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قوانین و
پرسش وفصل - 3
(قانون تجارت)

پرسش 1

(فروردین )1387

دقلو اداقال سهام در شرکتهاش سهامی عام غلر بورسی چگوده ادجام میشود؟ آیا الزم اسدت
دقلو اداقال اینگوده سهام در دفار اسناد رسهی ادجام پذیرد؟
پاسخ : 1

نقل و انتقال سهاع با ردایت بند  8مادر ( )8اصالحیه قانون تجارت از طریق ثبت نقدل و انتقداالت
در دفتر سهاع موضو مادر ( )40قانون مزبور ،از وجاهت قانونی برخوردار میباشد.
پرسش 2

(اردیبهشت )1387

اگر توافقنامهاش بلن دو شرکت ،در شرایطی که عضو هلأت مدیر شرکت اول سهامدار شدرکت
دوم است ،به امضا برسد ،مبنی بر تعهد و ضهادت بدهی آن توسط شدرکت اول ،آیدا توافقنامده
مزبور مشهول مقررات مفاد ماد ر )129اصالسله قادون تجارت میباشد؟
پاسخ : 2

با دنایت به مفاد مادر ( )684قانون مدنی ،دقد ضدمان ،تضدمین و ارائده وثدایق از مصدادیق
معامله است .ضمن اینکه طبق بند  21اسدتاندارد حسدابداری شدمارر  12بدا دندوان افشدای
اطالدات در خصو

اشدخا

وابسدته ،تدممین تضدمینها و وثدایق بدهدنوان معاملده تلقدی

شدر است ،لاا توافقنامه مزبدور در شدرکت اول از مصدادیق معدامالت موضدو مدادر ()129
اصالحیه قانون تجارت میباشد.
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پرسش 3

(اردیبهشت )1387

چنادچده شرکای مازاد بر ملدزان یکدهم سرمایده خویش ،اددوخاه قدادودی در دظدر گرفاده و
در ساابها منظور دهود باشد ،آیا میتوادد بر اساس مصوبه مجهع عهومی عادش خویش ،مازاد
مذکور را از اددوخاه برداشت دهاید؟
پاسخ : 3

بهاستفسار از مادر ( )239اصالحیه قانون تجدارت ،درصدورتیکه اندوختده قدانونی مدازاد بدر
حد نصاب پیشبینی شدر در مواد ( )140و ( )238وض شدر باشد ،قبل از انحدالل شدرکت
قابلتقسیم بین سهامداران نمیباشد.
پرسش 4

(اردیبهشت )1387

در صورت عدم تقالم سود بلن سهامداران ،آیا در دظر گرفان دابت معلنی از سود خالص سال
مالی شرکت جهت پاداش هلأت مدیر مجاز میباشد؟
پاسخ : 4

طبق مادر ( )241اصالحیه قانون تجارت ،حدنصاب پاداش هیدمت مددیرر بدا توجده بده ندو
شرکت سهامی (داع یا خا ) ،درصدی از سدود تقسدیم شددر بدین صداحبان سدهاع اسدت.
بنابراین به هر دلت سود بین صاحبان سهاع تقسیم نشود ،پاداش هیمت مدیرر قابل پرداخدت
نخواهد بود.
پرسش 5

(اردیبهشت )1387

آیا بازرس قادودی موظف به پاسخگویی مااقلم به هریک از سهامداران شرکای که بدازرس آن
است ،میباشد؟
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پاسخ : 5

وظایف ،اختیارات و مسئولیتهای بازرا قانونی در مواد  144تا  156اصالحیه قدانون تجدارت
رکر گردیدر و اهم وظیفده مزبدور در مدادر ( )148آن قدانون مبندی بدر اظهدارنظر نسدبت بده
صورتهای مالی و گزارش ساالنه فعالیت هیمت مدیرر و همچنین حصدول اطمیندان از ردایدت
حقوق یکسان سهامداران میباشد .از سوی دیگر طبق مدادر ( )139قدانون فدوق ،هدر صداحو
سهم میتواند از  15روز قبل از تشکیل مجم دمومی ،در مرکدز شدرکت بده صورتحسدابها
مراجعه کردر و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد .با توجده بده
میالو فوق ،در قدانون تجدارت وظیفده مشخصدی جهدت ارائده پاسد مسدتقیم بده هرید

از

سهامداران برای بازرا قانونی پیشبینی نشدر است ،لیکن معموالً در مجدام دمدومی ددادی
ساالنه شدرکتها ،بدازرا قدانونی بده سدؤاالت سدهامداران کده بدا همداهنگی رئدیس جلسده
طرح میگردد ،پاس میدهد.
پرسش 6

(شهریور )1387

مابهالافاوت ساصل از فروش سق تقدم سهامداران بده مبلغدی بدلش از مبلدغ اسدهی سدهام،
درخصوص سهامدارادی که از سق تقدم خود در مهلت قادودی اسدافاد دنهود اددد ،صدرف سدهام
محاوب میشود یا ماعلق به سهامداران قبلی است؟
پاسخ : 6

اگرکه در این خصو

بهصراحت در اصالحیه قانون تجارت اشارر نشدر است ،ولی با دنایدت

به مفاد مواد  35و  16قانون مزبور ،تفاوت ایجاد شددر متعلدق بده سدهامدارانی اسدت کده از
حق تقدع خود استفادر نکردراند.
پرسش 7

(آذر )1387

درصورتیکه پس از صدور گزارش ساابرسی و بازرس قادودی ،مجهع عهدومی عدادش تشدکلل
دگردد و صورتهاش مالی به تصوی

درسد ،مائوللت بازرس قادودی چلات؟
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پاسخ : 7

از آنجا که بازرا یا بازرسان قانونی شرکت طبق مادر ( )154اصالحیه قانون تجارت ،در مقابل
شرکت و اشخا

ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجاع وظایف خدود مرتکدو میشدوند ،طبدق

