورت  تصويب

  )1390(آذر  17 پرسش
  جاي بازرس اصلي، چگونه است؟ البدل به علينحوه جايگزيني بازرس 

  : 17 پاسخ
عمومي عادي بايد يك يا چند بـازرس    اصالحيه قانون تجارت، مجمع 146طبق مفاد ماده 

صورت معذوريت يا فوت يـا اسـتعفا يـا سـلب شـرايط يـا         البدل نيز انتخاب كند تا در علي
ي دعوت شـوند.  قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي، جهت انجام وظايف بازرس  عدم

، مـذكور صورت شرايط   جاي بازرس اصلي در البدل به جهت جايگزيني بازرس علي بنابراين،
  باشد. عمومي مجدد نمي  نيازي به تشكيل مجمع

  )1391(آبان  18 پرسش
اي  رعايت اصـول و ضـوابط حرفـه     دليل عدم  گيري بازرس قانوني از سمت خود، به صورت انصراف و كناره  در

  چيست؟  از انصراف تبعات ناشي ها در دفاتر قانوني)، عنوان مثال، عدم ثبت بخشي از فعاليت (بهتوسط صاحبكار 

  : 18 پاسخ
عنـوان   رعايت قوانين و مقررات توسط صاحبكار (بـه   دليل عدم  اگرچه بازرس قانوني به

ه ـاصالحيـ  146ماده  مفاد ر قانوني)، طبقـثبت بخشي از عمليات در دفات  ال، عدمـمث
بيني  كه موضوع از موارد پيش توجه به اين  با اماد، ـباش به استعفا مي قانون تجارت مجاز

قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد اسـت،   5  مادهب)   - 1(  ده در بندـش
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 اسـت قـانون مزبـور مكلـف     14مـاده   مفاد از استعفا، طبق  بنابراين بازرس قانوني قبل
  مرتبط، گزارش نمايد. شده در قوانين بيني مراجع پيش  گونه تخلفات را به اين

  )1392(شهريور   19 پرسش
 حضور و پـاداش   عنوان هيأت مديره انتخاب نمايد، حق عمومي عادي، شخص حقوقي را به  كه مجمع  صورتي  در

اصالحيه قانون تجارت، متعلق به شخص حقوقي است يا شخص حقيقي  134 اعضاي هيأت مديره موضوع ماده
  است؟  مديره معرفي شده عنوان هيأت حقوقي مزبور، به طرف شخص كه به نمايندگي از

  : 19 پاسخ
ارت، پاداش و حق حضـور در جلسـات هيـأت مـديره،     ـه قانون تجـاصالحي 134 در ماده

 110 طبق مفاد مـاده سوي ديگر  است. از بيني شده براي اعضاي هيأت مديره پيش صرفاً
شود، موظف است  ميقانون مزبور، شخص حقوقي كه به سمت عضو هيأت مديره انتخاب 

د. رابطه بين شـخص حقـوقي عضـو    ـنمايندگي خود به شركت معرفي نماي  نفر را به يك
ود، رابطـه مباشـرتي   ـشـ  پذير معرفـي مـي   هيأت مديره و نماينده وي كه به شركت سرمايه

 .گردد ، تعيين ميربط توافق با شخص حقوقي ذي براساسالزحمه نماينده مزبور  است و حق
 پذير، متعلق به شخص حقوقي حضور پرداختي توسط شركت سرمايه  پاداش و حقبنابراين 

 گردد. گذار محسوب مي است و درآمد شركت سرمايه گذار) عضو هيأت مديره (شركت سرمايه
تواند متناسب بـا   شده، حسب ضوابط و مقررات خود، پاداش مزبور را مي ي يادعضو حقوق

مابين، بين آنـان   حقيقي خود و يا توافقات فيسمت، ساعات حضور و كاركرد نمايندگان 
   توزيع نمايد.

  )1392(شهريور  20 پرسش
  باشد؟ آيا پرداخت پاداش و حق حضور به شخص حقيقي (نماينده شخص حقوقي) مجاز مي

  : 20 پاسخ
  همين فصل. 19شرح پرسش و پاسخ  به
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  )1392(بهمن  21 پرسش
مالي مزبور، مستلزم انجام تشـريفات  آيا تأديه سرمايه تعهدي توسط سهامداران و انعكاس حسابداري رويداد 

  ها (روزنامه رسمي) است؟ قانوني مربوط در اداره ثبت شركت

  : 21 پاسخ
حاضر پرداخت سرمايه تعهدي در اداره  حال هاي موجود، هرچند در طبق شواهد و نمونه

اليحه اصالحي قانون تجـارت   اماشود،  ها ثبت و در روزنامه رسمي آگهي مي ثبت شركت
 ير بر لزوم ثبت پرداخت حصه سرمايه تعهـدي داحكم يا شروطي   اقد، ف1347مصوب سال 

 ها در اداره ثبت شركت مذكوررو، عدم ثبت رويداد  صاحبان سهام در اداره مزبور است. از اين
 عنوان تأديـه  رويداد به اين دليل، مانع از ثبت حسابداري  و آگهي آن در روزنامه رسمي به هر

  نخواهد بود. ،سرمايه تعهدي صاحبان سهام

  )1392(اسفند  22 پرسش
هستند، نحوه توديع و نگهداري سـهام وثيقـه اعضـاي     “صندوق”كه فاقد واحدي تحت عنوان  هايي شركتدر 

  اصالحيه قانون تجارت)، چگونه است؟ 115هيأت مديره (موضوع ماده 

  : 22 پاسخ
توانـد صـندوق بانـك و يـا هـر محـل        است و مي صندوق نمادي از جايگاه حفاظت شده

 ازجملـه نگهداري اوراق سـهام   بنابراين،محفوظ ديگري براي نگهداري اوراق سهام باشد، 
  معناي تشكيالتي آن نيست. واحد صندوق به باوجودمترادف  سهام وثيقه، الزاماً

  )1393(مهر  23 پرسش
معـامالت    شركت بـا   عضو هيأت مديره دو به اشخاص حقوقي  اصالحيه قانون تجارت، نسبت 133  آيا حكم ماده

  اند، تسري دارد؟ معرفي نموده مذكور هاي شركتاي در هريك از  رقابتي كه نمايندگان حقيقي جداگانه

  : 23 پاسخ
مشـمول   ،حقـوقي  اشخاصاصالحيه قانون تجارت، نمايندگان  110توجه به مفاد ماده  با

 رو، ايـن   هيأت مديره بوده و ازهاي مدني و جزايي عضو  همان شرايط و تعهدات و مسئوليت
  .باشند مياصالحيه قانون تجارت نيز  133 مشمول ماده
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  )1393(مهر  24 پرسش
شركت با معامالت رقابتي، در شركت رقيب صرفاً سهامدار يـا   آيا چنانچه اعضاي هيأت مديره و مدير عامل دو

  تجارت خواهند بود؟ اصالحيه قانون 133 كارمند (نه در سطح مديران ارشد) باشند، مشمول حكم ماده

  : 24 پاسخ
مشـمول   ،اصالحيه قانون تجارت، نمايندگان اشخاص حقـوقي  133توجه به مفاد ماده  با

، رو ايـن   هاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده و از همان شرايط و تعهدات و مسئوليت
  .باشند مياصالحيه قانون تجارت نيز  133مشمول ماده 

  )1393(مهر  25 پرسش
اختيار گذاردن خودرو شـركت بـه نـامبرده،     مسافرت و اقامت عضو هيأت مديره و يا درآيا پرداخت مخارج 

  گردد؟ محسوب مي 1347اصالحيه قانون تجارت مصوب سال  129مصاديق معامالت موضوع ماده  از

  : 25 پاسخ
قـانون تجـارت، پرداخـت مخـارج      2توجه به تعريف معامالت تجاري طبق مفاد مـاده   با

ديره و همچنين استفاده از خودروي شركت توسـط عضـو   مسافرت و اقامت عضو هيأت م
  شود. هيأت مديره، معامله تلقي نمي

  )1393(اسفند  26 پرسش
مديره و كاركنان  هاي استفاده نشده توسط سهامداران، به ارزش اسمي به هيأت تقدم آيا انتقال بخشي از حق

  شركت، مطابق مفاد اصالحيه قانون تجارت است؟

  : 26 پاسخ
ارتبـاط بـا افـزايش سـرمايه و      العاده صاحبان سـهام، در  فوقعمومي  كه مجمع يدرصورت

صد صـاحبان سـهام تشـكيل شـده باشـد و       در تقدم سهام با حضور صد استفاده از حق
مـديره   را به ارزش اسمي به هيـأت  خود تقدم سهام انتقال حق تمامي سهامداران، اختيار

  تجارت نيست. قانون مفاد اصالحيه با مغايرانتقال  اينواگذار نموده باشند، 
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  )1394(آبان  27 پرسش
تـوجيهي   گـزارش  قانون تجارت، ارائـه  اصالحيه 141كاهش اجباري سرمايه طبق مفاد ماده  درخصوصآيا 

  مديره و اظهارنظر بازرس قانوني درباره آن، ضروري است؟ هيئت

  : 27 پاسخ
اصالحيه قانون تجـارت   141 ماده مفاد در شرايطي كه كاهش اجباري سرمايه در اجراي

 توجيه كـاهش  درخصوصگيرد، نياز به گزارش هيئت مديره و اظهارنظر بازرس  ميصورت 
  سرمايه نيست.

  فني و استانداردها) -1394(بهمن  28 پرسش
ها  هاي ثابت آن كه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي هايي شركتهاي توجيهي افزايش سرمايه  آيا گزارش

 نقدي درنتيجه اجراي آن، نياز به اطالعات مالي آتي مثل هاي جريانتوجه به عدم ايجاد   شود، با تهيه و ارائه مي
  دارند؟ … نقدي آتي و تعيين دوره برگشت سرمايه و هاي جريانسود و زيان برآوردي، 

  : 28 پاسخ
افزايش سرمايه از محل مـازاد تجديـد ارزيـابي     درخصوصمديره  هيأتگزارش توجيهي 

از  منافع ناشي درخصوصضيحات كافي ، حداقل بايد شامل اطالعات و توهاي ثابت دارايي
 هاي سال درشركت  EPS افزايش سرمايه مزبور و نيز آثار كمي و كيفي افزايش سرمايه بر

ير باشـند، ضـرورت دارد اطالعـات    پذ استهالكهاي مزبور  باشد. ضمناً چنانچه دارايي بعد
  ارائه شده شامل صورت سود و زيان برآوردي آتي نيز باشد.

  )1395(تير   29 پرسش
عمومي عادي ساليانه و  عنوان بازرس قانوني توسط مجمع آيا انتخاب مؤسسه حسابرسي و شاغلين انفرادي به

 106  انجام تكاليف مقرر در مـاده   اعالم قبولي توسط ايشان، براي انجام تكاليف بازرس قانوني كافي بوده و عدم
نسخه از صورتجلسه مزبور جهت ثبت به مرجع ثبت  بر ارسال يك سوي شركت، مبني اصالحيه قانون تجارت از

  يا خير؟ شود ميها، منجر به رفع تكليف بازرس قانوني  شركت
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  : 29 پاسخ
 توسط مؤسسات حسابرسي و شـاغلين انفـرادي عضـو جامعـه    قانوني  قبول سمت بازرس

 ، براي انجام وظايف بازرس قـانوني كـافي بـوده و   (منتخب مجمع عمومي عادي ساليانه)
اصالحيه قانون تجارت از سوي شركت، مانع انجـام   106 ليف مقرر در مادهانجام تكا عدم

  .باشد يتكاليف بازرس قانوني نم

  )1396(ارديبهشت  30 پرسش
 قانون تجـارت را  هياصالح 114  موضوع ماده قهيسهام وث بايد ي،شركت سهام مديره  هيأتعضو  يشخص حقوق ايآ

  د؟ي) منتقل نمايقيخود (شخص حق ندهيبه نام نما

  : 30 پاسخ
 تواننـد  يمـ  ياشـخاص حقـوق   ،قانون تجـارت  هياصالح 110ماده مفاد مطابق  كهيي آنجااز 
شخص  يمدن هاي يتصورت مسئول نيشركت انتخاب شوند و در ا مديره  عضويت هيأت  به
متعلـق بـه    نگهـداري تعـداد الزم از سـهام    بنـابراين، را دارنـد،   مـديره    هيأتعضو  يقيحق

 قـه يعنـوان سـهام وث   به ربوط،در شركت معضو هيأت مديره  يشخص حقوقگذاري  سرمايه
  .نمايد يم تيكفا

  )1396(ارديبهشت  31 پرسش
شركت  يمال يها صورت(ازجمله سهامداران جزء شركت) درخواست  نفعان ياز ذ يكهر  كه يدرصورت  ) 1

 يـار اخت  اطالعات مزبور را در يزشركت داشته باشند و شركت ن ياز بازرس قانون مرتبط را اطالعات يرسا يا
 سـتقيم طور م اجازه ارائه اطالعات مورد درخواست سهامداران را به يبازرس قانون ياقرار ندهد، آ يشانا

  خصوص پاسخگو باشد؟ يندر ا بايداندازه  تا چه يو .دارد

ـ  يفـه وظصـرفاً  قبـل،   هـاي  سالدر  يسمت بازرس يقبل از قبول يبازرس قانون كه يدرصورت  ) 2  يحسابرس
فـوق بـه    )1(بنـد   موضـوع ارائه اطالعات  مجاز به يا، آاست شركت را به عهده داشتهي مالي ها صورت

  ؟باشد ، ميشركت نبوده يكه بازرس قانون يمدت درخصوص ،كننده اطالعات سهامداران درخواست
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  : 31 پاسخ
صـرفاً   يقانون تجارت، بازرس قانون يهاصالح 151و  150، 148، 139با توجه به مفاد مواد 

 گونـه  يچهـ  بنـابراين  باشد، يپاسخگو ميي، مراجع قضا يو در موارد يقبال مجمع عموم  در
(ازجمله سهامداران جـزء) و ارائـه اسـناد و     ينفعانذ يربه سا ييپاسخگو درخصوص يفيتكل

  .دبه آنها ندارشركت را اطالعات 

  )1396(ارديبهشت  32 پرسش
آزمايي اطالعات ارائه شده درارتبـاط بـا    الزم براي راستيكه بازرس قانوني فاقد امكانات  ه به اينـتوج با

رسيدگي در ساير واحدها است،  مديره و مديرعامل واحد مورد تصدي و يا عدم تصدي همزمان اعضاي هيأت
 خصوص چگونه است؟ اين دروظيفه و نحوه برخورد حسابرس و بازرس قانوني 

  : 32 پاسخ
اليحـه   241 اصالحيه ماده 2 كنترل رعايت تبصره درخصوصحسابرس و بازرس قانوني 

، مكلـف اسـت كليـه    1395مـاه   مصوب ارديبهشت قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت
به اخذ  عمل آورد. همچنين نسبت هاي الزم را طبق استانداردهاي حسابرسي به رسيدگي

مديره و مدير عامـل شـركت رسـيده و     امضاي كليه اعضاي هيأت تأييديه مديران كه به
 ،همچنين جستجو در سايت روزنامه رسمي كشور باشد، مذكوريت مفاد تبصره رعا مبين
  نمايد. اقدام

  )1396(ارديبهشت  33 پرسش
 عمومي عادي ساليانه براي تقسيم سود قابل تقسيم بين صاحبان سهام، اشخاص سـهامدار   گيري مجمع مبناي تصميم

  است؟ ، چگونهعادي ساليانهعمومي  در تاريخ ترازنامه و يا اشخاص سهامدار در تاريخ تشكيل مجمع

  : 33 پاسخ
هـاي   تصـويب حسـاب   ازپس  عمومي مجمع”اصالحيه قانون تجارت،  240مفاد ماده  براساس

كه سود قابل تقسيم وجود دارد، مبلغي از آن را كه بايـد بـين صـاحبان سـهام      سال مالي و احراز اين
بنابراين، سود سهام مصـوب مجمـع عمـومي عـادي سـاليانه       “.نمايد تقسيم شود، تعيين مي
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عمـومي عـادي    گيرد كه در تاريخ برگزاري مجمع صاحبان سهام به سهامداراني تعلق مي
مـابين   كه در اساسنامه و يا ساير توافقات فـي  ساليانه، مالك سهام شركت باشند، مگر اين

  سهامداران شركت، ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.

