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  1 پرسش

 آیا ارائه گواهی پایان کار به کارکنان مااعفی الزامی است؟

 :1 پاسخ

وظدایف قدانونی اساسنامه خدود مکلفندد کلیده  22اساا مفاد مادر  مؤسسات حسابرسی بر

مورد کارکنان خود ردایت کنند.  جمله قوانین و مقررات قانون کار و تممین اجتمادی را در از

قانون کار، ارائه گواهی پایان کار بده کارکندان مسدتعفی،  187رو، در ردایت مفاد مادر این از

 باشد.ضروری می

  2 پرسش

هاش ساابرسدی و خصوص دشر آگهی در دشریات، محددودیت خاصدی بدراش مؤساده آیا در

 وجود دارد؟ ،ساابداران رسهی شاغل ادفرادش عضو جامعه

 :2 پاسخ

 250 منددرج در بخدش نکاتردایت  بایست باها، میدرج هرگونه آگهی و تبلیغات در رسانه

 صورت گیرد. ،ایآیین اخالق و رفتار حرفه

 

کارگرور آیین اخدالق  29/7/1399مورخ  326و شمارر  22/7/1399مورخ  325های شمارر طبق مصوبات صورتجلسه *

ای های این فصل، در انیباق بدا الزامدات آیدین اخدالق و رفتدار حرفدههای ارائه شدر به پرسشای، پاس و رفتار حرفه

 است. (، بازنگری و به روزآوری شدر1398االجرا از یکم فروردین حسابداران رسمی )الزع

 *ایحرفهاخالق و رفتار  های کارگروه آیینپرسش و پاسخ 

 6فصل  
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  3 پرسش

 ضوابط اداخاب دام توسط مؤساات ساابرسی و دحو  برخورد جامعه چگوده است؟

 :3 پاسخ

ها جهت ثبت مؤسسه، کند ناع را به جامعده اددالع شرکا قبل از مراجعه به ادارر ثبت شرکت

مؤسسدات موجدود، های انتخابی و کنترل ددع تشابه با ناع اساا ناع نمایند، جامعه نیز برمی

 نماید.ها جهت ثبت مؤسسه، ادالع میهای تمیید شدر را به ادارر ثبت شرکتناع یا ناع

  4 پرسش

اعضاش جامعه، براش گرفان کار ساابرسدی،  دامه و پرداخت پورسادت توسطتوافقآیا امضاش 
 باشد.مجاز می

 :4 پاسخ

ای، پرداخت کمیسیون برای گدرفتن کدار و رفتار حرفهاخالق و  آیین 240-5 طبق مفاد بند
 ای، ممنو  است.بابت خدمات حرفه کار به دیگری از دریافت کمیسیون برای ارجا 

  5 پرسش

خدمات مربوط به ارزیابی سهام و مشاور  مدیریت مدالی، توسدط سادابداران آیا ارائه ههزمان 
عهدد  ددارددد،  رسهی که مائوللت ساابرس مااقل و بازرس قدادودی واسدد تجدارش را بدر

 مقررات جامعه منافات دارد؟ با

 :5 پاسخ

( اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، خدمات ارزیابی سهاع و 1تبصرر مادر )طبق مفاد 
اسدت و مشدمول مدوارد  بخشگانده غیدر اطمیندانر مدیریت مالی جدزو خددمات پنجمشاور

موضدو  قدانون اسدتفادر از “حسدابدار رسمی”استفادر دولت از خدمات اشخا  تحت دنوان 
 1372مصوب  -“حسابدار رسمی”دنوان صالح بهای حسابداران ریخدمات تخصصی و حرفه

 290 هدایموضو  بخش ،دایت الزامات استقاللباشد. بنابراین رمجلس شورای اسالمی( نمی
بارر آن صادق نیست. درنتیجه ارائه همزمان خدمات  در ،ایآیین اخالق و رفتار حرفه 291و 
 .ای جامعه حسابداران رسمی ایران نداردشدر، منافاتی با آیین اخالق و رفتار حرفه یاد
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 (1389)اردیبهشت  6 پرسش

تأسدلس یدک واسدد آموزشدی بدراش برگدزارش به تشدکلل و  ساابرسی دابت اتآیا مؤسا

 د؟نباشاش و ههچنلن عهومی، مجاز میسرفه هاشآموزش

 :6 پاسخ

( 6) کدارکوب مدادر ای درمؤسسات حسابرسی، صرفاً مجاز به ارائه خدمات تخصصی و حرفه

ای یدا دمدومی در باشند. موضو  آمدوزش اددم از حرفدهاساسنامه خود )موضو  مؤسسه( می

بیندی نشددر مؤسسات حسابرسی دضو جامعه حسابداران رسمی ایران، پیشاساسنامه نمونه 

ایدن حدوزر  حاضدر مؤسسدات دضدو جامعده، مجداز بده فعالیدت در حدال رو دراین از است.