قوادد دمومی مرتبط با مسئولیت مدنی ،مسئول جبران خسارت واردر هستند و این مسدئولیت
محدود به دورر ممموریت بازرا نیست و هموارر صادق است ،و از طرفی بهموجو مادر ()150
قانون فوق ،بازرا یا بازرسان موظفند با توجه به مادر ( )148آن قانون ،گزارش جدامعی راجد
به وض شرکت به مجم دمدومی ددادی تسدلیم کنندد ،بندابراین بدازرا یدا بازرسدان اوالً در
هرزمانی (حتی پس از مدت ممموریت) موظف بده تسدلیم گدزارش فوقالداکر میباشدند ،ثانیداً
مسئول جبران خسارات واردر بودر و این امر محدود به زمان معیندی ازجملده مددت ممموریدت
بازرا قانونی نیست .لاا درصدورتیکه میدابق مدادر ( )91اصدالحیه قدانون تجدارت ،کنانچده
هیمت مدیرر مجم دمومی دادی ساالنه را در مودد مقرر دددوت نکندد ،بدازرا یدا بازرسدان
شرکت ،مکلفند با ردایت تشریفات قانونی مربو  ،ر.ساً اقداع به ددوت مجم مزبور نمایند.
پرسش 8

(آذر  -1387فنی و استانداردها)

دحو ارائه گزارش بازرس قادودی در مواردش که افزایش سرمایه صرفاً بهمنظور اصدالح سداخاار
مالی شرکت باشد ،چگوده است؟
پاسخ : 8

تبصرر  2مادر ( )161اصالحیه قانون تجارت به صورت داع است و هرگونه افدزایش سدرمایه،
ازجمله افزایش سرمایه بهمنظور اصدالح سداختار مدالی شدرکت را دربدر میگیدرد .بندابراین
مستلزع تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط مددیریت شدرکت و اظهدارنظر بدازرا
نسبت به گزارش مزبور میباشد .دستورالعمل تهیه و ارائه گدزارش بدازرا قدانونی در مدورد
رسیدگی به گزارش توجیهی هیمت مدیرر در خصدو
سرمایه برای اصالح ساختار مالی نیز کاربرد دارد.
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پرسش 9

(اسفند )1387

طبق ماد ر )126اصالسله قادون تجارت” ،هلچکس دهیتوادد درعلنسال مدیریت عامل بدلش از
یک شرکت را داشاه باشد“ .آیا اگر شرکای داراش شرکت فرعی در خار از ایران و مدیریت عامل
هر دو شرکت دلز با یک دفر باشد ،خالف ماد مذکور عهل شد است؟
پاسخ : 9

مراد از مفهوع کلمه ”شرکت“ در مادر ( )126اصدالحیه قدانون تجدارت ،منحصدراً شدرکتهای
تجارتی موضو مادر ( )20آن قدانون اسدت کده بدهموجو مقدررات خدا  ،ندزد مرجد ثبدت
شرکتها به ثبت رسیدر و بهموجو مفاد مادر ( )583همدان قدانون ،دارای شخصدیت حقدوقی
میشوند .بنابراین ،مادر ( )126قانون ماکور ناظر بر شرکتهایی اسدت کده بدهموجو مقدررات
قانون تجارت و در قالو تفسیر خا این قانون به وجدود آمددر اسدت .در ثدانی بدا امعداننظر
بهقاددر محلی یا درونمرزی بودن قوانین (بهاستمنای قوانین مربو به احوال شخصی) ،اساسداً
دایرر شمول مقررات قانون تجدارت محددود بده مرزهدای سیاسدی و جغرافیدایی ایدران اسدت.
بنابراین ،حکم مادر ( )126قانون مورد بحث نمیتواند در مورد شرکتهای غیر ایراندی و خدارج
از مرزهای سیاسی و جغرافیایی ایران ،الزع اجرا باشد.
پرسش 10

(اسفند )1387

در صورت عدم دعوت مجهع عهومی ساللاده در موعد مقرر تکللف بازرس قادودی به چه صورت
میباشد؟
پاسخ : 10

طبق مفاد مادر ( )91اصالحیه قدانون تجدارت ،درصدورتیکه هیدمت مددیرر در موددد مقدرر
در اساسنامه مجم دمومی دادی ساالنه را ددوت ننماید ،بازرا قانونی موظدف بده دددوت
مجم دمومی است و در صورتیکه در اولدین دددوت ،حدنصداب الزع جهدت تصدمیمگیری
حاصل نشود ،تکلیف بازرا قانونی جهدت دددوت مجددد از مجمد دمدومی ددادی سداالنه
در مهلت پیشبینی شدر در اساسنامه ،همچنان به قوت خود باقی است.
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پرسش 11

(اسفند )1387

در صورت عدم ارائه اطالعات و مدارک مورد دلاز در موعد مقرر ،تکللف بازرس قادودی بده چده
صورت میباشد؟
پاسخ : 11

در صورتیکه به هر دلیدل صداحوکار از ارائده اطالددات و مددارک موردنیداز ازجملده ارائده
صورتهای مالی خودداری نماید ،بازرا قانونی وظیفه دارد که در مودد مقرر گدزارش خدود را
به مجم دمومی دادی ساالنه ارائه نماید.
پرسش 12

(شهریور )1388

آیا اداخاب بلش از یک دفر شخص سقلقی بهعنوان مدیرعامل مجاز میباشد؟
پاسخ : 12

با استنبا از مفاد مادر ( )124اصالحیه قانون تجدارت ،انتخداب بدیش از ید نفدر شدخص
حقیقی بهدنوان مدیردامل مغایرتی با قانون تجارت ندارد و در این حالدت ،حددود اختیدارات
طبق اساسنامه و قانون مشخص خواهد شد.
پرسش 13

(شهریور )1388

دحو برخورد بازرس قادودی با موارد تخلف ،تقصلر و جرم مشداهد شدد از داسلده مددیران و
مدیرعامل ،در چارچوب مفاد ماد ر )151اصالسله قادون تجارت ،چگوده است؟
پاسخ : 13