  )1396د (مردا  34 پرسش
 يهمصرحه در اصالح يفمجاز به انجام وظا يبازرس اصل ياآ يابد؟ يخاتمه م يچه زمان يبازرس اصل هاي مسئوليت

قـانون  ) 151( و) 150)، (148( گزارش موضوع مـواد  يهته يختا تار يتخاتمه مسئول يختار ينقانون تجارت ب
  باشد؟ يم ،مزبور

  : 34 پاسخ
در  ي، مجمـع عمـوم  1347قـانون تجـارت مصـوب سـال      يهاصالح 144 طبق مفاد ماده

 خود عمل كند. يفتا بر طبق قانون مزبور به وظا كند يبازرس انتخاب م  چند يا  يكسال   هر
قـانون مزبـور، اظهـارنظر     232 و 148بازرس طبـق مـواد    ياصل يفاز وظا يكي همچنين

حسـاب دوره عملكـرد و    ها، صـورت  يو بده ها داراييصورت  يصحت و درست درخصوص
 يبه مجمع عمـوم  يمتسل يبرا يران) كه مديمال يها صورتو ترازنامه ( يانحساب سود و ز

نظـر   صرف يبازرس قانون يتمدت مأمور بنابراين،است.  شده يينتعكنند،  يم يهساالنه ته
  .باشد ينظر م شركت مورد يمحدود به دوره مالي، از زمان انتخاب و

  )1396(مرداد  35 پرسش
بـدون   تواند يم ياقانون تجارت باشد، آ يهاصالح  141وارده مشمول مفاد ماده  هاي يانشركت براثر ز چنانچه

  يد؟نما يهسرما يشبه افزا اقداميه، كاهش سرما

  : 35 پاسخ
 يهسـرما  يشقانون تجارت باشد، افزا يهاصالح 141مشمول مفاد ماده  يشركت كه يدرصورت

  است. يرپذ امكان يهبدون كاهش سرما
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  )1396(شهريور  36 پرسش
 يحسابداران رسم ياو  يخاص توسط مؤسسات حسابرس يسهام هاي شركتدر  يبازرس قانون يتمسئول يرشپذ آيا

  باشد؟ يم يرپذ ، امكان(بدون پذيرش مسئوليت حسابرسي) عضو جامعه يشاغل انفراد

  : 36 پاسخ
و  يقـانون اسـتفاده از خـدمات تخصصـ     4تبصـره   يياجرا نامه يينآ )4(و  )2(مواد  طبق
و  “حسـابرس ”سـمت   يرشپـذ ي، عنوان حسـابدار رسـم   به صالح يحسابداران ذ يا حرفه

مفـاد  طبق  . همچنينباشد ينم يكتفك قابل سهامي خاص هاي شركتدر “ يبازرس قانون”
و بـازرس را   رسسـمت حسـاب   يـد با حسابداران رسـمي ايـران،   جامعه يمواد مزبور اعضا

  .يرندبپذ توأماً

  )1396(دي  37 پرسش
 “بتـا ” شـركت  در “الـف ” باشد (آقاي مي “بتا”و سهامدار شركت  “آلفا”عضو هيأت مديره شركت  “الف”آقاي
اصالحيه قـانون تجـارت     129 مابين دو شركت مذكور مشمول ماده معامالت في گونه سمتي ندارد). آيا هيچ
  باشد؟ مي

  : 37 پاسخ
مـابين   ، معـامالت فـي  1347اصالحيه قانون تجـارت مصـوب سـال     129 مادهطبق مفاد 

اصـالحيه قـانون تجـارت     129 مشـمول مفـاد مـاده    “آلفا”شركت مذكور، در شركت  دو
  گردد. عنوان معامله با ساير اشخاص وابسته، تلقي مي به “بتا” شركت باشد و در مي

  )1396(بهمن  38 پرسش
العاده افزايش سرمايه سلب  كه حق تقدم خريد سهام از برخي سهامداران توسط مجمع عمومي فوق يدرصورت
به آن  و نسبت قرارگرفتهموضوع در گزارش توجيهي هيأت مديره كه توسط بازرس مورد رسيدگي  اماگردد، 

بـازرس قـانوني   تكليف  اصالحيه قانون تجارت صادر گرديده، مطرح نشده باشد،  161 گزارش موضوع ماده
  چيست؟
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  : 38 پاسخ
گفتـه   شرح پـيش  العاده، به بازرس در قبال تصميم اتخاذ شده توسط مجمع عمومي فوق

كـه در گـزارش تـوجيهي افـزايش      توجه به ايـن  تقدم از برخي سهامداران)، با (سلب حق
سرمايه مورد گزارشگري بازرس مطرح نشده است، مسئوليتي ندارد. در چنـين شـرايطي   

توسط بازرس امضا شود و ضرورتي به اصـالح   بايدالعاده ن عمومي فوقصورتجلسه مجمع 
  باشد. گزارش صادره توسط بازرس نيز نمي

  )1397(فروردين   39 پرسش
 به مربوط العاده فوق مجمع عمومي در ايشان توسط گزارش قرائت عدم و قانوني بازرس حضور عدم آيا

جهـت   ،سـاليانه  عادي عمومي مجمع در يا و سرمايه افزايش به گيري نسبت تصميم جهت، سرمايه افزايش
  ؟  باشد يتجارت م قانون با مغاير مالي، يها صورت تصويب به نسبت گيري يمتصم

  : 39 پاسخ
 در قـانوني  بـازرس  توسط گزارش قرائت و حضور الزام درخصوص تجارت قانون اصالحيه

 افـزايش  درخصـوص  گيـري  يمتصم جهت ساليانه يا و العاده فوق عمومي مجامع جلسات

 مجـامع الزام بـه   درخصوص اما .باشد يم مسكوت مالي، يها صورت تصويب يا و سرمايه

 است ضروري بهادار، اوراق و سازمان بورس در شده پذيرفته هاي شركت به مربوط مذكور

 قانوني بازرس و مستقل حسابرس حضور درخصوصمزبور  سازمان توسط شده وضع مقررات

 تجـارت  قـانون  اصالحيه سكوت عليرغم ،كه توضيح اين. رعايت شود كامل طور به مجامع در

 عمـومي،  مجـامع  جلسـات  در قـانوني  بـازرس  و حضـور حسـابرس   خصوص الزام به  در

 هنگـام  قانوني بازرس و مستقل حسابرس گزارش تحريف از هرگونه جلوگيري منظور  به

 گزارش توجيهي هيأت مديره درباره، همچنين گزارش بازرس/ بازرس قانوني آن قرائت
 كـه  مجـامع عمـومي   در قـانوني  بـازرس  و حسابرس حضور سرمايه، افزايش درخصوص

 مطـرح  آن در و يـا گـزارش بـازرس/ بـازرس قـانوني      قانوني بازرس و حسابرس گزارش

   .گردد يم توصيه ،شود مي
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  )1397(فروردين  40 پرسش
 141 مـاده  بـه  استناد با گرفته صورت سرمايه كاهش با ارتباط در قانوني بازرس و حسابرس يريگ موضع

 ،باشد ينم تجارت قانون 141  ماده مشمول و بوده انباشته داراي سود كه شركتي توسط تجارت، قانون اصالحيه
  چگونه است؟  

  : 40 پاسخ
 يـا  و نصـف سـرمايه   از كمتـر  انباشته زيان وجود با هايي شركت درخصوص سرمايه كاهش

 عنـوان  بـه  و نبوده تجارت اصالحيه قانون 141 ماده مفاد مشمول انباشته، سود بودن دارا

 شـرايط  و هـا  يتمحـدود  مشـمول  همچنـين  گـردد.  يم محسوب سرمايه اختياري كاهش

  .باشد يم مزبور قانون 197 الي 189 مواد موضوع

 )1398و ارديبهشت   1397(فروردين  41 پرسش

 آن العـاده  فـوق  طـور  به عادي عمومي مجمع كه يدرصورت است، 1396 آذرماه 30 شركتي مالي سال

 روزنامـه  در نيـز  مراتـب  و انتخاب را مديره هيأت جديد اعضاي تشكيل و 19/2/1396 تاريخ در شركت

 ،مـديره  هيـأت  فعاليت مالي، گزارش هاي صورت تهيه مسئوليت گردد، آگهي 24/5/1396مورخ  رسمي
  است؟   مديره هيأت كدام عهده ، بهمذكور مالي سال براي مديران تأييديه

  : 41 پاسخ
 از شـركت  مديره هيأت جديد اعضاي تجارت، قانون اصالحيه 135 و 110 مواد مفاد طبق

 داراي ،آنان توسط مجمع عمومي عادي و اعالم قبولي توسط اعضاي مزبور انتخاب تاريخ

ثبـت   آغاز مسئوليت آنان منوط به بنابراين، ،باشند مي مديره هيأت اختيارات و مسئوليت
هـا،   در مرجـع ثبـت شـركت    بـه انتخـاب آنـان    عمومي عادي مربـوط صورتجلسه مجمع 

   باشد. نمي
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 )1397(خرداد  42 پرسش

 اساسـنامه  در مقرر مدت ظرف را حقيقي خود نماينده شركتي، مديره هيأت عضو حقوقي اشخاص چنانچه

 تواند يشركت م آيا شوند، تلقي مستعفي اساسنامه مفاد طبق شرايطي در چنين و ننمايند معرفي شركت به

 منظور به العاده فوق طور به عادي مجمع عمومي دعوت آگهي انتشار جهت بخواهد خود قانوني بازرس از

  نمايد؟   اقدام شركت، مديره هيأت اعضاي انتخاب

  : 42 پاسخ
 قـانون تجـارت،   اصـالحيه  113 مـاده  مفـاد  طبق پرسش، در شده ذكر شرايط توجه به با

 رعايـت  با كه شركت بخواهد قانوني بازرس از دارد حق مربوط سهامدار جمله از ذينفع هر

 انتخـاب  جهـت  العـاده،  فـوق  طـور  عادي به عمومي مجمع دعوت به نسبت الزم، تشريفات

   .باشد يم مزبور درخواست به اجراي مكلف قانوني بازرس. نمايد اقدام مديران،

 )1397(مرداد   43 پرسش

 272 ماده 2 تبصره موضوع سهامي هاي شركت درخصوص حسابرس، با همزمان قانوني بازرس سمت داشتن آيا

  است؟  الزامي رسمي ايران، حسابداران جامعه عضو حسابرسي مؤسسات توسط مستقيم، هاي ياتمال قانون

  : 43 پاسخ
 انـد،  حسـابرس نمـوده   انتخـاب  بـه  اقـدام  رأسـاً  هـا  شـركت  عمـومي  مجامع كه يدرصورت

 حسابداران جامعه مقرراتو  قوانين طبق حسابرس، با همزمان قانوني بازرس سمت  داشتن

 بـراي  حسـابرس  بـا  همزمـان  بـازرس قـانوني   سمت داشتن . امااست الزامي ايران، رسمي

 امور سازمان توسط مزبور، ماده 2 تبصره اعمال مقررات راستاي در كه حسابرسي مؤسسات

 دارنـد،  عهـده  بـه  را مشـمول  هـاي  شـركت  مالياتي مسئوليت حسابرسي و انتخاب مالياتي

   .نيست الزامي
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  )1397(مرداد   44 پرسش
 مـاه  يبهشتارد مصوب تجارت از قانون قسمتي اصالح قانوني اليحه 241 ماده اصالح قانون 2 تبصره طبق

 كـه  شركت يك از بيش در همزمان حقوقي، شخص از نمايندگي يا به اصالتاً تواند ينم فردي هيچ ،1395

 سـمت  بـه  اسـت،  عمومي غيردولتي مؤسسات يا و نهادها يا دولت به متعلق آن سرمايه از بخشي تمام يا

  .شود انتخاب مديره هيأت عضو يا مديرعامل

 آنها سرمايه از بخشي يا تمام طور غيرمستقيم به كه هايي شركت مديره هيأت اعضاي و مديرعامل آيا  ) 1

 خير؟  يا باشند يمزبور م تبصره مشمول است، غيردولتي عمومي مؤسسات و يا نهادها دولت به متعلق

 شمول در تأثيري ها، شركت در عمومي غيردولتي مؤسسات يا نهادها يا دولت گذاري يهسرما ميزان آيا  )2

 مثـال  طور به دارد؟ پذير يهسرما هاي شركت مديره هيأت اعضاي و مديرعامل به نسبتمذكور  تبصره

   .باشد پذير يهسرما شركت گذاري يهسرما از سهم يك معادل فقط گذاري يهسرما ميزان چنانچه

  : 44 پاسخ
كـه   هـايي  شـركت در مـورد   ،241) قانون اصالح ماده 2شمول حكم تبصره ( درخصوص

نهادهـا و مؤسسـات    ايـ آنها متعلق به دولت  هياز سرما يبخش ايتمام  ميرمستقيطور غ به
و  28/7/1395مـورخ   30313/ 41469شماره  اتيموجب نظر است، به يردولتيغ يعموم

معاونـت حقـوقي رياسـت    ”ارائه شـده توسـط    9/8/1395 مورخ 97457/31248شماره 
صادر شده است، بـا   حسابداران رسمي ايران جامعه هاي كه در پاسخ به استعالم “جمهور

 باشـد،  يواسـطه) مـ   (بـا  ميرمسـتق يغ ايو  ميمستق هياعم از سرما هيسرما كه نيتوجه به ا
 يمؤسسات عموم اينهادها و  ايكه دولت  هايي شركتشده شامل  ادي تيممنوع بنابراين،

سـهامداران   هوابسته ب هاي شركت بلكه ست،يسهامدار آنها ن ميبه صورت مستق يردولتيغ
 تيـ ممنوع درخصـوص  ني. همچنـ گـردد  يمـ  باشند، يم زيها ن مزبور سهامدار آن شركت

در  رهيمـد  أتيـ عضـو ه  ايـ  رعامليمـد  همزمـان  تيموضوع تبصره مذكور راجع به عضـو 
 ايـ نهادهـا و   ايـ آن متعلـق بـه دولـت     هياز سـرما  يبخش ايشركت كه تمام  كياز  شيب

شـركت  و  شـركت تابعـه   ،يشركت اصل نيب يتفاوت باشد، يم يردولتيغ يمؤسسات عموم
  وجود ندارد. ثيح نيوابسته از ا
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 )1397(مرداد    45 پرسش

 مصـوب  تجارت قانون از اصالح قسمتي قانوني اليحه 241 ماده اصالح قانون) 2( تبصره رعايت كنترل آيا

 طور به دارد؟ موضوعيت نيز خاص و عام سهامي هاي شركت جز ها به شركت ساير در ،1395 ماه يبهشتارد

   …و محدود مسئوليت با هاي شركتمثال 

  : 45 پاسخ
 است قانون تجارت از قسمتي اصالح اليحه به مربوط شده، ياد قانون) 2( تبصره هرچند

 “شـركت ”ه اطـالق واژ  بـه  توجه با وجود اين،با  است، سهامي هاي شركت به مختص كه
 ،باشد يم ذـناف تجارت موضوع قانون هاي شركت همه به راجع آن حكم ور،ـمزب تبصره  در
 غيردولتـي،  عمـومي  ادهاينهــ  و دولـت  بـه  هـوابست ايـه شركت بـغال هـك  نـيا نـضم

   .هستند سهامي  صورت به

 )1397(مرداد  46 پرسش

 تجـارت  قانون از قسمتي اصالح قانون اليحه، 241 ماده اصالح قانون 1 تبصره موضوع دولتي هاي شركتآيا 

 احراز كشور قابل عمومي محاسبات قانون 4 ماده در مندرج تعريف براساس ،1395 ماه يبهشتارد مصوب

    ؟18/7/1386 مصوب كشوري خدمات قانون مديريت 4 ماده در شده تعريف دولتي هاي شركت يا هستند

  : 46 پاسخ
 ديگـر  سوي و از است استخدامي ماهيت تضمنم 241ماده اصالح قانون كه ينا به توجه  با

 اسـت،  شـده  داده ارجـاع  كشـوري  خـدمات  مـديريت  قانون 87ه ماد به نيز آن) 1( تبصره

 كشـوري  خـدمات  قـانون مـديريت   دولتـي،  هاي شركت تعريف و توصيف نظر از بنابراين،

   .بود خواهد موضوع بر ناظر
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  )1397(شهريور  47 پرسش
 عضـو  حسابرسـي  مؤسسـه  عمومي انتخاب مجمع صورتجلسه ثبت از ها شركت ثبت اداره كه شرايطي در

 از بعـد  صورتجلسـه  كـه  ينا دليل به ،1396 قانوني سال بازرس عنوان به حسابداران رسمي ايران جامعه
 خـودداري نمـوده   شده، ارائه  1397 سال قانوني بازرس عنوان به مؤسسه انتخاب آن مجمع صورتجلسه

  دارد؟  وجود شده ياد توسط مؤسسه 1396 سال براي حسابرسي گزارش صدور امكان آيا است،

  : 47 پاسخ
و مقررات وجود دارد.  نيدر چارچوب قوان 1396سال  يبرا يامكان صدور گزارش حسابرس

 106  مفاد مـاده  تيعدم رعا ،يبازرس قانون فيوظا ريدر قسمت سا بايد ،يطيشرا نيدر چن
 يانتخاب بازرس قـانون  يبر عدم ثبت صورتجلسه مجمع عموم يقانون تجارت مبن هياصالح
انتخاب شده و صورتجلسـه   يگريبازرس د 1396سال  يبرا نچهدرج شود. چنا 1396  سال

 باشد، مؤسسه موضوع پرسش دهيها به ثبت رس مربوط در مرجع ثبت شركت يمجمع عموم
  .ديرا صادر نما مذكور طيگزارش با شرا تواند يم ،يقبل يخلع بازرس قانون ازپس 