 باشند.نمی

 (1389)بهمن  7 پرسش

شاغللن ها، توسط مؤساات ساابرسی و یا ها و سایر جراید و رسادهآیا در  مقاالت در روزدامه

 باشد؟معه، مجاز میعضو جا ادفرادش

 :7 پاسخ

گونده ، هیچهارسانهها و جراید و درج مقاالت، خصوصاً تخصصی و مرتبط با حرفه در روزنامه

منافاتی با اصول حاکم بر فعالیت ادضا ندارد. لیکن، درج مقاالتی با محتوای غیرمنصفانه و یا 

ممکدن اسدت  تمقداالگونده جانبدارانه، با اصل راستگویی و درستکاری در تضداد اسدت. این

ها، احدزاب و دیگدر به گرور وابستهحاوی میالو نادرست، بدون پشتوانه، مبهم، جانبدارانه و 

نهایت جامعده حسدابداران رسدمی گدردد، لداا  ادتباری ادضا و درها باشد و موجو بیتشکل

، “فعالیدت ناسدازگار بدا حرفده”دنوان ای حاکم بدر جامعده و بدهمغایر با اصول و فضای حرفه

 گردد.می تلقی
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 (1389)اسفند  8 پرسش

از ساابرسدی بده آن  آیا ارائه خدمات ساابرسی به شرکای که در سال مالی قبل خدمات غلر

 باشد؟شرکت ارائه گردید  است، مجاز می

 :8 پاسخ

طور همزمدان و نیدز ارائده خددمات بخش بدهبخش و غیدر اطمیندانارائه خددمات اطمیندان

ای کده بدرای آن دورر خددمات بده دورر نسدبت ،طور غیدر همزمدانبخش حتی بدهاطمینان

 باشد.است، مجاز نمی بخش ارائه شدراطمینان غیر

 (1389)اسفند  9 پرسش

هدا هدا و کادونو پرداخت کارمزد توسط مؤساات ساابرسی به ادجهن هدیهبلنی ارائه آیا پلش

 باشد؟در جهت ادعقاد قرارداد ساابرسی، مجاز می

 :9 پاسخ

هرگونده  متقدابالًای، پدایرش هددایا از صداحبکار و میابق ضوابط آیین اخالق و رفتار حرفده

و اممدالهم، بدرای گدرفتن کدار بده  “کمیسدیون”و  “کارمزد”، “هدیه”پرداختی تحت دناوین 

، نهدادهای مردعهدا و حتدی تشدکلهدا و کانونجمله انجمن شخص حقیقی یا حقوقی، از هر

کدار بده  افت وجه و هدایا تحت دناوین فوق جهت معرفدی و ارجدا جهت دقد قرارداد و دری

تواند خیرهای منداف  شخصدی و قرابدت را پدیدد آورد. کنانچده مؤسسده یدا دیگر ادضا، می

یا کارمزدی را بپایرد یا هرگونه  یههداز صاحبکاران یا دیگر ادضا  ،دضوی از گرور حسابرسی

تقبل و پرداخت نماید، این خیر در حدی اسدت هدیه، کارمزد یا کمیسیون را به دالیل فوق 

تواند آن را بده سدیحی پدایرفتنی، کداهش دهدد. بندابراین، نمی سازییمناکه هیچ تدابیر 

قالدو  شدکل ممکدن، حتدی در هدر دندوان و بده ها تحدت هدرها و پرداختگونه دریافتاین

 نامه، ممنو  است.تفاهم
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 (1390)تیر  10 پرسش

مجاز به ارائه خددمات غلدر ساابرسدی و بازرسدی قدادودی آیا ساابداران رسهی غلر شاغل، 