طبق مفاد مادر ( )151اصالحیه قانون تجارت” ،بازرس یا بازرسان هرگوده تخلف یا تقصلرش
در امور شرکت را از داسله مدیران و مدیرعامل مشاهد کنند ،باید به اوللن مجهدع عهدومی
اطالع دهند و درصورتیکه ضهن ادجدام مأموریدت خدود از وقدوع جرمدی مطلدع شدودد،
باید به مرجع قضایی صالسلتدار اعالم دهود و دلز جریدان را بده اولدلن مجهدع عهدومی
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گزارش دهند“ .با توجه به میالو رکر شدر ،کنانچده مؤسسده حسابرسدی (بدازرا قدانونی)
در فرآیند رسیدگیهای خود از وقو جرمی میلد شدود ،مراتدو منددرج در قسدمت ریدل
مادر ( )151قانون تجارت باید مورد توجه قرار گیرد و کنانچه تخلف یدا تقصدیری از ناحیده
مدیران و مدیردامل مشاهدر کند ،مراتدو منددرج در صددر مدادر ( )151بایدد انجداع شدود.
بدیهی است تشخیص وقو تخلف ،تقصیر یا جرع باید در فرآیند رسیدگیها مشخص شدر و
متکی به اسناد و مدارک مورد لزوع باشد.
پرسش 14

(بهمن )1388

منظور از سرمایه مطرحشد در ماد ر )141اصالسله قادون تجارت ،سرمایه ثبت شد یا پرداخت
شد است؟
پاسخ : 14

بر اساا مواد مختلف اصالحیه قانون تجارت که موضو سرمایه در آنها میرح شدر ،منظدور
سرمایه ثبت شدر بودر و در موارد خا

که نظر قانونگداار سدرمایه پرداخدت شددر باشدد،

بهصراحت در قانون رکر شدر اسدت .بندابراین ،منظدور از سدرمایه رکرشددر در مدادر ()141
اصالحیه قانون ،سرمایه ثبت شدر میباشد.
پرسش 15

(بهمن )1388

بر اساس قادون تجارت ،دوع شخصلت بازرس در شرکتهاش سهامی به چه صورت اسدت و آیدا
میتوان شخص سقوقی را بهعنوان بازرس اداخاب دهود؟
پاسخ : 15

طبق مفاد مواد ( )144و ( )146اصالحیه قانون تجارت ،انتخاب بدازرا اصدلی و دلیالبددل
توسط مجم دمومی صاحبان سهاع بدرای هرسدال الزامدی شددر اسدت .بدا توجده بده مفداد
مادر ( )147قانون فوق ،بهطور ضمنی مستفاد میشود که بازرسان میباید از بدین اشدخا
حقیقی انتخاب شوند .لیکن در قانون تشکیدل جامعده ،که قانون خا و مؤخدر بر اصالحیه
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قانون تجارت میباشد ،وظیفده حسدابرا و بدازرا قدانونی شدرکتهای مختلدف بده دهددر
حسابداران رسمی (اشخا حقیقی ) میباشد و در تبصرر  3قدانون فوقالداکر ،بدرای انجداع
حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای مزبور ،اجازر تشکیل مؤسسات حسابرسدی (اشدخا
حقوقی) دادر شدر است .با توجه به مدوارد فدوق ،اشدخا حقدوقی دضدو جامعده مجداز بده
پایرش وظیفه بازرا قانونی در شدرکتهای سدهامی هسدتند .ضدمن اینکده در مدادر ()2
آییننامدده اجرایددی تبصددرر  4قددانون اسددتفادر از خدددمات تخصص دی و حرفددهای حسددابداران
ریصالح بهدنوان حسابدار رسمی ،اشخا حقوقی احصاء شددر در بنددهای ”الدف“ تدا ”ز“
مادر مزبور مکلف شدراند ،بازرا قانونی خود را از میان مؤسسدات حسابرسدی دضدو جامعده
حسابداران رسمی ایران ،انتخاب نمایند.
پرسش 16

(بهمن  -1388فنی و استانداردها)

تصهلهات ماخذ توسط هلأت مدیر شرکتها ،در چه شرایطی دافذ است؟
پاسخ : 16

طبق مادر  121قانون تجارت ،تصمیمات هیمت مدیرر باید بدا اکمریدت آرای حاضدر در جلسده
اتخار گردد ،مگر اینکه در اساسنامه اکمریت بیشتری مقدرر شددر باشدد .تصدویو صدورتهای
مالی نیز از این قاددر مستمنی نیست.
پرسش 17

(آذر )1390

دحو جایگزینی بازرس علیالبدل بهجاش بازرس اصلی ،چگوده است؟
پاسخ : 17

طبق مفاد مادر ( )146اصالحیه قانون تجارت ،مجم دمومی دادی باید ی یا کند بدازرا
دلیالبدل نیز انتخاب کند تا در صورت معاوریت یدا فدوت یدا اسدتعفا یدا سدلو شدرایط یدا
ددع قبول سمت توسط بازرا یا بازرسان اصلی ،جهت انجاع وظایف بازرسی دددوت شدوند.
لاا جهت جایگزینی بازرا دلیالبدل بهجای بازرا اصلی در صورت شرایط فوق ،نیازی بده
تشکیل مجم دمومی مجدد نمیباشد.
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پرسش 18

(آبان )1391

در صورت ادصراف و کنار گلرش بازرس قادودی از سهت خود ،به دللدل عددم رعایدت اصدول و
ضوابط سرفهاش توسط صاسبکار ربهعنوان مثال ،عدم ثبت بخشی از فعاللتها در دفاتر قادودی)،
تبعات داشی از ادصراف چلات؟
پاسخ : 18

اگرکه بازرا قانونی به دلیل ددع ردایت قوانین و مقررات توسط صاحبکار (بدهدنوان ممدال،
ددع ثبت بخشی از دملیات در دفاتر قانونی) ،طبق مادر  146اصالحیه قدانون تجدارت مجداز
به استعفا میباشد ،لیکن با توجه به اینکه موضو از موارد پیشبینی شددر در بندد ( -1ب)
مادر ( )5قانون ارتقای سالمت نظاع اداری و مقابله با فسداد اسدت ،بندابراین بدازرا قدانونی
قبل از استعفا ،طبق مادر ( )14قانون مزبدور مکلدف اسدت اینگونده تخلفدات را بده مراجد
پیشبینی شدر در قوانین مرتبط ،گزارش نماید.
پرسش 19