  )1397(مهر   48 پرسش
 ايشـان   بـه  گرفتـه  تعلـق  سهام سود پرداخت ذينفع، سهامدار موافقت يا درخواست براساسچنانچه 

 حسابرس آيا تجارت)، قانون اصالحيه  240 ماده طبق مفاد ماه  8 ظرف پرداخت بيفتد (عدم تعويق  به

 رعايـت  عدم بند درجبه  ملزم كماكان قانوني، بازرس و مستقل حسابرس گزارش در قانوني بازرس و

 سـاير ”سرفصل به  “پرداختني سهام سود”از  حساب سرفصل تغيير شرايطي چنين در باشد؟ يم مزبور ماده

   دارد؟ ضرورت ،“پرداختني يها حساب

  : 48 پاسخ
واحـد   تداريعنوان مثال مصوبه اركان صالح (به يدر صورت وجود شواهد و مستندات كاف

پرداخـت سـود    قيـ جهـت تعو  نفعيموافقت سهامدار ذ ايدرخواست  بر ي) مبنگذار هيسرما
از مهلـت مقـرر در مـاده مزبـور، مشـمول درج در گـزارش        شيب يمدت زمان يسهام برا

سرفصل حساب از سـود سـهام    ريي. مضافاً تغباشد ينم يحسابرس مستقل و بازرس قانون
ضـرورت نـدارد.    گر،يد يها حساب ايو  يپرداختن يها حساب ريبه سرفصل سا يپرداختن
آن،  ليـ موضوع عدم پرداخت سـود سـهام ظـرف مهلـت مقـرر در قـانون و دال       نيهمچن

  مربوط افشاء گردد. توضيحي ادداشتينحو مناسب در  به
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  )1397(آبان  49 پرسش
، آن مـديره  هيأت عضو 5 از عضو 3 كه شركتي مالي يها صورت به نسبت گزارش صدور و حسابرسي آيا

    باشد؟ يم يرپذ امكان اند، كرده ييدتأ را مالي هاي صورت

  : 49 پاسخ
 اكثريـت آراي  بـا  بايد مديره هيأت تصميمات تجارت، قانون اصالحيه 121طبق مفاد ماده

 بيشـتري  اساسـنامه اكثريـت   در آنكـه  مگر گردد، اتخاذ مديره هيأت جلسات در حاضرين

 باشـد،  نكرده مقرر بيشتري را اكثريت شركت، اساسنامه چنانچه ،بنابراين. باشد شده مقرر

. اسـت  مجـاز  مزبـور  مـالي  يهـا  صورت به نسبت گزارش صدور و حسابرسي عمليات تداوم
 بايـد  مـديره  يـأت ه از اعضـاي  نفـر  3 توسـط  صرفاً مالي هاي صورت تأييد موضوع  ضمناً

 هاي يتمسئول ساير”بخش  درو بازرس قانوني  مستقل حسابرس گزارش در مناسبي  نحو  به

   .شود درج“ حسابرس مقرراتي و قانوني

               )1397(آذر  50 پرسش
 نشده است. يلتشك يقانون نصاب  حد  عدم حصول دليل، به شركتي 1396عملكرد سال  يانهسال يعاد يمجمع عموم

 بازرس يانكرده باشد، آ ي) اقدامنوبت دوم( عمومي مجمع مجدد دعوتنسبت به  شركت مديره نچه هيأتچنا
 توجه بـه  همچنين با ؟باشد يماي  يفهوظ ينوبت دوم، داراي دعوت مجمع عموم درخصوصآن شركت  قانوني
وظيفـه  سال مزبور،  عمومي مجمع يلو عدم تشك 1396سال  يقانون و بازرس مستقل حسابرس گزارش صدور

  خواهد داشت؟ ادامه يزمان تا چه يبازرس قانون

  : 50 پاسخ
صـادر   1396كه گزارش حسابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني سـال مـالي       توجه به اين با

 نشدهتشكيل عمومي مجمع  اماگرديده و جهت ارائه به مجمع عمومي عادي آماده است، 
وظيفه ديگري براي حسابرس مسـتقل و بـازرس قـانوني وجـود نـدارد و       بنابراين،است، 

ارائه گزارش به شركت، خاتمـه يافتـه    از بعد مسئوليت حسابرس مستقل و بازرس قانوني
 مـاه  10اصالحيه قانون تجارت، شركت بايد تا  201طبق مفاد مادهگردد. ضمناً  تلقي مي

هاي سال  عمومي عادي ساالنه را براي رسيدگي به حساب پايان سال مالي، مجمع از بعد
را از دادگـاه   توانـد انحـالل شـركت    نفع مي ذي صورت هر اين غير ، دربرگزار نمايدمالي 

  درخواست نمايد.



 يرانا يحسابداران رسم جامعه يتخصص هاي كارگروه و پاسخ  پرسش

128 

  )1397(بهمن  51 پرسش
در اداره ثبت  يمال سال همان در يزمنحل و مراتب انحالل ن يمال سال يانخاص، قبل از پا سهاميشركت  يك

 انتخـاب  درخصوصانحالل شركت،  كننده يبالعاده تصو فوق عمومي چنانچه مجمعاست.  رسيده ثبت به ها شركت
 مبناي فرض تداوم  برسال را  يانپا يبرا يمال يها صورتصرفاً  نيز شركت ته ونگرف يمتصم يهو ناظر تصف حسابرس

 نحوه برخورد حسابرس يطيشرا چنين در. باشد نمودهخود ارائه  يقانون بازرس و مستقل حسابرس  و به تهيهفعاليت 
  است؟چگونه  يقانون بازرسمستقل و 

  : 51 پاسخ
 سـازمان  155 يهمطـابق بـا نشـر    يمال يها صورت يهبا توجه به انحالل شركت و عدم ته

بـراي پايـان    “تصفيهدر حال  هاي شركت يو حسابرس يگزارشگري مال”با عنوان  يحسابرس
ارائـه   يمـال  يهـا  صورتنسبت به  تواند يم يحسابرس مستقل و بازرس قانون سال مالي،

بـازرس   يفاست، وظا يهي. بديداظهار نظر نما موجود، شرايطمنطبق با  و يدگيرس شده
 بايـد عالوه حسـابرس مسـتقل    . بهباشد يانحالل م يخبه تار يمنته دورهمحدود به  يقانون

 خـود و مقررات مرتبط را در گزارش  يناستانداردهاي حسابداري و قوان يترعا عدمموارد 
  .يدنما درج

  )1398 ارديبهشت( 52 پرسش
باشد، آيا مفاد  از كشور نيز ميمدير عامل يك شركت ايراني، همزمان مدير عامل يك شركت مستقر در خارج 

  است؟   رعايت شدهاين خصوص  اصالحيه قانون تجارت، در  126ماده 

  : 52 پاسخ
توجه به اصل حاكميت قوانين هر كشور در داخل مرزهاي سياسي و جغرافيايي همـان   با

اصـالحيه قـانون تجـارت كـه      111و  110، 108توجه به مفاد مـواد   كشور، همچنين با
 بنابراين،سهامي تعريف شده در قانون مذكور دارد،  هاي شركتبه اطالق  “شركت”عنوان 

  باشد. خارجي نميهاي  شركتناظر به  ،اصالحيه قانون تجارت 126 حكم ماده
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  )1398(ارديبهشت  53 پرسش
العاده، حسابرس مستقل و بازرس قانوني جديـدي انتخـاب نمايـد،     طور فوق چنانچه مجمع عمومي عادي به

بـود،   شـده مسئوليت حسابرس مستقل و بازرس قانوني قبلي كه توسط مجمع عمومي عادي ساليانه، انتخاب 
  چيست؟

  : 53 پاسخ
س قانوني اصالحيه قانون تجارت، انتخاب يا عزل حسابرس و بازر 144مفاد ماده  براساس

جمله اختيارات مجمع عمومي عادي سـاليانه صـاحبان سـهام     سهامي، ازهاي  شركتدر 
العاده صاحبان سهام، اختيار دارد  طور فوق سوي ديگر مجمع عمومي عادي به باشد. از مي

حسابرس و بازرس قانوني جديـدي بـراي شـركت انتخـاب نمايـد. در چنـين شـرايطي،        
منزلـه عـزل    بـه ي جديـد و اعـالم قبـولي توسـط وي،     حسابرس و بازرس قـانون  انتخاب

 باشـد.  حسابرس و بازرس قانوني انتخاب شده قبلي توسط مجمع عمومي عادي ساليانه، مي
مـديره منحصـراً ارسـال     قـانون مزبـور، تكليـف هيـأت     106 اجراي مفاد مـاده  ضمناً در

س به اداره ثبت نسخه از صورتجلسه مجامع عمومي مربوط به انتخاب و يا تغيير بازر يك
  باشد. ها مي شركت

  )1398(تير   54 پرسش
مـديره معـادل    ، پاداش عضو موظف هيـأت 20/2/1395اصالحي قانون تجارت مورخ   241طبق مفاد ماده 

حداكثر يك سال حقوق پايه وي و براي هر عضو غيرموظف معادل حداقل پاداش پرداختي به اعضاي موظـف  
 خدمات مديريت كشوري) تعريفي از حقوق پايـه  و كه در قوانين موجود (تجارت اين توجه به  بااست.   تعيين شده

مديره يك شركت همگي اعضاي غيرموظف باشند، پاداش آنها  كه اعضاي هيأت صورتي در ،*ارائه نشده است
  چگونه و بر چه مبنايي قابل محاسبه است؟

 

  است. قانون كار، مزد ثابت تعريف شده 36 طبق مفاد ماده  *
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  : 54 پاسخ
بـه پرسـش مطـرح شـده     ق پاسخ دريافتي از معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي ـطب
مورخ  19546خصوص توسط جامعه حسابداران رسمي ايران (موضوع نامه شماره  اين در
مـورد   اصـالحي قـانون تجـارت در    241 كه ماده آنجايي معاونت مزبور)، از 13/3/1398

اليحه قانوني اصـالح   134مديره، ناسخ ضمني ماده   پاداش اعضاي غيرموظف هيأت ميزان
اين مسأله بـه آن قـانون    درخصوصشود، شايد بتوان  جارت محسوب ميقسمتي از قانون ت

  .دادعهده مجمع عمومي قرار  رجوع كرد و تعيين پاداش اعضاي مزبور را به

  )1398(تير  55 پرسش
تواند اصالتاً يـا   ، هيچ فردي نمي20/2/1395اصالحي قانون تجارت مصوب   241) ماده 2طبق مفاد تبصره (

از يك شركت كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت  همزمان در بيش نمايندگي از شخص حقوقي، به
مديره انتخاب شود، آيا ميـزان   يا عضو هيأت يرعاملمديا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است، به سمت 

  ير؟شده دارد يا خ ) ياد2سرمايه دولت يا نهادها و مؤسسات مزبور، تأثيري در نحوه اجراي حكم تبصره (

  : 55 پاسخ
طبق پاسخ دريافتي از معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي به پرسش مطـرح شـده در   

مـورخ   19546خصوص توسط جامعه حسابداران رسمي ايران (موضوع نامـه شـماره    اين
 241 ) ماده2در تبصره ( “بخشي از سرمايه ارائه شده”معاونت مزبور)، عبارت  13/3/1398

، حتي يك درصد سرمايه و سـهام شـركت را   20/2/1395اصالحي قانون تجارت مصوب 
گذاري دولت يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در  شود. بنابراين، سرمايه شامل مي

  نمايد. ) ماده مذكور مي2ميزان، آنها را مشمول تبصره ( هر ها به شركت

  )1399(خرداد   56 پرسش
ها و يا ساير  شخاص حقوقي و نمايندگان حقيقي آنها، اعم از ا مديره شركت صورت تغيير اعضاي هيأت آيا در

 هاي قبلي مديره  ها و منشورهاي مصوب توسط هيأت ها، دستورالعمل نامه مديره، آيين  اشخاص حقيقي عضو هيأت
  باشند، كماكان معتبر  است؟ اجرا مي حال كه در
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  : 56 پاسخ
منقضـي  هاي قبلـي   مديره جمله هيأت دار شركت، از مادامي كه مصوبات اركان صالحيت

صورت مشخص بودن دوره بكارگيري) و يـا توسـط اركـان مزبـور تغييـر       نشده است (در
  االجرا است. مديره جديد، كماكان معتبر و الزم نيافته باشند، براي هيأت

  )1399(آبان   57 پرسش
آراي  اتفـاق  بـه مديره نيز  مديره است و تصميمات هيأت عضو هيأت 5طبق اساسنامه، شركت مفروض داراي 

 هاي مالي، مديره، صورت  نفر اعضاي مزبور، صورتجلسات هيأت 5نفر از  2در جلسه معتبر است. چنانچه حاضرين 
 شرح فـوق،   توجه به مفاد اساسنامه به  دليل مخالفت، امضا نكنند، با  تأييديه مديران و گزارش فعاليت شركت را به

  شده داراي اعتبار خواهد بود؟ آيا موارد ياد

  : 57 پاسخ
ره، مـالك  ـمديـ  اق آراي حاضرين در جلسه هيأتـق اساسنامه، اتفـه طبـك اين هـب رـنظ

اصالحيه قانون تجارت، تصـميمات   121باشد، همچنين طبق مفاد ماده  گيري مي تصميم
مديره بايد با اكثريت آراي حاضرين اتخاذ گردد، لذا چنانچـه تشـريفات قـانوني و     هيأت

مديره رعايت شده باشـد،   تتشكيل جلسات هيأ درخصوصاي شركت مفروض،  اساسنامه
مديره داراي اعتبار خواهد بود و حسابرس  نفر عضو هيأت 3تصميمات اتخاذ شده توسط 

 نحو مناسب در بخش ساير وظايف بازرس قانوني گزارش،  و بازرس قانوني شركت نيز بايد به
  رساني كند. موضوع را اطالع

  )1399(آبان   58 پرسش
پيگيري برگزاري مجمـع   درخصوصاي از سهامداران  تجارت، عده اصالحيه قانون 95اجراي ماده  چنانچه در

بر پيگيري اجراي  عمومي صاحبان سهام، به يكي ديگر از سهامداران وكالت دهند، ليكن موضوع وكالت مبني
هاي فوق از لحاظ قانوني بـراي   نامه ، تصريح نشده باشد، آيا وكالتشده اعطاهاي  نامه ماده مزبور، در وكالت

  شده، از كفايت الزم برخوردار است؟ تشريفات برگزاري مجمع عمومي موضوع ماده يادانجام 
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  : 58 پاسخ
 ،“وكيل حق ندارد خارج از حدود وكالت اقدامي را انجـام دهـد  ”قانون مدني  663طبق مفاد ماده 

اصالحيه قـانون   95هاي ياد شده، اختيار اجراي مفاد ماده    نامه لذا نظر به اينكه در وكالت
ي عموممنظور برگزاري مجمع  هاي مذكور به نامه وكيل اعطا نشده است، وكالت تجارت به

  باشد. عادي موضوع ماده مزبور، فاقد اعتبار قانوني مي

  )1400(تير  59 پرسش
 اي پاداش به مدير عامـل  مالحظه  مديره شركت، مبلغ قابل  مصوبه هيأت براساسدر يك شركت سهامي مفروض، 

 هاي مالي آن شركت، باشد، تحت عنوان پاداش عملكرد پرداخت و در صورت ميمديره نيز   شركت كه عضو هيأت
 توجه به اين كه تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل  هاي عملياتي منعكس و افشا گرديده است. با تحت سرفصل هزينه

ضوي از عنوان ع توجه به عضويت مديرعامل به مديره شركت است، آيا پرداخت فوق با جمله اختيارات هيأت از
كـه   توجه به اين باشد يا خير؟ همچنين با مديره، مستلزم مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مي هيأت

اي است، آيا عدم تناسب پاداش پرداختي با  هاي شركت، مبلغ عمده به ساير هزينه مبلغ پاداش پرداختي نسبت
  ابرسي درج گردد؟عنوان بند شرط در گزارش حس تواند به هاي شركت، مي ساير هزينه

  : 59 پاسخ
هـاي سـهامي، تخصـيص پـاداش      موجب تصريح اصالحيه قانون تجـارت در شـركت    به

باشد  صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي مديره، صرفاً در به اعضاي هيأت عملكرد
 241موجب مفـاد قـانون اصـالح مـاده      اصالحيه قانون تجارت). همچنين به 134 (ماده

رعايـت   ، بـا 20/02/1395قسمتي از قانون تجـارت مصـوب   موضوع اليحه قانوني اصالح 
مزبور، نسبت معيني از سود خالص شركت كـه ممكـن اسـت     134 شرايط مقرر در ماده
هـاي   وجـه نبايـد در شـركت    يچهـ نظـر گرفتـه شـود، بـه      مـديره در  جهت پاداش هيأت

درصد سـودي كـه در همـان     6هاي سهامي خاص از  درصد و در شركت 3عام از  سهامي
توانـد   حال، اين پاداش نمي هر سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در

سال حقوق پايه وي و براي دو عضو غيرموظف از حداقل  براي عضو موظف از معادل يك
مديره بيشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه مخالف  پاداش اعضاي هيأت