 باشند یا خلر؟می “ساابدار رسهی”عنوان  با

 :10 پاسخ

 “ت”ای منددرج در بندد تواندد خددمات تخصصدی و حرفدهنمی ،رسمی غیر شداغل حسابدار

 انجاع دهد. “حسابدار رسمی”( اساسنامه جامعه را با دنوان 1) مادر

 (1391)اردیبهشت  11 پرسش

ه با درخواست خرو  برخی از شرکاش مؤساات ساابرسی که مؤساه مربوط، دحو  برخورد جامع

 محکوم به عدم پذیرش کار جدید یا تعللق عضویت به مدت مشخص گردید ، چگوده است؟

 :11 پاسخ

ای توجه به مسئولیت تضامین شرکا و ادتبدار حرفده شخصیت حقوقی مؤسسه حسابرسی، با

انتظدامی جامعده، اساسداً بده شدرکای مؤسسده های باشد، لاا احکاع انضباطی هیمتها میآن

طور مشدخص بدرای یکدی از شدرکا صدادر مواردی که حکم به حسابرسی تعلق دارد )مگر در

که محکوع به ددع پدایرش  یامؤسسهصورت خارج شدن شری  از  بنابراین، در شدر باشد(.

مورد تمییدد  ،فرادیصورت انکار به کار یا تعلیق است، ورود ایشان به مؤسسه دیگر و یا انجاع

 شود.است، موارد استمنا با مجوز جامعه انجاع می باشد. بدیهیجامعه نمی

 (1391)دی  12 پرسش

صورت ههزمان قرارداد دظارت بر اصدالح ساداب توادد بهآیا ساابرس مااقل یک شرکت، می

 شرکت مورد رسلدگی را منعقد دهاید یا خلر؟

 :12 پاسخ

ط حسابداران رسدمی شداغل، ارائده همزمدان االجرا توساحکاع الزع 290-147بند  موجوبه

بخش توسدط مؤسسده حسابرسدی بده صداحبکار حسابرسدی، هرگونه خدمات غیر اطمیندان

 باشد.نمی مجاز
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 (1392)اردیبهشت  13 پرسش

هاش آیا ساابداران رسهی شریک، تحت اساخدام و یا غلر شاغل، مجاز به عضدویت در کهلاده

 باشند؟هاش بورسی میساابرسی شرکت

 :13 پاسخ

طور همزمدان، بخش، بهبخش و غیر اطمینانکه انجاع و ارائه خدمات اطمینانبه اینتوجه  با

 باشدد،توسط مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی دضو جامعه مجداز نمی

یدد  از شددرکای مؤسسدده لدداا هیچ ای(آیددین اخددالق و رفتددار حرفدده 290-147)مفدداد بنددد 

 داع مؤسسه حسابرسی، همچنین حسابداران رسمیحسابرسی و حسابداران رسمی تحت استخ

دضو کمیته حسابرسی صاحبکاری که بدرای وی خددمات  همزمان توانندینمانفرادی،  شاغل

توجده بده  مورد حسابداران رسدمی غیدر شداغل، بدا کنند، باشند. دربخشی ارائه میاطمینان

 “ت” ندرج در بندخدمات مجمله  ازبورسی های شرکتکه دضویت در کمیته حسابرسی این

 ندارد. یمنعهای حسابرسی ها در کمیتهباشد، دضویت آنمادر ی  اساسنامه جامعه نمی

 (1392)تیر  14 پرسش

هایی که مائوللت سادابرس هاش ساابرسی شرکتآیا ساابداران رسهی مجاز به ارائه پرودد 

دادگادارش مناخد  ادد، به کارشناس رسدهی عهد  داشاه ها را برمااقل و بازرس قادودی آن

 باشند.شوراش سل اخاالف، می

 :14 پاسخ

ای، یکدی از مدواردی کده آیدین اخدالق و رفتدار حرفده 140-7 بندد “ب”توجه به ردیدف  با

باشدد یدا ممکدن اسدت افشدای رسمی مجاز یا ملزع به افشای اطالدات محرمانه می حسابدار

الدزاع قدانونی دارد، کنین اطالداتی مناسبت داشته باشد، مواردی است که افشای اطالددات 

تواندد ارائده کده می ،نیداز در ددداوی حقدوقی جمله تهیه مدارک یدا سدایر شدواهد مدورد از