(شهریور )1392

در صورتی که مجهع عهومی عادش ،شخص سقوقی را بهعنوان هلدأت مددیر اداخداب دهایدد،
سق سضور و پاداش اعضاش هلأت مدیر موضوع ماد ر )134اصالسله قادون تجارت ،ماعلق بده
شخص سقوقی است یا شخص سقلقی که به دهایندگی از طرف شخص سقوقی مزبور ،بدهعنوان
هلأت مدیر معرفی شد است؟
پاسخ : 19

در مادر ( )134اصالحیه قانون تجارت ،پاداش و حق حضور در جلسات هیمت مددیرر ،صدرفاً
برای ادضای هیمت مدیرر پیشبینی شدر است .از سوی دیگر طبق مادر ( )110قانون مزبور،
شخص حقوقی که به سمت دضو هیمت مدیرر انتخداب میشدود ،موظدف اسدت ید نفدر را
به نمایندگی خود به شرکت معرفی نماید .رابیه بین شخص حقدوقی دضدو هیدمت مددیرر و
نمایندر وی که به شرکت سرمایهپایر معرفی میشود ،رابیه مباشرتی است و لاا حقالزحمه
نمایندر مزبور بر اساا توافق با شخص حقوقی ریربط صورت میگیدرد .بندابراین پداداش و
حق حضور پرداختی توسط شرکت سرمایهپایر ،متعلق به شخص حقوقی دضو هیمت مددیرر
(شرکت سرمایهگاار) میباشد.
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پرسش 20

(شهریور )1392

آیا پرداخت پاداش و سق سضور به شخص سقلقی ردهایند شخص سقوقی) مجاز میباشد؟
پاسخ : 20

پرداخت پاداش و حق حضور مربو به اشخا حقدوقی دضدو هیدمت مددیرر بده سدایرین،
ازجمله نمایندر معرفی شدر توسط وی ،باید بر اساا مجوز کتبدی صداحبان امضدای مجداز
شرکت سرمایهگاار ،صورت گیرد.
پرسش 21

(بهمن )1392

آیا تأدیه سرمایه تعهدش توسط سهامداران و ادعکاس ساابدارش رویداد مالی مزبدور ،مادالزم
ادجام تشریفات قادودی مربوط در ادار ثبت شرکتها رروزدامه رسهی) است؟
پاسخ : 21

طبق شواهد و نمونههای موجود ،هرکند در حال حاضدر پرداخدت سدرمایه تعهددی در ادارر
ثبت شرکتها ثبت و در روزنامه رسمی آگهی میشود ،لیکن الیحه اصالحی قدانون تجدارت
مصوب سال  ،1347فاقد حکم یا شروطی دایر بر لزوع ثبت پرداخت حصده سدرمایه تعهددی
صاحبان سهاع در ادارر مزبور است .از اینرو ،ددع ثبت رویداد فوق در ادارر ثبت شدرکتها و
آگهی آن در روزنامه رسمی به هر دلیل ،مان از ثبت حسابداری رویدداد فوقالداکر بدهدنوان
تمدیه سرمایه تعهدی صاحبان سهاع نخواهد بود.
پرسش 22

(اسفند )1392

در شرکتهایی که فاقد واسدش تحت عنوان ”صندوق“ هااند ،دحو تودیع و دگهددارش سدهام
وثلقه اعضاش هلأت مدیر رموضوع ماد  115اصالسله قادون تجارت) ،چگوده است؟
پاسخ : 22

صندوق نمادی از جایگار حفاظت شدر است و میتواند صندوق بان و یا هر محدل محفدوظ
دیگری برای نگهداری اوراق سهاع باشد ،لداا نگهدداری اوراق سدهاع ازجملده سدهاع وثیقده،
الزاماً مترادف باوجود واحد صندوق به معنای تشکیالتی آن نیست.

94

فصل  - 3قوانین و مقررات  -قانون تجارت

پرسش 23

(مهر )1393

آیا سکم ماد ر )133اصالسله قادون تجارت ،دابت به اشدخاص سقدوقی عضدو هلدأت مددیر
دو شرکت با معامالت رقابای که دهایندگان سقلقی جداگادهاش در هریدک از شدرکتهاش فدوق
معرفی دهود ادد ،تارش دارد؟
پاسخ : 23

با توجه به مفاد مادر ( )110اصالحیه قانون تجارت ،نمایندگان اشخا حقوقی مشمول همدان
شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی دضو هیمت مدیرر بودر و از اینرو ،مشمول
مادر ( )133اصالحیه قانون تجارت نیز میگردند.
پرسش 24

(مهر )1393

آیا چنادچه اعضاش هلأت مدیر و مدیر عامل دو شرکت با معامالت رقدابای ،در شدرکت رقلد
صرفاً سهامدار یا کارمند رده در سطح مدیران ارشدد) باشدند ،مشدهول سکدم مداد ر)133
اصالسله قادون تجارت خواهند بود؟
پاسخ : 24

با توجه به مفاد مادر ( )133اصالحیه قانون تجدارت ،نماینددگان اشدخا حقدوقی مشدمول
همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی دضو هیمت مدیرر بدودر و از ایدنرو،
مشمول مادر ( )133اصالحیه قانون تجارت نیز میگردند.
پرسش 25

(مهر )1393

آیا پرداخت مخار ماافرت و اقامت عضو هلأت مدیر و یا در اخالار گذاردن خودرو شرکت به
دامبرد  ،از مصادیق معامالت موضوع ماد ر )129اصالسله قادون تجدارت مصدوب سدال 1347
محاوب میگردد؟
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پاسخ : 25