رعايت قانون تجـارت در   كه عدم اثر است. لذا ضمن اينبالو با مفاد اين ماده باشد، باطل 
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گزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس     “ساير وظايف بازرس قانوني”مورد  بخش گزارش در
هـاي مـالي در    باشد، درج يك بنـد بـا محتـواي تحريـف در صـورت      قانوني قابل درج مي

ن مبلـغ پـاداش و   اهميـت بـود   توجـه بـه بـا    نظـر)، بـا   گزارش مزبور (قبل از بند اظهار
  بودن پاداش پرداختي، ضروري است. باطل

  )1400(مهر   60 پرسش
 العاده آن و يا تاريخ اعالم مراتب انحـالل  مأخذ تعيين تاريخ انحالل شركت، تاريخ صورتجلسه مجمع عمومي فوق

  ها و يا تاريخ درج در روزنامه رسمي است؟ به مرجع ثبت شركت

  : 60 پاسخ
انحالل شركت، مأخذ و مـالك تعيـين تـاريخ     العاده تاريخ صورتجلسه مجمع عمومي فوق

  باشد. انحالل مي
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  )1384(تير  1 پرسش

  پذير است؟ آيا تفكيك وظايف بازرس قانوني از حسابرس، امكان

  : 1 پاسخ
، بـازرس قـانوني   1347قسمتي از قانون تجارت مصـوب سـال   اصالح  144 براساس ماده

ماده واحده قانون اسـتفاده   براساسباشد و از طرفي  سهامي مي هاي شركتاز اركان  يكي
رسـمي (مصـوب    عنـوان حسـابدار   صالح به اي حسابداران ذي از خدمات تخصصي و حرفه

بـازرس  ”قانون مزبور، وظـايف   4نامه اجرايي تبصره  آيين  4و  2) و نيز مواد 21/1/1372

سهامي مصرح در قـانون مـذكور، بـه سـبب صـالحيت      هاي  شركت در “قانوني و حسابرس
مربوط،  هاي گزارشقابليت اتكا و شفافيت در  ،اي حسابداران رسمي و ايجاد اعتماد حرفه

  ناپذير هستند. يكتفككديگر است، لذا وظايف مزبور از ي شده واگذارحسابداران رسمي  به

  )1384(مهر  2 پرسش
نظـر   رسمي شاغل در يك مؤسسه حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران نيسـت، از  آيا حسابدار

  شود؟ جامعه حسابداران رسمي، شاغل محسوب مي

  

 
 كارگروه قوانين و مقررات پرسش و پاسخ

 (قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران)

4فصل  
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  : 2 پاسخ
نامه تعيين صالحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنـان،   آيين 4ماده  1  طبق تبصره

شـدن    ، سـبب غيرشـاغل  عضو يرغاشتغال حسابداران رسمي شاغل در مؤسسات حسابرسي 
عنوان  رو، استفاده از سربرگ مؤسسات حسابرسي غير عضو به گردد. از اين رسمي مي  حسابدار
نبـود امكـان نظـارت و     همچنـين، نامه مـذكور اسـت.    رسمي شاغل، برخالف آيين  حسابدار
رعايـت قـوانين و     بـراي عـدم   تـوجيهي توانـد   ، نميعضو يرغمؤسسات حسابرسي  بر  كنترل

  مقررات جامعه گردد.

  )1384(بهمن  3 پرسش
اي  صي و حرفـه قانون استفاده از خدمات تخص 4نامه اجرايي تبصره  آيين 4ماده  “الف”نحوه اجراي موضوع بند 

  انتخاب شده، چگونه است؟ “حسابرس”عنوان  صرفاً به “رسمي  حسابدار”حسابداران رسمي، در شرايطي كه 

  : 3 پاسخ
) قانون استفاده از خدمات تخصصـي  4نامه اجرايي تبصره ( آيين 4ماده  “الف”به استناد بند 

و  “شـاغل انفـرادي  رسمي   حسابدار”رسمي،   عنوان حسابدار صالح به اي حسابداران ذي و حرفه
 مستقل حسابرس”، مكلفند در گزارش “حسابداران رسمي ايران جامعهمؤسسات حسابرسي عضو ”

، رعايت قوانين و مقررات تجـاري، ماليـاتي و   “مستقل حسابرس”و يا گزارش  “بازرس قانوني و
 صـراحت  بـه فعاليت شـخص مـورد رسـيدگي را بررسـي و       ساير قوانين و مقررات مرتبط با

  نظر نمايند.  اعالم

  )1385(اسفند  4 پرسش
توسط يكي از  البدل آيا پذيرش سمت بازرس قانوني (بازرس اصلي) توسط مؤسسات حسابرسي و بازرس علي

  ؟باشد شركاي همان مؤسسه، مغاير با قوانين و مقررات مي
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  : 4 پاسخ
نامـه   آيـين  2  مـاده  “و”تـا   “الـف ”ها و مؤسسات موضوع بنـدهاي   كه شركت توجه به اين  با

صـالح   يذاي حسـابداران   قـانون اسـتفاده از خـدمات تخصصـي و حرفـه      4اجرايي تبصره 
خـود را   “حسـابرس ”  يـا  “حسـابرس و بـازرس قـانوني   ”، مكلفنـد  “حسـابدار رسـمي  ”عنوان  به
 بنـابراين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نماينـد،    ميان  از

مغـاير بـا مقـررات     حسابرسي عضو جامعـه، بين غير مؤسسات   البدل از انتخاب بازرس علي
هـاي   جـدول تخلفـات و تنبيـه    98طبـق رديـف    همچنـين، و خالف قـانون اسـت.    مذكور

هاي انتظـامي جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران       نامه هيأت آيين 19  انضباطي موضوع ماده
)، پـذيرش سـمت بـازرس    1390تيرمـاه   5اساسـنامه اصـالحي مـورخ      41  (موضوع مـاده 

هـاي   شـركت حسابرسي، منع گرديده اسـت. بنـابراين،    مؤسساتالبدل توسط شركاي  علي
مؤسسـه حسابرسـي را تعيـين و      مشمول بايد از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، دو

لبـدل انتخـاب و بـه مرجـع     ا عنوان بازرس علي عنوان بازرس اصلي و ديگري را به يكي را به
  ها معرفي نمايند. ثبت شركت

  )1386(ارديبهشت  5 پرسش
 توجه به مفاد اساسنامه خود، مجاز به ارائه خدمات آموزشي مرتبط با موضوع فعاليـت   آيا مؤسسات حسابرسي با

  باشند؟ مي اشخاص خود به ساير

  : 5 پاسخ
  6 ادهمـ ماده يـك اساسـنامه جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران و مفـاد         “ت”د ـطبق بن

 اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسي، فعاليت مؤسسات حسابرسي محدود به ارائـه خـدماتي  
  باشد. نمي اشخاص است كه شامل ارائه خدمات آموزشي به ساير

  )1387(آبان  6 پرسش
  آيا امكان فعاليت شاغلين انفرادي در قالب مؤسسات يك نفره وجود دارد؟
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  : 6 پاسخ
 4 و تبصره يك مـاده  ايران حسابداران رسمياساسنامه جامعه  25 با در نظر داشتن ماده

توجه به مقررات فعلي جامعـه، فعاليـت    نامه تعيين صالحيت حسابداران رسمي و با آيين
پـذير نبـوده و    چـارچوب مؤسسـات يـك نفـره امكـان       حسابداران رسمي شاغل انفرادي در

صـالح   ذياي حسـابداران   قانون استفاده از خدمات تخصصـي و حرفـه   3توجه به تبصره   با
بينـي   نفره، منوط به پيش  عنوان حسابدار رسمي، فعاليت شاغلين مزبور در مؤسسات يك به

  باشد. اين موضوع در اساسنامه جامعه مي

  )1388(مهر  7 پرسش
مفاد قانون تجـارت را بررسـي و    بايدكه حسابرس مسئوليت بازرس قانوني ندارد، آيا همچنان  شرايطي در

  حسابرسي درج نمايد؟رعايت را در گزارش  موارد عدم

  : 7 پاسخ
اي  قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفـه  4نامه اجرايي تبصره  آيين” 4ماده  “الف”طبق بند 

مواردي كه حسابرس مسئوليت بـازرس   در ،“عنوان حسابداران رسمي صالح به حسابداران ذي
ماليـاتي   ،رعايت قوانين و مقررات تجاري عهده ندارد، مكلف است، موارد عدم قانوني را به

بخش ساير موارد  و ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي را، در
  گزارش حسابرسي، درج نمايد.

  )1388(مهر  8 پرسش
با عنايت به اهميت موضوع قوانين و مقررات، آيا ميزان اهميت آنها معياري جهت تشخيص قابل درج بودن يـا  

  باشد؟ ميغيرقابل درج بودن در گزارش حسابرسي 

  : 8 پاسخ
منظـور تشـخيص    رعايت قوانين و مقررات به موضوع سطح اهميت در رابطه با موارد عدم
  موارد قابل درج در گزارش، موضوعيت ندارد.
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  )1388(مهر  9 پرسش
 قانون استفاده از خدمات تخصصي 4نامه اجرايي تبصره  آيين” 4مندرج در بند (الف) ماده  “ساير قوانين”منظور از 
 كليه قوانين جاري است يا ساير قوانين و مقررات مرتبط ،“رسمي  عنوان حسابدار صالح به ران ذياي حسابدا و حرفه

  با فعاليت واحد رسيدگي؟

  : 9 پاسخ
  باشد. منظور ساير قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي مي

  )1388(آبان  10 پرسش
 ارائه خدمات موضوع مجاز به اشخاص حسابرسي، ساير جز اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و سازمان آيا به

  باشند؟ اساسنامه جامعه مي  1بند (ت) ماده 

  : 10 پاسخ
صالح  يذاي حسابداران  قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه”براساس مفاد ماده واحده 

ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي قانوني و خـدمات حسابرسـي    “رسمي عنوان حسابدار به
 “حسابداران رسمي شاغل”در حيطه اختيارات و وظايف  مذكور واحدهشده در ماده  احصاء

بيني شده در بند (ت) ماده يك اساسنامه جامعـه را   اي پيش باشد. ساير خدمات حرفه مي
  توانند انجام دهند. عضو نيز مي صالح غير ساير اشخاص ذي

  )1388(آبان  11 پرسش
يـك اساسـنامه جامعـه     (ت) ماده اي موضوع بند هاي صادره مربوط به خدمات تخصصي و حرفه آيا گزارش
 رسمي ايران، توسط شركاي مؤسسات حسابرسي، مستقل از مؤسسه متبوع (در سربرگ شخصي شريك)، حسابداران

  داراي اعتبار است؟

  : 11 پاسخ
طـور مسـتقل از مؤسسـه     صدور گزارش حسابرسي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي بـه 

حسـابداران رسـمي    جامعـه ت سربرگ شخصي شريك)، از موارد تخلف از مقررا  متبوع (در
  باشد. هاي صادره داراي اعتبار مي گزارش امااست،  ايران
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  )1388(اسفند  12 پرسش
 “عضـويت   تعليق”هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي ايران به  اعضايي كه طبق آراي قطعي صادره توسط هيأت

  باشند؟ عالي مي شوراياند، آيا در دوران تعليق مجاز به شركت در انتخابات تعيين اعضاي  محكوم شده

  : 12 پاسخ
اساسـنامه جامعـه    36مـاده   6و  5بيني شده در بندهاي  هاي پيش اينكه محكوميت  به  نظر

 مـذكور هاي  تنبيه  اعضايي كه به بنابراين،باشد،  مي “عضويت  تعليق”حسابداران رسمي ايران 
تواننـد از   ينمـ  درنتيجـه دوران تعليق عمالً عضو جامعه تلقي نشـده و    شوند، در محكوم مي

  عالي، استفاده نمايند.  شوراي انتخاباتشركت در  ازجملهامتيازات عضويت، 

  )1390(تير  13 پرسش
 شركت  مابين يك شده في ايجاددر مورد اختالفات  حسابداران رسمي ايران، جامعهآيا مؤسسات حسابرسي عضو 

  الطرفين انتخاب شوند؟ عنوان داور مرضي بهتوانند  مي و شخص ديگر، 

  : 13 پاسخ
 21(شوراي چهارم، جلسه شـماره  حسابداران رسمي ايران جامعهعالي   مصوبه شورايطبق 
ماده يك اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران،  “ت”استناد تبصره   )، به1/4/1390مورخ 

 الشركه به موضوع فعاليـت مؤسسـات حسابرسـي    خدمات داوري مالي و ارزيابي سهام و سهم
  است. نمونه مؤسسات حسابرسي)، اضافه شدهاساسنامه  6  عضو جامعه (ماده

  )1390(آبان  14 پرسش
هاي مربوط به  باشند اطالعات و گزارش مجاز مي حسابداران رسمي ايران جامعهآيا مؤسسات حسابرسي عضو 

 ،گذاري خارجي قانون تشويق و حمايت سرمايه 22  ماده براساسرا كه داراي سهامدار خارجي هستند،  هايي شركت
  نمايند؟ هاي فني و اقتصادي ايران، ارائه گذاري و كمك به سازمان سرمايه

  



  قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران -قوانين و مقررات  - 4فصل 

141  

  : 14 پاسخ
گذاري خارجي، شـامل جامعـه حسـابداران رسـمي      قانون تشويق و حمايت سرمايه 22  ماده

كه در قراردادهـاي حسابرسـي،    باشد. ضمن آن ايران و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه نمي
اي تعهـد نمـوده كـه از ارائـه       رفتـار حرفـه    ينبيني شده در آيـ  حسابرس طبق ضوابط پيش

غير خودداري نمايد. بنابراين مؤسسات حسابرسي عضو جامعـه بـدون     اطالعات صاحبكار به
  باشند. اخذ مجوز از صاحبكار، مجاز به ارائه اطالعات صاحبكار به سازمان مذكور نمي

  )1392(شهريور  15 پرسش
ـ با قانون تجارت)، 134(موضوع ماده  مديره  هيأت يپاداش مربوط به عضو حقوقسهامي، هاي  شركتدر  ايآ  دي

 مقررات فوق، نحو برخورد حسـابرس  تيرعا  صورت عدم  در منظور گردد؟ يرپذ يهارقام درآمد شركت سرما ءجز
  و بازرس چگونه خواهد بود؟

  : 15 پاسخ
  قانون تجارت. -قوانين و مقررات -3فصل  19شرح پرسش و پاسخ  به

  )1392اسفند (  16 پرسش
نامه اجرايي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تـأمين نيازهـاي كشـور،     آيينراستاي  در
 مذكوربيني شده در قانون  ي پيشها داراييبازرگاني مشمول استفاده از امتياز تجديد ارزيابي هاي  شركت آيا
  باشند؟ مي

  : 16 پاسخ
، …دي و خـدماتي نامه اجرايي قـانون حـداكثر اسـتفاده از تـوان توليـ      آيين 17 در ماده

خدماتي و يـا بازرگـاني    ،ها اعم از توليدي ، كليه شركت“بنگاه اقتصادي”منظور از اصطالح 
بازرگاني نيز هاي  شركتكليه  بنابراين،باشد و براي استثنا، صراحت قانوني الزم است،  مي

  باشند. نامه مي آيين موردنظرواجد شرايط قانوني 
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  )1393(مهر   17 پرسش
گذاري زمين و ساختمان، توسط مؤسسـات حسابرسـي عضـو     هاي سرمايه متولي در صندوقآيا پذيرش سمت 

  جايز است؟ جامعه حسابداران رسمي ايران،

  : 17 پاسخ
گـذاري زمـين و سـاختمان و     اساسنامه صندوق سرمايه 47و  43، 17مواد  مفاد توجه به  با

مواد مذكور، بيني شده براي متولي طبق مفاد  تداخل وظايف نظارتي و وظايف اجرايي پيش
هاي مـذكور توسـط مؤسسـات عضـو جامعـه حسـابداران        پذيرش سمت متولي در صندوق

  نيست. مجازرسمي ايران، 

  )1393(مهر  18 پرسش
يك از انواع خدمات موضوع مفاد اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسي  كدامخدمات حسابرسي عملياتي، در قالب 

  گيرد؟ قرار مي

  : 18 پاسخ
اساسـنامه نمونـه     6 مـاده ) 6-5خدمات حسابرسـي عمليـاتي در رديـف خـدمات بنـد (     

  گيرد. مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، قرار مي

  )1393(مهر  19 پرسش
رسمي شاغل (شريك مؤسسه، شاغل در استخدام مؤسسه   آيا پذيرش سمت رئيس كميته حسابرسي توسط حسابدار

  است؟ مديره نيز باشد، جايز كتي كه شرط آن عضويت در هيأتدر شر يا شاغل انفرادي)،

  : 19 پاسخ
اساسنامه جامعه حسـابداران رسـمي ايـران، حسـابداران      1 ماده “ث”به مفاد بند  باتوجه