 حکدمهای حسابرسی به کارشناا دادگستری منتخو شدورای حدل اخدتالف را )بدا پروندر

 مراج  قضایی مربو (، از مصادیق آن دانست.
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 (1392)آبان  15 پرسش

خصوص ارائده گدزارش  عالی جامعه، در شوراش 10/8/1391( صورتجلاه مورخ 5مصادیق بند ر

، “هاش مالی ماکدی بده دفداتر قدادودیصورت”مورد  ساابرس مااقل و بازرس قادودی صرفاً در

 چلات؟

 :15 پاسخ

( قانون تجارت، مربو  به مشداغل مصدرح در 6توجه به مفاد مادر ) مصادیق مصوبه ماکور با

باشدد. ( آن می1های مستقیم و الحاقات بعدی تبصدرر )( قانون مالیات96مادر ) “الف”بند 

 لاا، تنها در واحدهای گزارشگر مشمول، باید مفاد مصوبه ماکور ردایت گردد.

 (1392)آذر   16 پرسش

مدابلن بدا یکدی از صداسبکارادی کده ارتباط با اخاالف سااب فی اش درآیا ارائه خدمات سرفه

 عهد  دارد، مجاز است؟ مائوللت ساابرسی و بازرسی قادودی آن را بررسهی،  ساابدار

 :16 پاسخ

ای، ارائده همزمدان هرگونده خددمات و رفتدار حرفده اخدالقآیدین  290-147به استناد بند 

هدای رسمی به صاحبکار حسابرسدی و آن دسدته از بنگار بخش توسط حسابداراطمینان غیر

ها تحدت مالحظه دارد یا با آن رل یا نفور قابلها کنتکه صاحبکار حسابرسی بر آنوابسته آن

 کنترل مشترک است، مجاز نیست.

 (1392 دی) 17 پرسش

گر ا شرکت بلههبگذار عنوان بلههآیا ادعقاد قرارداد بلهه تکهللی توسط مؤساه ساابرسی به

گر باشدد، عنوان ساابرس و بازرس قدادودی شدرکت بلهدهکه مؤساه به صورتی مفروض، در

 اش دارد یا خلر؟اخالق و رفاار سرفه رضی با آیلناتع



 یرانا یحسابداران رسم جامعه یتخصص هایکارگروه یهاو پاسخ پرسش

144 

 :17 پاسخ

طدول دورر  ای، داشتن هرگونه رابیه مالی بدا صداحبکار درطبق آیین اخالق و رفتار حرفه

سوی دیگر،  تواند موجو نقض استقالل گردد. ازهای مالی صاحبکار، میحسابرسی صورت

تی که با شرکت یا تواند در معامالاصالحیه قانون تجارت، بازرا نمی 156طبق مفاد مادر 

اینکه  به نف  شود. نظرطور مستقیم یا غیرمستقیم، ریگیرد، بهبه حساب شرکت انجاع می

نامده بیمده تکمیلدی جهدت اسدتفادر جامعه حسابداران رسمی ایران اقداع به انعقداد تفاهم

سط منظور احتراز از هرگونه شبهه، انعقاد قرارداد مستقل توادضای خود نمودر است، لاا به

 باشد.این خصو ، مورد تمیید جامعه نمی مؤسسه با صاحبکار حسابرسی خود در

 (1393 آبان) 18 پرسش

آیا ارائه خدمات ههزمان ساابرسی داخلی به شرکت اصلی و ادجام ساابرسی مااقل و بازرس 

 هاش فرعی آن، مجاز است؟قادودی شرکت

 :18 پاسخ

 ایاخدالق و رفتدار حرفده آیین 290-147مغایر با مفاد بند  ،انجاع همزمان خدمات مزبور

 باشد.، میفوق 14شرح پرسش و پاس  شمارر  به

 (1393)دی  19 پرسش

آیا ارائه خدمات کارشناس رسهی دادگاارش توسط اسدش از شرکاش مؤساده ساابرسدی بده 

 اسدش از سهامداران شرکت صاسبکار، مجاز است؟

 :19 پاسخ

آیین اخدالق و رفتدار الاکر به شرکت و سهامداران آن، مغایر مفاد ارائه همزمان خدمات فوق

 باشد.ای میحرفه
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 (1393)دی  20 پرسش

آیا ارائه ههزمان خدمات املن اوراق و قبولی سدهت سادابرس ماداقل و بدازرس قدادودی در 