با توجه به تعریف معامالت تجاری طبق مفاد مادر ( )2قانون تجارت ،پرداخت مخارج مسدافرت
و اقامت دضو هیمت مدیرر و همچنین استفادر از خودروی شرکت توسط دضو هیمت مددیرر،
معامله تلقی نمیشود.
پرسش 26

(اسفند )1393

آیا اداقال بخشی از سق تقدمهاش اسدافاد دشدد توسدط سدهامداران ،بده ارزش اسدهی بده
هلأت مدیر و کارکنان شرکت ،مطابق مفاد اصالسله قادون تجارت است؟
پاسخ : 26

درصورتیکه مجم دمومی فوقالعادر صاحبان سهاع ،در ارتبا با افزایش سرمایه و اسدتفادر از
حق تقدع سهاع با حضور صد در صد صاحبان سهاع تشکیل شدر باشدد و تمدامی سدهامداران،
اختیار انتقال حق تقدع سهاع خود را به ارزش اسدمی بده هیدمت مددیرر واگداار نمدودر باشدند،
مغایر با مفاد اصالحیه قانون تجارت نیست.
پرسش 27

(آبان )1394

آیا در خصوص کاهش اجبارش سرمایه طبق مفاد ماد ر )141اصالسله قادون تجارت ،ارائه گزارش
توجلهی هلئت مدیر و اظهاردظر بازرس قادودی دربار آن ،ضرورش است؟
پاسخ : 27

در شراییی که کاهش اجباری سدرمایه در اجدرای مدادر ( )141اصدالحیه قدانون تجدارت
صورت می گیرد ،نیاز به گزارش هیئت مدیرر و اظهارنظر بازرا در خصو توجیه کاهش
سرمایه نیست.
پرسش 28

(بهمن  -1394فنی و استانداردها)

آیا گزارشهاش توجلهی افزایش سرمایه شرکتهایی که از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهداش
ثابت آنها تهله و ارائه میشود ،با توجه به عدم ایجاد جریادات دقدش دردالجه اجراش آن ،دلداز بده
اطالعات مالی آتی مثل سود و زیان برآوردش ،جریادات دقدش آتی و تعللن دور برگشدت سدرمایه
و … داردد؟
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پاسخ : 28

گزارش توجیهی هیمت مدیرر در خصو افدزایش سدرمایه از محدل مدازاد تجدیدد ارزیدابی
داراییهای ثابت ،حداقل باید شامل اطالدات و توضیحات کافی در خصو منداف ناشدی از
افزایش سرمایه مزبور و نیز آثار کمی و کیفی افزایش سرمایه بر  EPSشرکت در سنوات بعدد
باشد .ضمناً کنانچه داراییهای مزبور استهالکپایر باشند ،ضرورت دارد اطالدات ارائه شددر
شامل صورت سود و زیان برآوردی آتی نیز باشد.
پرسش 29

(تیر )1395

آیا اداخاب مؤساه ساابرسی و شاغللن ادفرادش بهعنوان بازرس قادودی توسط مجهع عهدومی
عادش ساللاده و اعالم قبولی توسط ایشان ،براش ادجام تکداللف بدازرس قدادودی کدافی بدود و
عدم ادجام تکاللف مقرر در ماد ر )106اصالسله قادون تجارت از سوش شرکت ،مبنی بر ارسدال
یک داخه از صورتجلاه مزبور جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ،منجر به رفع تکللف بازرس
قادودی میگردد یا خلر؟
پاسخ : 29

قبول سمت بازرا قانونی توسط مؤسسات حسابرسی و شاغلین انفرادی دضو جامعه (منتخدو
مجم دمومی دادی سالیانه) ،برای انجاع وظایف بدازرا قدانونی کدافی بدودر و دددع انجداع
تکالیف مقرر در مادر ( )106اصالحیه قانون تجدارت از سدوی شدرکت ،مدان انجداع تکدالیف
بازرا قانونی نمیباشد.
پرسش 30

(اردیبهشت )1396

آیا شخص سقوقی عضو هلأت مدیر شرکت سهامی ،بایاای سهام وثلقه موضدوع مداد ر)114
اصالسله قادون تجارت را به دام دهایند خود رشخص سقلقی) مناقل دهاید؟
پاسخ : 30

از آنجایی که میابق مادر ( )110اصالحیه قانون تجارت ،اشدخا حقدوقی میتوانندد بده
دضویت هیمت مدیرر شرکت انتخاب شوند و در این صورت مسئولیتهای مدنی شخص حقیقدی
دضو هیمت مدیرر را دارند ،لاا نگهداری تعداد الزع از سهاع متعلق به سرمایهگااری شدخص
حقوقی دضو هیمت مدیرر در شرکت مربو  ،بهدنوان سهاع وثیقه کفایت مینماید.
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پرسش 31

(اردیبهشت )1396

 ) 1درصورتیکه هر یک از شدفعان رازجهله سهامداران جزء شرکت) درخواست صورتهاش
مالی شرکت یا سایر اطالعات مرتبط را از بازرس قادودی شرکت داشاه باشند و شرکت دلدز
اطالعات مزبور را در اخالار ایشان قرار ددهد ،آیا بازرس قادودی اجاز ارائه اطالعات مدورد
درخواست سهامداران را بهطور مااقلم دارد .وش تا چه ادداز بایادای در ایدن خصدوص
پاسخگو باشد؟
 ) 2درصورتیکه بازرس قادودی قبل از قبولی سهت بازرسی در سنوات قبل ،صدرفاً وظلفده
ساابرسی صورتهاش مالی شرکت را به عهد داشاه است ،آیا مجاز بده ارائده اطالعدات
مندر در بند ر )1فوق به سهامداران درخواستکنند اطالعات ،در خصدوص مددتی کده
بازرس قادودی شرکت دبود  ،میباشد؟
پاسخ : 31

با توجه به مفاد مواد ( )150( ،)148( ،)139و ( )151اصالحیه قانون تجارت ،بازرا قدانونی
صرفاً در قبال مجم دمومی و در مواردی مراج قضایی ،پاسدخگو میباشدد ،لداا هیچگونده
تکلیفی در خصو پاسخگویی به سایر رینفعان (ازجمله سهامداران جدزء) و ارائده اسدناد و
اطالدات شرکت را به آنها ندارد.
پرسش 32