توانند سمت عضو هيـأت مـديره    رسمي شاغل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، نمي
  ها را بپذيرند. شركت
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  )1393(مهر  20 پرسش
عضويت   ها و يا شركتعمومي عنوان نماينده سهامداران حقوقي در مجامع  آيا حضور حسابداران رسمي شاغل به

 مرتبطهاي  شركتحسابرس و بازرس قانوني شركت يا  همزمانآنان در هيأت رئيسه مجامع مزبور، در شرايطي كه 
  است؟ باشند، جايز مذكوربا سهامداران 

  : 20 پاسخ
رسمي شـاغل بايـد از پـذيرش و انجـام      اي، حسابدار رفتار حرفه اينكه طبق آيين به نظر

اي وي لطمه وارد كنـد خـودداري نمايـد،     هايي كه ممكن است به استقالل حرفه فعاليت
رسمي  طرفي حسابرس، حسابدار رعايت استقالل و بي دليل امكان وجود عدم به بنابراين

  كند. اجتناب، مذكورهاي  شاغل بايد از پذيرش سمت

  )1393هر (م  21 پرسش
هـاي   يتهكممديره در  يرموظف هيأتغبر عضويت عضو  توجه به مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني با

حضور در جلسات كميته  پرداخت حق درخصوصاصالحيه قانون تجارت  134ها، شمول ماده  حسابرسي شركت
  حسابرسي به عضو مذكور، چگونه است؟

  : 21 پاسخ
ـ پاسخ به استعالم انجام شده از معاونت حقوقي  براساس  29079جمهـور (شـماره    يسرئ

اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت،  134كه ماده  با عنايت به اين”) 30/7/1393 مورخ
مديره   اعضاي هيأت» سمت مديريت«حضور و پاداش در قبال   مربوط به پرداخت حق  صرفاً

پرداخت حق حضور مدير غيرموظـف در جلسـات كميتـه حسابرسـي چـون       بنابراين،است، 
باشد، بلكه مربوط به انجام خدمات ديگـري اسـت، مشـمول     نمي» مديريت  سمت«قبال   در

هـاي   چارچوب ضوابط و دستورالعمل  تواند در باشد و شركت مي قانون تجارت نمي 134  ماده
وجـود چنـين     صـورت عـدم    يـد و در صورت وجود) اقـدام نما   قانوني مربوط به پرداخت (در

منشـور كميتـه    5  مـاده  3طريـق اجـراي بنـد      چارچوب ترتيبـات قـراردادي از    ضوابطي، در
  .“الزحمه اقدام نمايد به پرداخت حق  اعضا، نسبت  حسابرسي با كميته يا

  



 يرانا يحسابداران رسم جامعه يتخصص هاي كارگروه  و پاسخ  پرسش

144 

  )1393(بهمن  22 پرسش
مصـوبات و   براساسربط كه  عالي و پژوهشي داراي مجوز از مراجع ذي  ها، مراكز و مؤسسات آموزش آيا دانشگاه

امناي خود كه حسب مورد به تأييد وزراي علـوم،    هاي مالي و معامالتي و اداري و تشكيالتي مصوب هيأت نامه آيين
 و اداري سالمت  قانون ارتقاي مفادمشمول  شوند، رسد، اداره مي تحقيقات و فناوري و بهداشت و آموزش پزشكي مي

  باشند؟ فساد مي مقابله با

  : 22 پاسخ
ها، مراكـز و   قانون ارتقاي سالمت اداري و مقابله با فساد، دانشگاه 2توجه به مفاد ماده  با

  باشند. عالي و پژوهشي دولتي، مشمول قانون مزبور مي مؤسسات آموزش

  )1394(فروردين  23 پرسش
راستاي انجام وظايف حسـابرس مسـتقل و    ، درحسابداران رسمي ايران جامعهآيا مؤسسات حسابرسي عضو 

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور درخصوص گزارش نمودن  12 بازرس قانوني خود، مكلفند مفاد ماده
  ؟نمايند جريانات شناسايي شده به آن سازمان، رعايت  موارد سوء

  : 23 پاسخ
قانون تشكيل سازمان بازرسي  2 ماده “الف”كه شركت يا سازماني مشمول بند  يدرصورت

قانون مزبور نيـز بـوده و اگـر بـازرس شـركت يـا        12كل كشور باشد، مشمول مفاد ماده 
سازمان مزبور در جريان رسيدگي خود به سوء جرياني برخورد كند، بايـد موضـوع را بـه    

  بازرسي كل كشور گزارش نمايد.سازمان 

  )1394(آبان   24 پرسش
و شاغلين انفرادي  پذيرش سمت حسابرس مستقل توسط مؤسسات حسابرسيحال تصفيه،  درهاي  شركتدر آيا 

  است؟ ها شركتآن در تصفيه ، منوط به پذيرش سمت ناظر حسابداران رسمي ايران جامعهعضو 
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  : 24 پاسخ
 نامـه  يـين آ 19 انضـباطي موضـوع مـاده    هـاي  يـه جدول تخلفات و تنب 95طبق مفاد بند 
، حسـابداران رسـمي ايـران    جامعهامه اساسن 41انتظامي موضوع ماده  هاي اجرايي هيئت

سهامي بوده و مربوط به پذيرش سـمت  هاي  شركت پذيرش سمت بازرس قانوني درلزوم 
  .باشد نميدر حال تصفيه هاي  شركتدر  تصفيه ناظر

  )1394(آبان  25 پرسش
صدور گزارش حسابرس  نرسيده است، مديره هيأت ييدمالي واحد تجاري به تأ يها صورتآيا در شرايطي كه 

  است؟ يرپذ مستقل و بازرس قانوني درباره آن امكان

  : 25 پاسخ
كـارگروه فنـي و اسـتانداردهاي جامعـه      11/10/1391مـورخ   136طبق مصوبه شـماره  

  حسابداران رسمي ايران، مقرر گرديده است:
بـه    گزارشـگري نسـبت  ”عنـوان    بـا  700بخـش   استانداردهاي حسابرسي توجه به  با  )الف

مالي  يها صورت، صدور گزارش حسابرس مستقل منوط به دريافت “هاي مالي صورت
 يهـا  صـورت  ييدصورت عدم تأ  . بنابراين درباشد يم مديره   هيأتشده توسط  ييدتأ

  پذير نيست. ، صدور گزارش حسابرس مستقل امكانمديره هيأتمالي توسط 
بازرس قانوني وظيفـه  ، 151مفاد ماده  يژهو با توجه به مفاد اصالحيه قانون تجارت، به    )ب

اساسنامه به مجمـع عمـومي صـاحبان     طبق مفاد دارد گزارش خود را در موعد مقرر
  ارائه نمايد. ،در قانون مزبور شده بيني يشسهام و در صورت لزوم به مراجع پ

  )1395(تير  26 پرسش
دليل از انتخاب بـازرس قـانوني     شركت مشمول حسابرسي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران، به هر

خود به مؤسسـه   13×1جهت انجام حسابرسي عملكرد سال  13×2غفلت نموده و در طي  13×1براي عملكرد سال 
نمايد. تكليف مؤسسه مزبور در قبال درخواست چنين  مراجعه مي حسابداران رسمي ايران جامعهحسابرسي عضو 
  شركتي چيست؟
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  : 26 پاسخ
هـاي انتظـامي جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران،        هيـأت نامـه اجرايـي    توجه به آيـين  با

حتمـاً داراي   بايـد شـركت سـهامي،    13×1 رسمي براي انجام حسابرسـي سـال   حسابدار
منظور قبول حسابرسي اين قبيل كارهـا، بايـد    رو، به اين سمت بازرس قانوني نيز باشد. از

رسـمي   انتخـاب حسـابدار   ازپـس   عمومي عادي طبق روال قانوني تشكيل و مجمع ابتدا
عنوان بازرس قانوني و قبول سـمت   (مؤسسه حسابرسي يا شاغل انفرادي حسب مورد) به

  انجام پذيرد. موردنظرجانب وي، حسابرسي  از

  )1395(تير  27 پرسش
  بيني گرديده است؟ ها، در قانون تجارت ايران پيش آيا موضوع ادغام مؤسسات و شركت

  : 27 پاسخ
در قـوانين   امـا ، بيني نشده اسـت  پيشن تجارت ايران عليرغم آنكه موضوع ادغام در قانو

قـانون   44هاي مسـتقيم و در قـانون اجـراي اصـل      ياتمالقانون  111 ديگري نظير ماده
رويـه   توجـه بـه   بـا عالوه  صالح قرار گرفته است. به مراجع ذي موردتوجهاساسي، موضوع 
سوي اداره ثبت  ادغام ازها، عمالً موضوع  ثبت آگهي ادغام شركت ها، در اداره ثبت شركت

  شود. ها نيز پذيرفته شده تلقي مي شركت

  )1395 تير (  28 پرسش
  شود؟ آيا قوانين جديد عطف به ماسبق مي

  : 28 پاسخ
شود، امـا اگـر در مـتن قـانون تـاريخ اجـراي آن        طور كلي عطف به ماسبق نمي قانون به

  اين صورت عطف به ماسبق منطبق با قانون است. شده باشد، در عقب برده به
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  )1395(مرداد   29 پرسش
بيمه  مديركل درآمد حق 26/08/1383مورخ  9053/534بخشنامه شماره موضوع آيا خدمات درخواستي 

 جامعهمندرج در موضوع فعاليت اساسنامه مؤسسات حسابرسي عضو  اجتماعي، با انواع خدمات ينسازمان تأم
  دارد؟ت ، مطابقحسابداران رسمي ايران

  : 29 پاسخ
چارچوب موضوع اساسنامه مؤسسات حسابرسي عضـو جامعـه   كليه خدمات قابل ارائه در 

قبيـل   از ،در بخشـنامه مزبـور   ح شدهمطر يحسابداران رسمي ايران با موضوع قراردادها
حسابرسي و ديگر خدمات مرتبط بـا آن شـامل حسابرسـي مـالي، حسابرسـي داخلـي و       

اب و مـالي، اصـالح حسـ    يهـا  صـورت عملياتي، بازرسي دفاتر قـانوني، خـدمات تنظـيم    
مالي اعم از دستي يا مكانيزه، خدمات حسـابداري   هاي يستمحسابداري، طرح و اجراي س

  و ساير خدمات مرتبط با امور مالي و حسابداري، مطابقت دارد.

  )1396(تير  30 پرسش
در گزارش حسابرسي صادره توسط مؤسسه حسابرسي براي يك شركت سهامي كه مؤسسه حسابرسـي، بـازرس   

و ماقبـل آن   1394هاي مالي  هاي مالي سال طور مثال انجام حسابرسي صورت ست (بهقانوني آن شركت نبوده ا
است)، آيا درج موارد مربوط به وظايف بـازرس قـانوني     منعقد شده 1395سال   كه قرارداد حسابرسي آنها، در

  ضرورت دارد؟

  : 30 پاسخ
درج مـوارد عـدم رعايـت قـوانين و      درخصوصكننده وظايف حسابرس  مرور زمان منتفي

 4 ماده “الف”مقررات مرتبط با فعاليت شركت در گزارش حسابرس مستقل (موضوع بند 
 حسـابداران اي  ) قانون استفاده از خـدمات تخصصـي و حرفـه   4نامه اجرايي تبصره ( آيين
  باشد. عنوان حسابداران رسمي)، نمي صالح به ذي

  )1396(مرداد   31 پرسش
راستاي انجام وظايف حسابرس مستقل و بازرس قـانوني خـود، مكلفنـد مـوارد      در آيا حسابداران رسمي

  هاي مستقيم را گزارش نمايند؟ قانون ماليات  274 رعايت و تخلفات قانوني مندرج در ماده عدم
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  : 31 پاسخ
تا  يبعدو اصالحات  3/12/1366هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات 276ماده  موجب به”

مراجـع مـذكور در آن    تخلفات صورت گرفته را بـه  بايد، حسابداران رسمي 31/4/1394
 هاي مستقيم االجرا شدن اصالحيه قانون ماليات توجه به الزم  ماده گزارش كنند. بنابراين، با

 274 ، در سال مذكور اگـر يكـي از مصـاديق جـرائم موضـوع مـاده      1395ابتداي سال  از
كه بخشي از تكاليف مزبـور در قـانون   اين گزارش گردد. توضيح  بايدگرفته باشد،  صورت

  “است. بيني شده ارتقا سالمت اداري و مقابله با فساد نيز پيش

  )1396(مرداد   32 پرسش
  باشد؟ آيا انجام حسابرسي بدون داشتن سمت بازرس قانوني مجاز مي

  : 32 پاسخ
 بدون داشتن سمت بازرس ،ي مالي هر سال يك شركت سهاميها صورتپذيرش حسابرسي 

  باشد. قانوني همان سال، طبق مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران مجاز نمي

  )1396(مرداد  33 پرسش
 كه بازرس آنها از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران هايي شركت قبل هاي سال آيا پذيرش حسابرسي

  ، مجاز است؟انتخاب نشدهرسمي 

  : 33 پاسخ
 براساسعمومي آن   ت گذشته يك شركت سهامي كه مجمعانجام عمليات حسابرسي سنوا

 كه حسابرسي آن توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي گزارش بازرس قانوني سال مربوط
عمـومي    ي مالي آن را تصويب نموده و صورتجلسه مجمعها صورت، ايران انجام نشده است

ـ اسـت.   مجـاز شده باشـد،   و ثبت ها ارائه آن نيز به مرجع ثبت شركت  موجـب  بـه  عـالوه،  هب
اي  قانون استفاده از خـدمات تخصصـي و حرفـه    4نامه اجرايي تبصره  آيين 4  ماده” الف  بند

، مؤسسات حسابرسي و حسـابداران رسـمي   “حسابدار رسمي”عنوان  صالح به حسابداران ذي
به رعايت قـوانين و مقـررات تجـاري، ماليـاتي و       مكلفند در گزارش حسابرسي خود نسبت

  قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت شخص مورد رسيدگي، صريحاً اظهارنظر نمايند.ساير 
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  )1397(مرداد   34 پرسش
 شاغل رسمي حسابدار يا مؤسسه شريك(دادگستري  رسمي كارشناسان كانون عضو شاغل رسمي حسابدار آيا

 تصفيه، حال شركت در يك تصفيه مدير عنوان به تواند يم صالحه، دادگاه حكم استناد  ، به)مؤسسه استخدام در

  ؟شود منصوب

  : 34 پاسخ
 مفـاد  با تصفيه، مغاير حال در شركت تصفيه مدير عنوان به شاغل رسمي حسابدار انتصاب

   .باشد يايران م رسمي حسابداران جامعه اساسنامه 1 ماده “ث” بند

  )1398(فروردين  35 پرسش
نامه اجرايي قانون  رعايت اجراي قانون ارتقاي سالمت اداري و آيين درخصوصمسئوليت حسابرسان مستقل، 

 “سـادا ”دولتي، در سامانه موسوم به  هاي شركتبر لزوم بارگذاري اطالعات اموال غيرمنقول توسط   مذكور مبني
  هاي اجرايي)، چيست؟ (سامانه اموال دستگاه

  : 35 پاسخ
دار  كه عهـده  مي ايرانحسابداران رس جامعهحسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو 

قـانون مـديريت خـدمات     5  حسابرسي يا حسابرسي و بازرسـي واحـدهاي مشـمول مـاده    
نامـه   كشوري هستند، مكلف به كنترل رعايت مفـاد قـانون ارتقـاي سـالمت اداري و آيـين     

 “سـادا ”جمله كنترل رعايت بارگذاري اطالعات اموال غيرمنقـول در سـامانه     اجرايي آن، از
نحـو مناسـب در گـزارش حسـابرس و يـا گـزارش         رعايت بايد به  باشند و هرگونه عدم مي

، مـذكور كه واحدهاي مشمول ماده  . توضيح اينشودحسابرس مستقل و بازرس قانوني ارائه 
قـانون تنظـيم     69) ماده 10قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره ( 137اجراي ماده   در

مـاه از تـاريخ ابـالغ قـانون برنامـه       3داكثر ظـرف مـدت   بخشي از مقررات مالي دولت، حـ 
 ثبت كليه اموال غيرمنقول (اعم از ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران، ملزم به پنج

كـه داراي   اختيار يا تحت تصرف، اعم از اين  ها و فضاهاي اداري در امالك، ساختمان ،اراضي
، در سـامانه  )اي، وقفـي يـا ملكـي باشـند     هيا فاقد سند مالكيت و يا اجار ،سند مالكيت بوده

  باشند. هاي اجرايي (سادا)، مي جامع اطالعات اموال غيرمنقول دستگاه
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  )1400(ارديبهشت  36 پرسش
عنوان حسـابرس دعـوت بـه     سهامي وابسته به يكي از نهادهاي نظامي، از مؤسسه حسابرسي صرفاً به  يك شركت

توجه به شرايط خاص آن شركت، شخص حقيقي انتخاب نموده اسـت. آيـا     همكاري نموده و بازرس قانوني را با
  باشد يا خير؟ مي الذكر فوق مؤسسه حسابرسي مجاز به پذيرش سمت حسابرس مستقل و انعقاد قرارداد با شركت

  : 36 پاسخ
اي  ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه “ب”و  “الف”بندهاي  موجب به

و اصـالحيه   1372مـاه   دي 21رسـمي (مصـوب    عنوان حسـابدار  صالح به حسابداران ذي
مجلس شوراي اسالمي)، پذيرش سمت حسابرس و بازرس قـانوني   1372ماه  مورخ بهمن

صورت توأماً الزامي اسـت. لـذا، حتـي اگـر در اساسـنامه شـركت،        سهامي بههاي  شركت
بيني شده باشد، طبق قـوانين و   انتخاب بازرس از اشخاص حقيقي يا حقوقي معيني پيش

مقررات موجود، شركت ملزم به انتخـاب حسـابرس و بـازرس قـانوني از اعضـاي جامعـه       
مزبور، بايـد عمـل گـردد. بنـابراين،     باشد و طبق ماده واحده  حسابداران رسمي ايران مي

تواند بـدون داشـتن سـمت     مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، نمي
  دار خدمات حسابرس مستقل آن باشد. بازرس قانوني شركت سهامي، صرفاً عهده

  )1399(مهر  37 پرسش
در ليست  )اي و ساير كاركنان حرفهاعم از كاركنان (از كاركنان شاغل در مؤسسه  آيا درج نام ساير افراد غير

  عنوان كاركنان مؤسسه مجاز است؟ به ،بيمه مؤسسه

  : 37 پاسخ
اين امر برخالف قانون تأمين اجتماعي و قوانين و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران 

  است.