 هاش مناشرکنند  اوراق مشارکت، مجاز است؟شرکت

 :20 پاسخ

 ایآیدین اخدالق و رفتدار حرفده 290-147مفداد بندد ارائه همزمان خدمات ماکور، طبق 

 باشد.، مجاز نمیحسابداران رسمی

 (1393)دی  21 پرسش

دار سدهت مادولی آیا ارائه خدمات ساابرسی داخلی توسط مؤساات ساابرسدی کده عهدد 

 باشند، به سایر ارکان صندوق مجاز است؟گذارش دلز میصندوق سرمایه

 :21 پاسخ

، لداا ارائده ایدن خددمات اسدتبخش دو خدمت از نو  خدمات غیراطمینان اینکه هر به نظر

 باشد.ای نمیآیین اخالق و رفتار حرفهمغایر با مفاد 

 (1393)اسفند  22 پرسش

 فرعدی آنهاش یدا شدرکت اصدلی مااقل و بازرس قادودی شرکت ساابرسآیا پذیرش سهت 

 توسط مؤساه ساابرسی، با وجود عضویت اسددش از شدرکاش مؤساده در کهلاده ساابرسدی

 شرکت اصلی، مجاز است؟

 :22 پاسخ

جمله ارائه رهنمود و  های کمیته حسابرسی در شرکت اصلی ازکه مسئولیتتوجه به این با

باشدد، های فرددی آن میهای مالی شرکت اصلی و شرکتتهیه صورت خصو  درنظارت 

صورت دضویت احدی از شرکای مؤسسه در کمیته حسابرسی شرکت اصدلی، ارائده  لاا در

های فرددی آن، نی به شرکت اصلی و یدا شدرکتهمزمان خدمات حسابرسی و بازرا قانو

 باشد.پایر نمیامکان
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 (1394)اردیبهشت  23 پرسش

آیا در  عناوین مخالف در سربرگ مؤساات ساابرسی و شاغللن ادفدرادش عضدو جامعده، 

 مجاز است؟

 :23 پاسخ

ای بدا ضدوابط که درج دنداوین حرفده صورتی ای، درطبق الزامات آیین اخالق و رفتار حرفه

 است. ای در تضاد نباشد، مجازآیین ا خالق و رفتار حرفه 250و  150 هایمندرج در بخش

 (1394)خرداد  24 پرسش

 مدت مجازدد در خار  از کشور اقامت داشاه باشند؟ اعضاش شاغل جامعه، چه

 :24 پاسخ

ددالی جامعده، تدرک محدل فعالیدت  شدورای 15/12/1380مورخ  27طبق مصوبه شمارر 

طور متنداوب در مدار بده 4مدداوع و طور مدار بده 3رسمی شاغل حدداکمر  توسط حسابدار

 است. سال، مجاز هر

 (1394)دی  25 پرسش

بلهده کامدل  اش در مؤساات ساابرسی و پرداخدت سدقآیا اشاغال دلهه وقت کارکنان سرفه

 منظور تکهلل سوابق آدان، مجاز است؟به

 :25 پاسخ

ای توسدط نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفهآیین 12مادر  12-4 طبق مفاد بند

نامده اجرایدی مؤسسدات حسابرسدی آیین 22جامعه حسابداران رسمی ایران و مدادر  ادضای

ای بایدد کلیده کارکندان حرفده”اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایدران،  28موضو  مادر 

همچندین . “رسمی شاغل انفرادی باشدند مؤسسه و یا حسابدار طور تماع وقت در استخداعبه

مورد مؤسسه، شرکا و کارکندان خدود،  وظایف قانونی را درمؤسسات حسابرسی مکلفند کلیه 

 ها، کار و تممین اجتمادی را ردایت نمایند.جمله قوانین و مقررات مربو  به مالیات از
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 (1397)اردیبهشت  26 پرسش

آیا سضور مؤساات ساابرسی در دهایشگا  بورس، بادک و بلهه با هدف آگهی و تبللغات، مجاز 

 است؟

 :26 پاسخ

در نمایشگار بورا، بان  و بیمه، بدا هددف آگهدی و تبلیغدات حضور مؤسسات حسابرسی 

 ای، مجاز است.آیین اخالق و رفتار حرفه 250 و 150های ردایت موارد مندرج در بخش با
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