(اردیبهشت )1396

با توجه به اینکه بازرس قادودی فاقد امکادات الزم براش راسایآزمایی اطالعات ارائه شد درارتباط
با تصدش و یا عدم تصدش ههزمان اعضاش هلأت مدیر و مدیرعامل واسد مدورد رسدلدگی در
سایر واسدها است ،وظلفه و دحو برخورد ساابرس و بازرس قادودی در این خصوص چگوده است؟
پاسخ : 32

حسابرا و بازرا قانونی در خصو کنترل ردایت تبصرر  2اصالحیه مدادر ( )241الیحده
قانونی اصدالح قسمتی از قداندون تجدارت مصوب اردیبهشتمار  ،1395مکلدف اسدت کلیده
رسیدگیهای الزع را طبق استانداردهای حسابرسی بهدمل آورد .همچندین نسدبت بده اخدا
تمییدیه مدیران که به امضای کلیه ادضای هیمت مدیرر و مدیر دامل شرکت رسیدر و مبدین
ردایت مفاد تبصرر فوقالاکر باشد ،اقداع نماید.
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پرسش 33

(اردیبهشت )1396

مبناش تصهلمگلرش مجهع عهومی عادش ساللاده براش تقالم سود قابل تقالم بدلن صداسبان
سهام ،اشخاص سهامدار در تاریخ ترازدامه و یا اشدخاص سدهامدار در تداریخ تشدکلل مجهدع
عهومی عادش ساللاده است؟
پاسخ : 33

بر اساا مفاد مادر ( )240اصالحیه قانون تجارت،

”مجمع یمومی اس رز تصوین حسا های سال

مالی و رحررز رینکه سود قادل تقسیم وجود دررد ،مبلغی رز آن رر که دایا دین صاحبان ساهام تقسایم

شود ،تعیین مینمایا “.بنابراین ،سود سهاع مصوب مجم دمومی دادی سالیانه صاحبان سهاع بده
سهامدارانی تعلق میگیرد که در تداری برگدزاری مجمد دمدومی ددادی سدالیانه ،مالد سدهاع
شرکت باشند ،مگر اینکه در اساسنامه و یا سایر توافقات فیمابین سدهامداران شدرکت ،ترتیبدات
دیگری مقرر شدر باشد.
پرسش 34

(مرداد )1396

مائوللتهاش بازرس اصلی چه زمادی خاتهه مییابد؟ آیا بازرس اصلی مجاز بده ادجدام وظدایف
مصرسه در اصالسله قادون تجارت بلن تاریخ خاتهه مائوللت تا تاریخ تهلده گدزارش موضدوع
مواد ر ،)148ر )150و ر )151قادون مزبور ،میباشد؟
پاسخ : 34

طبق مادر ( )144اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  ،1347مجمد دمدومی در هدر سدال
ی یا کند بازرا انتخاب میکند تا بر طبق قانون مزبور به وظایف خود دمل کندد .از سدویی
یکی از وظایف اصلی بازرا طبق مواد ( )148و ( )232قانون مزبور ،اظهدارنظر در خصدو
صحت و درستی صورت داراییها و بدهیها ،صورتحسداب دورر دملکدرد و حسداب سدود و
زیان و ترازنامه (صورتهای مالی) که مدیران برای تسلیم بده مجمد دمدومی سداالنه تهیده
میکنند ،تعیینشدر است .لاا مدت ممموریت بازرا قانونی صرفنظر از زمدان انتخداب وی،
محدود به دورر مالی شرکت مورد نظر میباشد.
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پرسش 35

(مرداد )1396

چنادچه شرکت براثر زیانهاش وارد مشهول مفاد ماد ر )141اصالسله قادون تجارت باشدد ،آیدا
میتوادد بدون کاهش سرمایه ،مبادرت به افزایش سرمایه دهاید؟
پاسخ : 35

درصورتیکه شرکتی مشمول مفاد مادر ( )141اصالحیه قانون تجارت باشد ،افزایش سدرمایه
بدون کاهش سرمایه امکانپایر است.
پرسش 36

(شهریور )1396

آیا پذیرش مائوللت بازرس قادودی در شرکتهاش سهامی خاص توسط مؤساات ساابرسدی و
یا ساابداران رسهی شاغل ادفرادش عضدو جامعده ربددون پدذیرش مادئوللت ساابرسدی)،
امکانپذیر میباشد؟
پاسخ : 36

طبق مواد ( )2و ( )4آییننامه اجرایی تبصرر  4قانون استفادر از خدمات تخصصی و حرفهای
حسابداران ریصالح بهدنوان حسابدار رسمی ،پایرش سمت ”حسادر “ و ”دازر قاانونی“
در شرکتهای سهامی خا قابلتفکی نمیباشد و طبق مواد مزبدور ادضدای جامعده بایدد
سمت حسابرا و بازرا را تو.ماً بپایرند.
پرسش 37

(دی )1396

آقاش”الف“ عضو هلأت مدیر شرکت ”آلفا“ و سدهامدار شدرکت ”بادا“ میباشدد رآقداش ”الدف“
در شرکت ”باا“ هلچگوده سهای ددارد) .آیدا معدامالت فیمدابلن دو شدرکت مدذکور مشدهول
ماد ر )129اصالسله قادون تجارت میباشد؟
پاسخ : 37

طبق مفاد مادر ( )129اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  ،1347معامالت فیمابین دو شدرکت
ماکور ،در شرکت ”آلفاا“ مشدمول مفداد مدادر ( )129اصدالحیه قدانون تجدارت میباشدد و
در شرکت ”دتا“ بهدنوان معامله با سایر اشخا وابسته ،تلقی میگردد.
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پرسش 38