    )1399(مهر  38 پرسش
  نحوه شناسايي حسابرس قبلي توسط حسابرس جايگزين، چگونه است؟
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  : 38 پاسخ
امكان شناسايي حسـابرس قبلـي توسـط حسـابرس جـايگزين،      هاي مختلف  اگر از روش

  ميسر نشود، الزم است از جامعه حسابداران رسمي ايران، استعالم گردد.

    )1399(مهر  39 پرسش
منظور  بيمه كامل به و پرداخت حق حسابرسي عضو جامعه اي در مؤسسات آيا اشتغال نيمه وقت كاركنان حرفه

  تكميل سوابق آنان، مجاز است؟

  : 39 پاسخ
اساسنامه جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران، اشـتغال بـه كـار         25ماده  3 ب بندموج به

بيمـه كامـل    اي نزد حسابداران رسمي شـاغل و پرداخـت حـق    هـوقت كاركنان حرف پاره
  باشد. منظور تكميل سوابق آنان، مجاز نمي به

    )1400 شهريور( 40 پرسش
  چه ركني است؟  هاي تابعه، با و سازمان وظيفه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس جهت مجموعه شهرداري تهران

  : 40 پاسخ
قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شـوراهاي اسـالمي    71ماده  30براساس مفاد بند 

هـاي كشـور از وظـايف     شهر و انتخاب شهرداران، انتخـاب حسـابرس بـراي شـهرداري    
ه انتخـاب حسـابرس بـراي شـهرداري     فـ باشد. بنابراين، وظي شوراهاي اسالمي شهر مي

هاي وابسته  خصوص آن دسته از سازمان  باشد. صرفاً، در عهده شوراي شهر مي  بر تهران
وراهاي شهر، انتخاب حسابرس بـه  ـط شـوب خود توسـمص يها اساسنامهه براساس ـك

 به انتخاب حسابرس خـود   تواند رأساً نسبت ركن ديگري واگذار شده باشد، ركن مربوط مي
  د.ـدام كنـاق
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    )1400(شهريور  41 پرسش
كه امور مجامع شـهرداري   صورتي صورت تعلل و تأخير شوراي شهر تهران در انتخاب حسابرس مستقل، در در

 هاي تابعه انتخاب كند، آيا مؤسسه حسابرسي منتخب، تهران، حسابرس مستقل جهت مجموعه شهرداري و سازمان
  حق پذيرش كار را دارد؟

  : 41 پاسخ
ليانه شـهرداري تهـران و   هاي مالي سـا  حسابرسي مستقل صورت مسئوليتبراي پذيرش 

د. بنابراين، مؤسسات ودار توجه ش هاي تابعه، بايد به ركن انتخاب كننده صالحيت سازمان
 بايد از قبولي سمت خودداري ،صالح انتخاب نشوند كه توسط ركن ذي  صورتي  حسابرسي در

بندي مؤسسه حسابرسي انتخاب شده به اين موضوع، جامعـه   صورت عدم پاي نمايند. در
 هاي مالي حسابرسي شده بابت از بارگذاري قراردادهاي حسابرسي و انتشار صورت  اين  يد ازبا

هاي انتظامي  ربط را جهت اعمال مقررات، به هيأت در سامانه سحر، جلوگيري و عضو ذي
  معرفي نمايد.

    )1400(شهريور   42 پرسش
  ركني است؟ چه با هاي تابعه شهرداري تهران، وظيفه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس جهت شركت

  : 42 پاسخ
هاي تابعه شـهرداري تهـران،    وظيفه انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني جهت شركت

باشد. بنابراين، شوراي شهر، صالحيت  ها، با مجامع عمومي مربوط مي براساس اساسنامه آن
هاي مـالي سـاليانه ايـن     انتخاب حسابرس و بازرس قانوني جهت حسابرسي مستقل صورت

  ا ندارد.ها ر شركت

    )1400(شهريور  43 پرسش
 صورت انجام حسابرسي توسط حسابرس منتخب شهرداري به هر دليل، آيا شوراي شهر تهران در ايفاي وظايف  در

  باشد. هاي خود، مجاز به انتخاب حسابرس ديگر براي همان سال، مي و مسئوليت
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  : 43 پاسخ
ف خود باشد و صالح در انتخاب حسابرس، در هر صورت بايد قادر به ايفاي وظاي ركن ذي
ايـن زمينـه، باعـث سـاقط شـدن       اركان فاقد صالحيت و مؤسسه حسابرسي در تخلفات

شـود. بنـابراين، مؤسسـات     خصـوص انتخـاب حسـابرس نمـي     صالح در وظيفه اركان ذي
شـوند و موظـف بـه پـذيرش      صالح، حسابرس اول تلقي مي حسابرسي منتخب اركان ذي

هاي  ي منتشره در سامانه سحر، فقط صورتهاي مال باشند و صورت وظيفه حسابرسي مي
باشـد. تخلـف مؤسسـه     صالح مي مالي حسابرسي شده توسط حسابرس منتخب ركن ذي

به قبول كار اقـدام و گـزارش    صالح انتخاب نشده و نسبت حسابرسي كه توسط ركن ذي
  شود. هاي انتظامي معرفي مي است، جهت اعمال مقررات به هيأت هحسابرسي صادر نمود

    )1400(شهريور  44 پرسش
 هاي وابسته به شهرداري تهران، چنانچه خارج از ركن مجمع عمومي عادي، حسابرس توسـط  خصوص شركت  در

  باشد؟ شوراي شهر تهران انتخاب شود، مجاز به ارائه قبولي مي

  : 44 پاسخ
جمله وظايف اصـلي   از ،هاي سهامي انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل در شركت

هـاي سـهامي توسـط     طرفـي چـون انجـام حسابرسـي شـركت      مجمع عمـومي اسـت. از  
باشـد، بنـابراين،    حسابداران رسمي، مستلزم پذيرش انجام وظيفه بازرس قانوني نيـز مـي  

هـاي مـذكور،    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني خارج از مجمع عمـومي شـركت  
  فاقد وجاهت قانوني است.
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   1 پرسش
شـده در   بيني يشآماده نبودن كارخانه، محصوالت پيل به دل اما ،باشد يبردار پروانه بهره يدارا ياگر شركت

ـ از معاف تواند يم اي) انجام شود، آيصورت كارمزد (بهي ديتول هاي شركت ريتوسط سا ،برداري بهره پروانه  تي
  د؟ياستفاده نما هاي مستقيم قانون ماليات 132 موضوع ماده ياتيمال

  : 1 پاسخ
 يديـ تول هـاي  شركتبه  ،ميمستق هاي ياتقانون مال 132ماده درشده  ينيب يشپ تيمعاف

تعلـق   اسـت،  شـده صـادر   يبردار آنها پروانه بهره يبرا ربط يذ يها كه از طرف وزارتخانه
 هاي شركت ريشده در پروانه، توسط سا بيني يشمحصوالت پ ديتول كه يدرصورت گيرد. يم

مقـرر   تيـ از معاف توانـد  يگرفته باشد، شركت نم ت) صوريصورت كارمزد (به دكنندهيتول
  استفاده كند.مذكور در ماده 

  2 پرسش

دهند،  ها قرار مي هـار داروخانـپخش دراختي هاي شركتطريق  آيا تخفيفات جنسي كه توليدكنندگان دارو از
  هاي مستقيم است؟ ياتمالقانون  148ماده  8هاي بازاريابي موضوع بند  مصاديق هزينه از

  

 كارگروه مالياتي پرسش و پاسخ 
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  : 2 پاسخ
هاي اقتصادي با هدف جذب مشـتري و كسـب سـهم      تخفيف تجاري توسط بنگاهاعطاي 
هاي مختلـف اعمـال شـود كـه      از بازار در رقابت با ساير رقبا، ممكن است به شيوه بيشتر
  شرح زير است: هايي از آن به نمونه
 طريق درج در هر فاكتور فروش. اعطاي تخفيف از 

 طـول يـك دوره    هـر مشـتري در   توجه به جمع مبلغ فروش به اعطاي تخفيف با
ماهه يا ساالنه) كه معموالً براي نمايندگان فروش با اعمال درصدهاي  (ماهانه، سه

طريـق   افزايشي متناسب با سطوح مختلف فروش در پايان هر دوره محاسـبه و از 
 شود. حساب بستانكار مشتري منظور مي ارسال اعالميه بستانكار به

 كاالي مجاني.طريق تحويل  اعطاي تخفيف از 

 هاي مشابه. ساير شيوه 

شود و نحوه اعطا و  ماهيتاً تعديل نرخ فروش است و هزينه تلقي نمي ،تخفيفات ذكر شده
اضافه نمودن آن بـه   بنابراين،اعمال حساب و زمان تعلق آن تأثيري در ماهيت آن ندارد. 

  درآمد مؤدي صحيح نيست.

  ) 1390(خرداد  3 پرسش
هـاي   زمينه ساخت واحدهاي مسكوني طرح  پيمانكار فعال در هاي شركتنحوه برخورد و محاسبه ماليات عملكرد 

صـورت   هـا بـه   هاي اين طـرح  هاي احداثي بوده و زمين صرفاً مالك اعياني ،مهر كه متقاضيان نهايي مسكن
  است؟ چگونههاي مسكن خريداري شده است،  طريق تعاوني يا از ساله و 99هاي  اجاره

  : 3 پاسخ
درآمـد   بنـابراين، سـازنده پيمانكـار هسـتند،    هـاي   شـركت توجه به اطالعات ارائه شـده،    با

  محاسبه شود.هاي مستقيم  قانون ماليات 105چارچوب ماده   در ها، بايد آنمشمول ماليات 
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   ) 1391(شهريور  4 پرسش
است،  شدهنتيجه اقاله برگشت  هاي قبل كه در سال جاري و در فروش دارايي ثابت در سال آيا سود مربوط به

  باشد؟ عنوان تعديل درآمد مشمول ماليات سال جاري قابل احتساب مي به

  : 4 پاسخ
استثناي امالك)، مانند برگشت از فروش تلقي شده  هاي اقاله شده (به سود فروش دارايي

باشـد.   است، قابل برگشـت مـي   گرديدهو از درآمد مشمول ماليات سالي كه قرارداد اقاله 
هـاي   قـانون ماليـات   67مـاده   طبـق مفـاد   مشمول حكم خاص خود ،روش امالكاقاله ف

  باشد. مستقيم مي

  )1392مرداد ( 5 پرسش
حقوقي)، مشمول ماليـات بـر    تابعه (فاقد شخصيت يها به سازمان ها يهاي پرداختي توسط شهردار آيا كمك

  افزوده است؟   ارزش

  : 5 پاسخ
فاقد شخصـيت حقـوقي مسـتقل بـوده و واحـدي از       نظر، مورد يها نظر به اينكه سازمان
وانتقال داخلي اسـت و   مزبور عمالً نقل يها پرداخت بنابراين، شوند يشهرداري محسوب م

  .باشد يافزوده نم مشمول ماليات بر ارزش

  )1392(شهريور  6 پرسش
  تكليفي وجود دارد؟ هاي ياتآيا امكان تهاتر ماليات عملكرد با مال

  : 6 پاسخ
 بينـي  يشمستقيم، استرداد مازاد ماليات پرداختي از هر منبع پ هاي اتيقانون مال 159در ماده 

، باشـد  يبه اينكه ماليات عملكرد و تكليفي مربوط به منابع مختلف مـ  با توجهاست.  شده 
  است. نشده بيني يشتهاتر آن با يكديگر در قانون پ بنابراين
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  ) 1392(شهريور  7 پرسش
  از مصاديق رد دفاتر قانوني است؟ ،آيا عدم احتساب ذخاير

  : 7 پاسخ
مورد نياز ازجمله ذخيره مزاياي پايان خدمت، ذخيره مطالبـات   هاي يرهعدم احتساب ذخ

 محسـوب از مصاديق رد دفاتر  …الوصول، ذخيره هزينه تسهيالت مالي دريافتي و مشكوك
  گردد. نمي

  ) 1393(اسفند  8 پرسش
 درآمد موضوع قانون  در مناطق آزاد، از ماليات بر صالح ذيآيا فعاليت اشخاص خارجي داراي مجوز از مراجع 

  مستقيم معاف است؟ هاي ياتمال

  : 8 پاسخ
قانون چگونگي اداره منـاطق آزاد تجـاري    13از آنجا كه معافيت مالياتي مندرج در ماده 

شـده اسـت،    بيني يشبراي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي پ 1372صنعتي مصوب سال 
در مناطق آزاد تجاري  صالح، ذيجي داراي مجوز از مراجع فعاليت اشخاص خار بنابراين،

  معاف است. يممستق هاي ياتنيز از ماليات بر درآمد موضوع قانون مال

  ) 1393(اسفند  9 پرسش
كنند،  صالح، در مناطق آزاد تجاري فعاليت مي كه با اخذ مجوز از مراجع ذيآيا درج مشخصات اشخاص خارجي 

  سازمان امور مالياتي ضروري است؟ در فهرست معامالت فصلي ارسالي به

  : 9 پاسخ
صدور كارت اقتصـادي (شـامل شـماره اقتصـادي) بـراي اشـخاص        بيني يشبا توجه به پ

مسـتقيم و دسـتورالعمل    هـاي  ياتمكرر قانون مال 169 و 169 موادحقيقي و حقوقي در 
تخصيص شماره اقتصادي براي اشخاص خـارجي داراي اقامـت و فعاليـت     مربوط، امكان

در ايران وجود دارد. بنابراين ضروري است مشخصات اشخاص خارجي موصوف اقتصادي 
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، در فهرست معامالت فصلي درج و به سازمان امـور  باشند يكه پيمانكار اشخاص ايراني م
  مالياتي ارسال شود.

  ) 1393اسفند ( 10 پرسش
صنعتي و ويـژه   -اشخاص و فعاالن اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري مابين يآيا مبادالت كاال و خدمات ف

افـزوده   ، مشمول ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزشمذكوراقتصادي، در داخل محدوده مناطق 
  است؟

  : 10 پاسخ
 ،امـور ماليـاتي  سازمان  26/05/1388مورخ  54409) بخشنامه شماره 1بند (طبق مفاد 

اد اشـخاص و فعـاالن اقتصـادي مقـيم در منـاطق آز      مـابين  يمبادالت كاال و خدمات فـ 
، مشـمول ماليـات و   مـذكور داخل محدوده منـاطق   صنعتي و ويژه اقتصادي، در -تجاري

  باشد. يافزوده نم عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش

  ) 1394(آذر   11 پرسش
  ؟، چگونه استافزوده قانون ماليات بر ارزش 22 شرايط بخشودگي جرايم مالياتي موضوع ماده

  : 11 پاسخ
مقرر در  مهلتافزوده را در  چنانچه اظهارنامه دوره مالياتي موضوع قانون ماليات بر ارزش

تسليم و به صورت كتبـي درخواسـت بخشـودگي     ربط يبخشنامه سازمان امور مالياتي ذ
موقع اظهارنامه دوره مالياتي را نموده باشـد، جريمـه مـذكور قابـل      جريمه عدم تسليم به

  مطالبه نخواهد بود.

  ) 1394ر (آذ 12 پرسش
 ،جـرايم ماليـاتي   درخصـوص و سازمان امور مالياتي  يوفصل اختالف بين مؤد آيا موضوع بررسي و حل

  اختالف مالياتي قابل طرح و بررسي است؟  حل هيأت  در
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  : 12 پاسخ
 يـاتي و سـازمان امـور مال   ياز آنجا كه موضوع بررسي حـل و فصـل اخـتالف بـين مـؤد     

و اصـالحات   1380مستقيم مصوب سال  هاي ياتدر قانون مال ،جرايم مالياتي درخصوص
حل اختالف  هيأتقابل طرح در  ،موضوع جرايم بنابرايننشده است،  بيني يشآن پ يبعد

  مالياتي نيست.

  )1395(مرداد  13 پرسش
تحرير  نامه يينارزي در دفاتر حسابداري شركت، مطابق آ يها آيا ثبت حسابداري زيان ناشي از تسعير ارز وام

  دفاتر قانوني است؟

  : 13 پاسخ
تحرير دفاتر قـانوني   نامه يينارزي در دفاتر شركت، با آ يها زيان ناشي از تسعير وام ثبت

  مغايرتي ندارد.

  )1396(ارديبهشت  14 پرسش
 باشد يم يتوضع صورتمبلغ خالص  مانكار،يپهاي  يتافزوده در صورت وضع بر ارزش اتيمبناي محاسبه مال ايآ
  ؟يتوضع صورتمبلغ ناخالص  اي

  : 14 پاسخ
صـادره توسـط    تيافـزوده، مبلـغ ناخـالص صـورت وضـع      بر ارزش اتيمأخذ محاسبه مال

  .رديمورد توجه قرار گ بايد ،افزوده بر ارزش اتيمال قانون 9و مفاد ماده  باشد يم مانكاريپ

  )1396(تير   15 پرسش
مالي واحد تجاري باشد، آيا مكلـف بـه    يها دار انجام حسابرسي صورت چنانچه حسابدار رسمي، صرفاً عهده

  ؟باشد ي) مهاي مستقيم قانون ماليات 230به سازمان امور مالياتي (موضوع ماده  ييگو پاسخ
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  : 15 پاسخ
مسـتقيم، در مـواردي كـه مـدارك و اسـناد       هـاي  ياتقانون مال 230موجب مفاد ماده  به

حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مكلفند با مراجعـه  
فاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربـوط و هرگونـه   و مطالبه ادارات امور مالياتي، د
كـه بـه مقتضـاي     يتوضـع  از قبيـل فـاكتور و صـورت    ياطالعات مربوط به درآمـد مـؤد  

، اسـت  يمعامالتي نظير فروش كاال و خدمات به اشخاص ثالث كه منشأ درآمد براي مؤد
و بازرس قـانوني را   آنجايي كه حسابدار رسمي وظيفه حسابرسي از، بنابراينارائه نمايند، 

نيسـت، در زمـره    يدار بوده و ماهيت فعاليت وي موجب تحصيل درآمد براي مـؤد  عهده
  .شود ياشخاص ثالث موضوع اين ماده تلقي نم

  فني و استانداردها) - 1397(آذر   16 پرسش
  شود؟ آيا تقبل زيان شركت توسط سهامداران، مشمول ماليات مي

  : 16 پاسخ
تقبل زيان انباشته توسط سهامداران، از محل مطالبات سـهامداران و يـا آورده نقـدي يـا     

 20/04/1396مورخ  348رأي شماره  براساسپذير است. همچنين  غيرنقدي آنان، امكان
از تقبل زيان شركت توسط سـهامداران،   ، درآمد ناشياداري عمومي ديوان عدالت هيأت

  باشد. مشمول ماليات نمي

  )1398(ارديبهشت   17 پرسش
هاي ثابت خود نمـوده و از معافيـت    قانون بودجه اقدام به تجديد ارزيابي دارايي براساسشركتي كه در گذشته 

اسـتاندارد   براسـاس است، چنانچـه در سـال جـاري نيـز       مالياتي منظور شده در قانون مزبور استفاده كرده
) 33توجه به لزوم رعايت دوره تناوب موضـوع بنـد (   بدون  و “هاي ثابت مشهود دارايي”عنوان   با 11  حسابداري

هاي تجديد ارزيابي شده قبلي خود نموده است، آيا از معافيـت   استاندارد مزبور، اقدام به ارزيابي مجدد دارايي
  برخوردار است يا خير؟ 1394 هاي مستقيم مصوب تيرماه قانون ماليات 149) ماده 1مالياتي موضوع تبصره (
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  : 17 پاسخ
 11  حسـابداري ) استاندارد 33رعايت دوره تناوب تجديد ارزيابي موضوع بند ( اينكه به نظر
قـوانين   براسـاس هـاي صـورت گرفتـه     تجديد ارزيابي درخصوصهاي ثابت  عنوان دارايي  با

(بودجه يا قوانين ديگر) موضوعيت ندارد و طبق نظر اعـالم شـده توسـط كـارگروه فنـي و      
هـاي   نيز الزامـي بـه تجديـد ارزيـابي دارايـي      حسابداران رسمي ايران جامعهي استانداردها

) 33قوانين مذكور، مطـابق دوره تنـاوب ارائـه شـده در بنـد (      براساستجديد ارزيابي شده 
 براسـاس كـه شـركت در سـال جـاري       صـورتي   در بنـابراين باشـد،   نمـي مذكور استاندارد 

 15/01/1395نامـه اجرايـي (مصـوب     نرعايت كامل مفاد آيي  استانداردهاي حسابداري و با
هـاي مسـتقيم مصـوب     اصـالحي قـانون ماليـات    149 ) مـاده 1( هيأت وزيران) و تبصره

هـاي   نامه مزبور، اقدام به تجديد ارزيابي مجـدد دارايـي   آيين 10  ويژه ماده به ،1394 تيرماه
قانون بودجه يـا قـوانين ديگـر) نمايـد، افـزايش بهـاي        براساستجديد ارزيابي شده قبلي (

  از تجديد ارزيابي سال جاري مشمول پرداخت ماليات نخواهد بود. ناشي

  )1398(مرداد  18 پرسش
ايراني با يك شركت خـارجي، مشـمول    هاي شركتآيا درآمد كارمزد نقل و انتقال وجوه مربوط به معامالت 

  ستقيم است؟هاي م قانون ماليات 169و  107ماليات مواد 

  : 18 پاسخ
ايرانـي  هـاي   شـركت عنوان واسطه وجه معامالت بين شركت خـارجي و   شركت ايراني به

نمايد، مشمول ماليـات   كسب مي بابت اين ازبه كارمزدي كه  كند و صرفاً نسبت عمل مي
هـاي مسـتقيم نيسـت و شـركت      قانون ماليات 169 مشمول مفاد ماده بنابراينباشد.  مي

قـانون مزبـور باشـد، انجـام نـداده اسـت.        107خارجي نيز معامالتي كه مشـمول مـاده   
جمله قوانين مبارزه با پولشويي، ضوابط بانك  رعايت قوانين و مقررات مرتبط از همچنين

  مركزي، مقررات گمركي و سازمان امور مالياتي كشور نيز الزامي است.
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  )1398(مرداد  19 پرسش
عنوان آورده نقدي سهامداران، در انطباق با  از سود سهام آنان، به آيا تلقي مطالبات سهامداران شركت ناشي

  پذير است؟ پذير و استفاده از مزاياي مالياتي آن، امكان هاي مستقيم توجيه مكرر قانون ماليات 138مفاد ماده 

  : 19 پاسخ
 درخصوصهاي مستقيم  مكرر قانون ماليات 138توجه به تصريح ارائه شده در متن ماده   با
از سود سهام آنان، از مصاديق آورده نقدي مندرج   ، مطالبات سهامداران ناشي“آورده نقدي”

  باشد. در ماده مذكور نمي

  )1398(آبان  20 پرسش
 169مـاده   3 اي، مشمول ارسال فهرست معامالت فصلي موضوع تبصـره  عضويت اعضاي مجامع حرفه آيا حق

  ؟باشد )، توسط مجامع مزبور مي31/4/1394هاي مستقيم (مصوب  اصالحي قانون ماليات

 : 20 پاسخ
هـاي   اصـالحي قـانون ماليـات    169) ماده 3نامه اجرايي تبصره ( آيين 13موجب ماده  به

مصـوب   18/3/1395مـورخ   46378/3949/200شماره   ) به31/4/1394مستقيم (مصوب 
 31/3/1395مـورخ   22/95/200وزير امور اقتصادي و دارايي (ابالغي طي بخشنامه شماره 

 اي، مشمول ارسال فهرست معامالت سازمان امور مالياتي)، حق عضويت اعضاي مجامع حرفه
 8  نايت به مفاد مـاده ع  باشند. همچنين با شده نمي  ياد 169) ماده 3فصلي موضوع تبصره (

نامه مزبور، اشخاص حقوقي موضوع قانون مكلفند براي فروش كـاال و عرضـه خـدمات     آيين
ارتبـاط بـا     در اي ، مجـامع حرفـه  مـذكور توجه به مـوارد    صادر نمايند، با صورتحسابخود، 
مكرر قانون  169و  169مشمول احكام مقرر در مواد  عضويت دريافتي از اعضاي خود،  حق
ارسـال فهرسـت    صدور صورتحساب و درخصوص 31/4/1394هاي مستقيم مصوب  تماليا

  باشند. نمي فصليمعامالت 
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  )1399(مرداد  21 پرسش
  پذير است؟ ها به حساب افزايش سرمايه، امكان تجديد ارزيابي دارايي مازادآيا انتقال بخشي از 

  : 21 پاسخ
سـازمان امـور ماليـاتي و     03/04/1398مـورخ   30/98/200مفاد بخشنامه شـماره   براساس

هاي مسـتقيم   اصالح قانون ماليات 149) ماده 1نامه اجرايي تبصره ( آيين 1تبصره ذيل ماده 
هيـأت   21/01/1395مـورخ  ه   52793  /ت3874نامه شـماره   (تصويب 1394مصوب تيرماه 

هـا، مشـروط    يا بخشي از مازاد تجديد ارزيـابي دارايـي   وزيران)، افزايش سرمايه از محل تمام
تجديـد ارزيـابي بـه حسـاب سـرمايه افـزوده شـود،         از بعـد  سال  كه ظرف مدت يك اين   بر

توضيح اينكه، وفق اصالح  باشد. سال مجاز مي 5  بار در هر پذير است و اين امر فقط يك امكان
هـاي مسـتقيم مصـوب     قـانون ماليـات   149) مـاده  1نامـه اجرايـي تبصـره (    آيـين  10ماده 
اسـت،    ابـالغ شـده   21/11/1398مورخ  96/98/200كه طي بخشنامه شماره  1394  تيرماه
رعايت   و نيز عدم ها ييداراتجديد ارزيابي  درخصوصرعايت استاندارد حسابداري مربوط   عدم

ز كـاالي  قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايـت ا  14شروط ماده 
  ايراني، منجر به شمول ماليات خواهد شد.

  )1400(تير   22 پرسش
 عنـوان  ، بهيرمنقولغافزوده پرداختي توسط سازنده، بابت مخارج ساخت و توليد اموال    آيا مبالغ ماليات بر ارزش

  اعتبار مالياتي (دارايي ماليات انتقالي)، قابل احتساب است؟

  : 22 پاسخ
، عرضـه امـوال   افزوده ارزشقانون ماليات بر  12 ) ماده8مفاد بند ( موجب بهاينكه  به نظر

معـاف گرديـده اسـت، لـذا ماليـات بـر        افـزوده  ارزشغيرمنقول از پرداخـت ماليـات بـر    
هاي پرداختـي توسـط سـازنده مـال غيرمنقـول جهـت تكميـل سـاخت آن          افزوده ارزش

عنـوان اعتبـار ماليـاتي     به )، قابل احتسابBOTقراردادهاي  ازجملهو قالبي،  شكل هر (به
عنوان مخارج ساخت مالِ غيرمنقول، به بهـاي   باشد و بايد به (دارايي ماليات انتقالي)، نمي

  تمام شده آن منظور گردد.
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   1 پرسش
  آيا ارائه گواهي پايان كار به كاركنان مستعفي الزامي است؟

  : 1 پاسخ
اساسنامه خود مكلفند كليـه وظـايف قـانوني     22مفاد ماده  براساسمؤسسات حسابرسي 

 مورد كاركنان خود رعايت كنند.  جمله قوانين و مقررات قانون كار و تأمين اجتماعي را در  از
 قانون كار، ارائه گواهي پايان كار به كاركنـان مسـتعفي،   187رو، در رعايت مفاد ماده  اين  از

  باشد. ضروري مي

   2 پرسش
ران رسمي شاغل حسابرسي و حسابدا مؤسساتنشر آگهي در نشريات، محدوديت خاصي براي  درخصوصآيا 

  وجود دارد؟ ،انفرادي عضو جامعه

  : 2 پاسخ
 250 منـدرج در بخـش   نكـات رعايـت   با بايدها،  درج هرگونه آگهي و تبليغات در رسانه

  صورت گيرد. ،اي آيين اخالق و رفتار حرفه

 

كـارگروه   29/7/1399مـورخ   326و شـماره   22/7/1399مـورخ   325هاي شـماره   طبق مصوبات صورتجلسه  *
هاي اين فصل، در انطباق با الزامات آيـين اخـالق    هاي ارائه شده به پرسش اي، پاسخ آيين اخالق و رفتار حرفه

  است. روزآوري شده )، بازنگري و به1398االجرا از يكم فروردين  اي حسابداران رسمي (الزم و رفتار حرفه

*ايكارگروه آيين اخالق و رفتار حرفه پرسش و پاسخ 

6فصل  
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   3 پرسش
  چگونه است؟ حسابداران رسمي ايران جامعهضوابط انتخاب نام توسط مؤسسات حسابرسي و نحوه برخورد 

  : 3 پاسخ
 جامعـه ها جهت ثبت مؤسسه، چنـد نـام را بـه     شركا قبل از مراجعه به اداره ثبت شركت

هـاي انتخـابي و كنتـرل     نام براساسنمايند، جامعه نيز  اعالم ميحسابداران رسمي ايران 
هـا   هاي تأييد شده را بـه اداره ثبـت شـركت    مؤسسات موجود، نام يا نامعدم تشابه با نام 

  نمايد. يجهت ثبت مؤسسه، اعالم م

   4 پرسش
  ؟باشد اعضاي جامعه، براي گرفتن كار حسابرسي، مجاز مي نامه و پرداخت پورسانت توسط آيا امضاي توافق

  : 4 پاسخ
اي، پرداخت كميسيون براي گرفتن كار  رفتار حرفهاخالق و  آيين 240-5 طبق مفاد بند

  اي، ممنوع است. بابت خدمات حرفه كار به ديگري از و دريافت كميسيون براي ارجاع

         5 پرسش
 آيا ارائه همزمان خدمات مربوط به ارزيابي سهام و مشاوره مديريت مالي، توسط حسابداران رسمي كه مسـئوليت 

  مقررات جامعه منافات دارد؟ عهده ندارند، با حسابرس مستقل و بازرس قانوني واحد تجاري را بر

  : 5 پاسخ
خدمات ارزيابي سهام اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران،  1 تبصره مادهطبق مفاد 

است و مشـمول مـوارد    بخش گانه غير اطمينان خدمات پنج ءو مشاوره مديريت مالي جز
موضوع قـانون اسـتفاده از   “حسابدار رسمي”استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان 

مصـوب   -“حسـابدار رسـمي  ”عنـوان   صالح بـه  اي حسابداران ذي خدمات تخصصي و حرفه
موضـوع   ،باشـد. بنـابراين رعايـت الزامـات اسـتقالل      المي) نميمجلس شوراي اس 1372
. موضـوعيت نـدارد  آن  دربـاره  ،اي آيـين اخـالق و رفتـار حرفـه     291و  290 هـاي  بخش
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اي جامعـه   ، منافاتي با آيين اخـالق و رفتـار حرفـه   مذكوردرنتيجه ارائه همزمان خدمات 
  .حسابداران رسمي ايران ندارد

  )1389(ارديبهشت  6 پرسش
 عمـومي و  هـاي  به تشكيل و تأسيس يك واحد آموزشي براي برگزاري آموزش حسابرسي نسبت اتآيا مؤسس

  د؟نباش اي، مجاز مي حرفه

  : 6 پاسخ
 مفـاد  چـارچوب  اي در مؤسسات حسابرسي، صرفاً مجاز به ارائه خدمات تخصصي و حرفه

اي يـا   باشند. موضـوع آمـوزش اعـم از حرفـه     اساسنامه خود (موضوع مؤسسه) مي 6 ماده
در اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسي عضو جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران،      عمومي
حاضر مؤسسات عضو جامعـه، مجـاز بـه فعاليـت      حال رو در اين از بيني نشده است. پيش

  باشند. اين حوزه نمي در

  )1389(بهمن  7 پرسش
 عضو جامعه، غلين انفراديشاها، توسط مؤسسات حسابرسي و يا  ها و ساير جرايد و رسانه آيا درج مقاالت در روزنامه

  باشد؟ مجاز مي

  : 7 پاسخ
، هـا  رسـانه هـا و جرايـد و    درج مقاالت، خصوصاً تخصصي و مرتبط بـا حرفـه در روزنامـه   

، درج مقـاالتي بـا محتـواي    امـا گونه منافاتي با اصول حاكم بر فعاليت اعضـا نـدارد.    هيچ
گونـه   غيرمنصفانه و يا جانبدارانه، با اصل راسـتگويي و درسـتكاري در تضـاد اسـت. ايـن     