(بهمن )1396

درصورتیکه سق تقدم خرید سهام از برخی سهامداران توسط مجهع عهومی فوقالعاد افزایش
سرمایه سل گردد ،للکن موضوع در گزارش توجلهی هلدأت مددیر کده توسدط بدازرس مدورد
رسلدگی قرارگرفاه و دابت به آن گزارش موضوع ماد ر )161اصالسله قدادون تجدارت صدادر
گردید  ،مطرح دشد باشد ،تکللف بازرس قادودی چلات؟
پاسخ : 38

بازرا در قبال تصمیم اتخار شدر توسط مجمد دمدومی فوقالعدادر ،بده شدرح پیشگفتده
(سلو حق تقدع از برخی سهامداران) ،با توجه به اینکه در گزارش توجیهی افزایش سرمایه
مورد گزارشگری بازرا میرح نشدر است ،مسئولیتی ندارد .در کنین شدراییی صورتجلسده
مجم دمومی فوقالعادر نبایستی توسط بازرا امضدا شدود و ضدرورتی بده اصدالح گدزارش
صادرر توسط بازرا نیز نمیباشد.
پرسش 39

(فروردین )1397

آیا عدم سضور بازرس قادودی و عدم قرائت گزارش توسط ایشان در مجهع عهومی فوقالعاد
مربوط به افزایش سرمایه ،جهت تصهلمگلرش دابت به افزایش سرمایه و یا در مجهع عهومی
عادش ساللاده ،جهت تصهلمگلرش دابت به تصوی

صورتهاش مالی ،مغایر با قادون تجارت میباشد؟

پاسخ : 39

اصالحیه قانون تجارت در خصو الزاع حضور و قرائدت گدزارش توسدط بدازرا قدانونی در
جلسات مجام دمومی فوقالعادر و یا سالیانه جهت تصمیمگیری در خصو افزایش سرمایه
و یا تصویو صورتهای مالی ،مسکوت میباشد .لیکن در خصو مجدام مداکور مربدو بده
شرکتهای پایرفته شدر در سازمان بورا و اوراق بهادار ،ضروری است مقررات وضد شددر
توسط سازمان مزبور در خصو حضور حسابرا مستقل و بازرا قانونی در مجام به طدور
کامل ردایت شود .توضیحاً ،دلیرغم سکوت اصالحیه قانون تجارت در خصو حضور حسابرا
و بازرا قانونی در جلسات مجام دمومی ،به منظور جلوگیری از هرگونده تحریدف گدزارش
حسابرا و بازرا قانونی هنگداع قرائدت آن ،بدهویژر در خصدو افدزایش سدرمایه ،حضدور
حسابرا و بازرا قانونی در مجام دمومی که گدزارش حسدابرا و بدازرا قدانونی در آن
میرح میباشد ،توصیه میگردد.
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پرسش 40

(فروردین )1397

موضعگلرش ساابرس و بازرس قادودی در ارتباط با کاهش سرمایه صورت گرفاه با اسداناد بده
ماد ر )141اصالسله قادون تجارت ،توسط شرکای که داراش سود ادباشاه بود و مشهول مداد
ر )141قادون تجارت دهیباشد ،چگوده است؟
پاسخ : 40

کاهش سرمایه درخصو

شرکتهایی با وجود زیدان انباشدته کمتدر از نصدف سدرمایه و یدا

دارا بودن سود انباشته ،مشمول مفاد مادر ( )141اصالحیه قانون تجارت نبدودر و بده دندوان
کاهش اختیاری سرمایه محسوب میگردد .همچنین مشمول محدودیتها و شرایط موضدو
مواد ( )189الی ( )197قانون مزبور میباشد.
پرسش 41

(فروردین  1397و اردیبهشت )1398

سال مالی شرکای  30آ رما  1396است ،درصورتیکه مجهع عهومی عادش بهطور فوقالعاد
آن شرکت در تاریخ  1396/2/19تشکلل و اعضاش جدید هلأت مدیر را اداخاب و مرات

دلز

در روزدامه رسهی مورخ  1396/5/24آگهی گردد ،مائوللت تهله و تنظلم صورتهاش مدالی،
گزارش فعاللت هلأت مدیر  ،تأیلدیه مدیران براش سال مالی فوقالدذکر ،بده عهدد کددام
هلأت مدیر است؟
پاسخ : 41

طبق مفاد مواد ( )110و ( )135اصالحیه قانون تجارت ،ادضای جدید هیمت مدیرر شرکت
از تاری انتخاب آنان توسط مجام دمومی ددادی و اددالع قبدولی توسدط ادضدای مزبدور،
دارای مسئولیت و اختیارات هیمت مدیرر خواهندد بدود ،لداا آغداز مسدئولیت آندان مندو
به ثبت صورتجلسه مجم دمومی دادی مربو به انتخاب آنان در مرج ثبدت شدرکتها،
نمیباشد.
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پرسش 42

(خرداد )1397

چنادچده اشخاص سقوقی عضو هلأت مدیر شرکای ،دهایند سقلقی خود را ظرف مدت مقرر
در اساسنامه به شرکت معرفی دنهایند و در چنلن شرایطی طبق مفاد اساسنامه مااعفی تلقی
شودد ،آیا شرکت میتوادد از بازرس قادودی خود بخواهد جهت اداشار آگهی دعوت مجهع عهومی
عادش بهطور فوقالعاد بهمنظور اداخاب اعضاش هلأت مدیر شرکت ،اقدام دهاید؟
پاسخ : 42

تحت شرایط رکر شدر در پرسش ،طبق مفاد مادر ( )113اصالحیه قانون تجارت ،هر رینف
از جمله سهامدار مربو حق دارد از بازرا قانونی شرکت بخواهد که با ردایت تشدریفات الزع،
نسبت به ددوت مجم دمومی دادی بهطور فوقالعادر ،جهت انتخاب مدیران ،اقداع نمایدد.
بازرا قانونی مکلف به اجرای درخواست مزبور میباشد.