بـه   وابستهممكن است حاوي مطالب نادرست، بدون پشتوانه، مبهم، جانبدارانه و  مقاالت
نهايـت جامعـه    اعتبـاري اعضـا و در   ها باشـد و موجـب بـي    ها، احزاب و ديگر تشكل گروه
اي حـاكم بـر جامعـه و     مغاير با اصـول و فضـاي حرفـه    بنابراينابداران رسمي گردد، حس
  گردد. مي ، تلقي“فعاليت ناسازگار با حرفه”عنوان  به
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  )1389(اسفند  8 پرسش
 شدهاز حسابرسي به آن شركت ارائه  آيا ارائه خدمات حسابرسي به شركتي كه در سال مالي قبل خدمات غير

  باشد؟ است، مجاز مي

  : 8 پاسخ
طـور همزمـان و نيـز ارائـه خـدمات       بخش بـه  بخش و غير اطمينان خدمات اطمينانارائه 

اي كـه بـراي آن دوره خـدمات     بـه دوره  نسبت ،طور غير همزمان بخش حتي به اطمينان
  باشد. است، مجاز نمي بخش ارائه شده اطمينان غير

  )1389(اسفند  9 پرسش
ها در جهت انعقـاد   ها و كانون رسي به انجمنو پرداخت كارمزد توسط مؤسسات حساب هديهبيني ارائه  آيا پيش

  باشد؟ قرارداد حسابرسي، مجاز مي

  : 9 پاسخ
هرگونـه   متقـابالً اي، پذيرش هدايا از صاحبكار و  مطابق ضوابط آيين اخالق و رفتار حرفه

، بـراي گـرفتن كـار بـه     …و “كميسـيون ”و  “كـارمزد ”، “هديـه ”پرداختي تحت عنـاوين  
، نهـاد  هاي مـردم  ها و حتي تشكل كانون ،ها انجمنجمله  شخص حقيقي يا حقوقي، از هر

كـار   جهت معرفي و ارجاع مذكورقرارداد و دريافت وجه و هدايا تحت عناوين  جهت عقد
تواند خطرهاي منافع شخصي و قرابت را پديد آورد. چنانچه مؤسسه يا  به ديگر اعضا، مي

كـارمزدي را بپـذيرد يـا    يـا   يههداز صاحبكاران يا ديگر اعضا  ،عضوي از گروه حسابرسي
هرگونه هديه، كارمزد يا كميسيون را به داليل فوق تقبل و پرداخت نمايد، اين خطـر در  

تواند آن را به سطحي پذيرفتني، كاهش دهد.  نمي سازي يمناحدي است كه هيچ تدابير 
شـكل ممكـن،    هـر  وان و بهـعن رـها تحت ه تـا و پرداخـه ه دريافتـگون ن، اينـرايـبناب

  نامه، ممنوع است. قالب تفاهم در  حتي
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  )1390(تير  10 پرسش
عنـوان    ات غير حسابرسي و بازرسي قانوني بـا ـه خدمـاز به ارائـآيا حسابداران رسمي غير شاغل، مج

  باشند يا خير؟ مي “رسمي  حسابدار”

  : 10 پاسخ
 “ت” اي منـدرج در بنـد   تواند خدمات تخصصي و حرفـه  نمي ،رسمي غير شاغل حسابدار

  انجام دهد. “حسابدار رسمي”اساسنامه جامعه را با عنوان  1 ماده

  )1391(ارديبهشت  11 پرسش
با درخواست خروج برخي از شركاي مؤسسات حسابرسـي كـه    حسابداران رسمي ايران جامعهنحوه برخورد 

  ، چگونه است؟شدهمؤسسه مربوط، محكوم به عدم پذيرش كار جديد يا تعليق عضويت به مدت مشخص 

  : 11 پاسخ
 اي توجه به مسئوليت تضامين شركا و اعتبار حرفـه   مؤسسه حسابرسي، باشخصيت حقوقي 

، حسـابداران رسـمي ايـران    جامعههاي انتظامي  باشد، لذا احكام انضباطي هيأت ها مي آن
طور مشخص  مواردي كه حكم به اساساً به شركاي مؤسسه حسابرسي تعلق دارد (مگر در

 يا مؤسسهصورت خارج شدن شريك از  ، دربنابراين براي يكي از شركا صادر شده باشد).
كار  كه محكوم به عدم پذيرش كار يا تعليق است، ورود ايشان به مؤسسه ديگر و يا انجام

است، موارد استثنا با مجوز جامعه  باشد. بديهي مورد تأييد جامعه نمي ،صورت انفرادي به
  شود. انجام مي

  )1391(دي  12 پرسش
را  مورد رسيدگي واحدنظارت بر اصالح حساب  خدمات همزمان قرارداد صورت تواند به آيا حسابرس مستقل، مي

  منعقد نمايد يا خير؟
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  : 12 پاسخ
االجرا توسط حسابداران رسمي شاغل، ارائه همزمـان   احكام الزم 290-147بند  موجب به

بخش توسط مؤسسه حسابرسـي بـه صـاحبكار حسابرسـي،      هرگونه خدمات غير اطمينان
  باشد. نمي مجاز

  )1392(ارديبهشت  13 پرسش
 هـاي  شركتهاي حسابرسي  آيا حسابداران رسمي شريك، تحت استخدام و يا غير شاغل، مجاز به عضويت در كميته

  باشند؟ بورسي مي

  : 13 پاسخ
طور همزمان،  بخش، به بخش و غير اطمينان كه انجام و ارائه خدمات اطمينان به اينتوجه   با

حسـابداران   جامعـه توسط مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شـاغل انفـرادي عضـو    
 بنـابراين  اي) آيين اخـالق و رفتـار حرفـه    290- 147(مفاد بند  باشد، مجاز نمي رسمي ايران

 حسابداران رسمي تحت استخدام مؤسسه حسابرسي ،يك از شركاي مؤسسه حسابرسي هيچ
عضو كميته حسابرسـي صـاحبكاري    همزمان توانند ينمانفرادي،  شاغلحسابداران رسمي  و

مـورد حسـابداران رسـمي      كننـد، باشـند. در   بخشي ارائه مـي  خدمات اطمينانكه براي وي 
جملـه    ازبورسـي   هـاي  شـركت كه عضويت در كميته حسابرسـي   توجه به اين  شاغل، با  غير

هـا در   باشـد، عضـويت آن   مـاده يـك اساسـنامه جامعـه نمـي      “ت”  خدمات منـدرج در بنـد  
  ندارد. يمنعهاي حسابرسي  كميته

  )1392(تير  14 پرسش
كه مسئوليت حسـابرس مسـتقل و    واحدهاييهاي حسابرسي  آيا حسابداران رسمي مجاز به ارائه پرونده

اند، به كارشناس رسمي دادگستري منتخب شوراي حـل اخـتالف،    عهده داشته  ها را بر بازرس قانوني آن
  باشند. مي
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  : 14 پاسخ
مـواردي كـه   اي، يكـي از   آيين اخالق و رفتـار حرفـه   140-7 بند “ب”توجه به رديف  با

باشد يا ممكن است افشـاي   رسمي مجاز يا ملزم به افشاي اطالعات محرمانه مي حسابدار
چنين اطالعاتي مناسبت داشته باشد، مواردي است كه افشاي اطالعات الزام قانوني دارد، 

توانـد ارائـه    كـه مـي   ،نياز در دعـاوي حقـوقي   جمله تهيه مدارك يا ساير شواهد مورد از
دادگستري منتخب شوراي حل اختالف را (با  رسمي سابرسي به كارشناسهاي ح پرونده
  مراجع قضايي مربوط)، از مصاديق آن دانست. حكم

  )1392(آبان  15 پرسش
ارائـه   درخصوص، حسابداران رسمي ايران جامعهعالي   شوراي 10/8/1391) صورتجلسه مورخ 5مصاديق بند (

  ، چيست؟“هاي مالي متكي به دفاتر قانوني صورت”مورد   گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني صرفاً در

  : 15 پاسخ
قانون تجارت، مربوط به مشـاغل مصـرح در     6  مادهتوجه به مفاد   مصاديق مصوبه مذكور با

باشـد.   ) آن مـي 1تبصـره (  يبعـد هاي مستقيم و الحاقات  قانون ماليات 96ماده  “الف”  بند
  مصوبه مذكور رعايت گردد.، تنها در واحدهاي گزارشگر مشمول، بايد مفاد بنابراين

  )1392(آذر   16 پرسش
رسـمي،   مابين با يكي از صاحبكاراني كه حسابدار ارتباط با اختالف حساب في اي در آيا ارائه خدمات حرفه

  عهده دارد، مجاز است؟ مسئوليت حسابرسي و بازرسي قانوني آن را بر

  : 16 پاسخ
ن هرگونـه خـدمات   اي، ارائـه همزمـا   و رفتار حرفه اخالقآيين  290-147به استناد بند 

 هـاي  رسمي به صاحبكار حسابرسي و آن دسـته از بنگـاه    بخش توسط حسابدار اطمينان  غير
هـا   مالحظه دارد يـا بـا آن   ها كنترل يا نفوذ قابل كه صاحبكار حسابرسي بر آن وابسته آن

  تحت كنترل مشترك است، مجاز نيست.
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  )1392 دي( 17 پرسش
كـه   صورتي گر، در ا شركت بيمهبگذار  عنوان بيمه آيا انعقاد قرارداد بيمه تكميلي توسط مؤسسه حسابرسي به

اي دارد  رضي با آيين اخالق و رفتار حرفهاگر باشد، تع عنوان حسابرس و بازرس قانوني شركت بيمه مؤسسه به
  يا خير؟

  : 17 پاسخ
طـول دوره   مالي با صاحبكار دراي، داشتن هرگونه رابطه  طبق آيين اخالق و رفتار حرفه

 سوي ديگـر،   تواند موجب نقض استقالل گردد. از هاي مالي صاحبكار، مي حسابرسي صورت
تواند در معامالتي كه با شـركت   اصالحيه قانون تجارت، بازرس نمي 156طبق مفاد ماده 

 بـه   باتوجهنفع شود.  طور مستقيم يا غيرمستقيم، ذي گيرد، به حساب شركت انجام مي يا به
نامـه بيمـه تكميلـي جهـت      جامعه حسابداران رسمي ايران اقدام به انعقـاد تفـاهم   كه اين

از هرگونـه شـبهه، انعقـاد     پيشـگيري منظور  به بنابرايناستفاده اعضاي خود نموده است، 
اين خصوص، مـورد تأييـد    قرارداد مستقل توسط مؤسسه با صاحبكار حسابرسي خود در

  باشد. جامعه نمي

  )1393 انآب( 18 پرسش
اصلي و انجام حسابرسي مستقل و بازرس قانوني  واحد تجاريآيا ارائه خدمات همزمان حسابرسي داخلي به 

  فرعي آن، مجاز است؟ واحدهاي تجاري

  : 18 پاسخ
 ،اي اخالق و رفتار حرفـه  آيين 290-147مغاير با مفاد بند  ،انجام همزمان خدمات مزبور

  باشد. مي

  )1393(دي   19 پرسش
از سـهامداران   يكياز شركاي مؤسسه حسابرسي به  يكيآيا ارائه خدمات كارشناس رسمي دادگستري توسط 

  شركت صاحبكار، مجاز است؟
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  : 19 پاسخ
به شركت و سهامداران آن، مغاير مفاد آيين اخـالق و رفتـار    مزبورارائه همزمان خدمات 

  باشد. اي مي حرفه

  )1393(دي  20 پرسش
 منتشـركننده  هاي  شركتقبولي سمت حسابرس مستقل و بازرس قانوني در  آيا ارائه همزمان خدمات امين اوراق و

  اوراق مشاركت، مجاز است؟

  : 20 پاسخ
 اي آيـين اخـالق و رفتـار حرفـه     290-147مفاد بند ارائه همزمان خدمات مذكور، طبق 

  باشد. ، مجاز نميحسابداران رسمي

  )1393(دي  21 پرسش
گذاري  دار سمت متولي صندوق سرمايه عهدهآيا ارائه خدمات حسابرسي داخلي توسط مؤسسات حسابرسي كه 

  باشند، به ساير اركان صندوق مجاز است؟ نيز مي

  : 21 پاسخ
ارائه اين  بنابراين، استبخش  دو خدمت از نوع خدمات غيراطمينان هر كه توجه به اين با

  باشد. اي نمي خدمات مغاير با مفاد آيين اخالق و رفتار حرفه

  )1393(اسفند  22 پرسش
 توسط مؤسسه حسابرسي، فرعي آن واحدهاييا  اصلي واحدمستقل و بازرس قانوني  حسابرسآيا پذيرش سمت 
  اصلي، مجاز است؟ واحداز شركاي مؤسسه در كميته حسابرسي  يكيبا وجود عضويت 

  : 22 پاسخ
جمله ارائه رهنمود و  اصلي از واحدهاي كميته حسابرسي در  كه مسئوليت توجه به اين با

باشـد،   فرعـي آن مـي  واحـدهاي  اصـلي و   واحدهاي مالي  تهيه صورت درخصوصنظارت 
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اصـلي،   واحـد از شركاي مؤسسه در كميتـه حسابرسـي    يكيصورت عضويت  در بنابراين
فرعـي آن،   واحدهاياصلي و يا  واحدارائه همزمان خدمات حسابرسي و بازرس قانوني به 

  باشد. پذير نمي امكان

  )1394(ارديبهشت  23 پرسش
 ،حسابداران رسمي ايـران  جامعهآيا درج عناوين مختلف در سربرگ مؤسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي عضو 

  مجاز است؟

  : 23 پاسخ
اي با ضـوابط   كه درج عناوين حرفه صورتي اي، در طبق الزامات آيين اخالق و رفتار حرفه

  است.  ازاي در تضاد نباشد، مج آيين اخالق و رفتار حرفه 250و  150هاي  مندرج در بخش

  )1394(خرداد  24 پرسش
  مدت مجازند در خارج از كشور اقامت داشته باشند؟ اعضاي شاغل جامعه، چه

  : 24 پاسخ
عـالي جامعـه، تـرك محـل فعاليـت       شوراي 15/12/1380مورخ  27طبق مصوبه شماره 

طـور متنـاوب در    مـاه بـه   4طور مـداوم و   ماه به 3رسمي شاغل حداكثر  توسط حسابدار
  است. سال، مجاز هر

  )1394(دي  25 پرسش
 منظور تكميل سـوابق  بيمه كامل به  اي در مؤسسات حسابرسي و پرداخت حق آيا اشتغال نيمه وقت كاركنان حرفه

  آنان، مجاز است؟

  : 25 پاسخ
اي  نامه سقف مجاز ارائـه خـدمات تخصصـي و حرفـه     آيين 12ماده  12-4 طبق مفاد بند

ي مؤسسـات  نامـه اجرايـ   آيـين  22توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران و مـاده  
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كليـه كاركنـان   ”اساسنامه جامعـه حسـابداران رسـمي ايـران،      28حسابرسي موضوع ماده 
. “رسمي شـاغل انفـرادي باشـند    مؤسسه و يا حسابدار طور تمام وقت در استخدام اي بايد به حرفه

مـورد مؤسسـه، شـركا و     همچنين مؤسسات حسابرسي مكلفند كليه وظايف قانوني را در
هـا، كـار و تـأمين اجتمـاعي را      جمله قوانين و مقررات مربوط به ماليات كاركنان خود، از

  رعايت نمايند.

  )1397(ارديبهشت  26 پرسش
  آيا حضور مؤسسات حسابرسي در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه با هدف آگهي و تبليغات، مجاز است؟

  : 26 پاسخ
حضور مؤسسات حسابرسي در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه، با هدف آگهـي و تبليغـات   

  است.  اي، مجاز آيين اخالق و رفتار حرفه 250 و 150هاي  رعايت موارد مندرج در بخش  اب

  )1399(مهر  27 پرسش
اي، زمان مناسب براي مكاتبه حسـابرس جـايگزين بـا     رفتار حرفه اخالق و آيين 20-5 اجراي مفاد بند در

  زماني است؟ حسابرس قبلي، چه

  : 27 پاسخ
رسـمي   مواردي كـه از حسـابدار   دراي،  رفتار حرفه اخالق و آيين 210طبق مفاد بخش 

رسـمي   رسـمي ديگـر گـردد، حسـابدار     شود كه جايگزين حسابدار شاغل درخواست مي
اي را كه براي نپذيرفتن آن وجود  اي و غيرحرفه شاغل جايگزين، بايد هرگونه دليل حرفه

دسترس خـود،   تواند براساس شواهد در رسمي جايگزين، مي دارد، بررسي كند. حسابدار
بر تمايل صاحبكار به انتخاب وي، قبولي خود را اعالم، امـا قبـل از انعقـاد قـرارداد      مبني
 اي، آيــين اخــالق و رفتــار حرفــه 210-9 اجــراي مفــاد بنــد كــار، الزم اســت در انجــام

  رسمي پيشين مكاتبه نمايد. حسابدار با
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