پرسش 43

(مرداد )1397

آیا داشان سهت بازرس قادودی ههزمان با ساابرس ،در خصوص شرکتهاش سدهامی موضدوع
تبصر  2ماد ر )272قادون ماللاتهاش مااقلم ،توسط مؤسادات ساابرسدی عضدو جامعده
ساابداران رسهی ایران ،الزامی است؟
پاسخ : 43

درصورتی که مجام دمومی شرکت ها ر.سداً مبدادرت بده انتخداب حسدابرا نمودر اندد،
داشتن سمت بدازرا قدانونی همزمدان بدا حسدابرا ،طبدق قدوانین و مقدررات جامعده
حسابداران رسمی ایران ،الزامی است .لیکن داشتن سدمت بدازرا قدانونی همزمدان بدا
حسابرا برای مؤسسات حسابرسی که در راستای ادمال مقررات تبصرر  2مادر مزبدور،
توسط سازمان امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت حسابرسی مالیاتی شرکت های مشمول را
به دهدر دارند ،الزامی نیست.
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پرسش 44

(مرداد )1397

طبق تبصر  2قادون اصالح ماد ر )241الیحه قادودی اصالح قاهای از قادون تجدارت مصدوب
اردیبهشتما  ،1395هلچ فردش دهیتوادد اصالااً یا به دهایندگی از شخص سقوقی ،ههزمان در
بلش از یک شرکت که تهام یا بخشی از سرمایه آن ماعلق به دولت یا دهادها و یدا مؤسادات
عهومی غلردولای است ،به سهت مدیرعامل یا عضو هلأت مدیر اداخاب شود.

)1

آیا مدیرعامل و اعضاش هلأت مدیر شرکتهایی که به طور غلرماداقلم تهدام یدا
بخشی از سرمایه آدها ماعلق به دولت یا دهادها و مؤساات عهومی غلردولای است،
مشهول تبصر مزبور میباشند یا خلر؟

)2

آیا ملزان سرمایهگذارش دولت یا دهادها یا مؤساات عهومی غلردولای در شرکتها،
تأثلرش در شهول تبصر فوقالذکر دابت بده مددیرعامل و اعضداش هلدأت مددیر
شرکتهاش سرمایهپذیر دارد؟ بهطور مثال چنادچه ملزان سرمایهگذارش معادل فقدط
یک سهم از سرمایهگذارش شرکت سرمایهپذیر باشد.

پاسخ : 44

در خصو

شمول حکم تبصرر ( )2قدانون اصدالح مدادر ( )241در مدورد شدرکتهایی کده

بهطور غیرمستقیم تماع یا بخشی از سرمایه آنهدا متعلدق بده دولدت یدا نهادهدا و مؤسسدات
دمومی غیردولتی است ،بدهموجو نظریدات شدمارر  30313 /41469مدورخ  1395/7/28و
شمارر  31248/97457مورخ  1395/8/9ارائه شدر توسط ”معاونت حقوقی ریاست جمهور“
که در پاس به استعالمات جامعه صادر شدر است ،با توجه به اینکه سرمایه اددم از سدرمایه
مستقیم و یا غیرمستقیم (با واسیه) میباشد ،لاا ممنودیت یاد شدر شامل شدرکتهایی کده
دولت یا نهادها و یا مؤسسات دمومی غیردولتی به صدورت مسدتقیم سدهامدار آنهدا نیسدت،
بلکه شرکتهای وابسته به سهامداران مزبور سهامدار آن شرکتها نیز میباشدند ،میگدردد.
همچنین در خصو

ممنودیت موضو تبصرر ماکور راج به دضویت همزمدان مددیردامل

یا دضو هیمت مدیرر در بیش از ی

شرکت که تماع یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یدا

نهادها و یا مؤسسات دمومی غیردولتی میباشد ،تفاوتی بین شرکت اصلی و شدرکت تابعده و
وابسته از این حیث وجود ندارد.

104

فصل  - 3قوانین و مقررات  -قانون تجارت

پرسش 45

(مرداد )1397

آیا کنارل رعایت تبصر ر )2قادون اصالح ماد  241الیحه قدادودی اصدالح قادهای از قدادون
تجارت مصوب اردیبهشتما  ،1395در سایر شرکتها بهجز شرکتهاش سهامی عام و خاص دلز
موضوعلت دارد؟ بهطور مثال شرکتهاش با مائوللت محدود و…
پاسخ : 45

هرکند تبصرر ( )2قانون یاد شدر ،مربو به الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت اسدت کده
مختص به شرکتهای سهامی است ،م هاا با توجه به اطالق واژر ”شرکت“ در تبصرر مزبور،
حکم آن راج به همه شدرکتهای موضدو قدانون تجدارت میباشدد ،ضدمن اینکده غالدو
شرکتهای وابسته به دولت و نهادهای دمومی غیردولتی ،بهصورت سهامی هستند.
پرسش 46

(مرداد )1397

آیا شرکتهاش دولای موضوع تبصر  1قادون اصالح ماد ر )241الیحه ،قادون اصالح قاهای از
قادون تجارت مصوب اردیبهشتما  ،1395بدر اسداس تعریدف منددر در مداد ر )4قدادون
محاسبات عهومی کشور قابل اسراز هااند یا شرکتهاش دولای تعریدف شدد در مداد ر)4
قادون مدیریت خدمات کشورش مصوب 1386/7/18؟
پاسخ : 46

با توجه به اینکه قانون اصالح مادر ( )241متضمن ماهیت استخدامی اسدت و از سدوی دیگدر
تبصرر ( )1آن نیز به مادر ( )87قانون مدیریت خدمات کشوری ارجا دادر شدر است ،لاا ازنظر
توصیف و تعریف شرکتهای دولتی ،قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر موضو خواهد بود.
پرسش 47

(شهریور )1397

در شرایطی که ادار ثبت شرکتها از ثبت صورتجلاه مجهع عهومی اداخاب مؤساه ساابرسی
عضو جامعه به عنوان بازرس قادودی سال  ،1396به دللل اینکه صورتجلاه بعدد از صورتجلاده
مجهع اداخاب آن مؤساه بهعنوان بازرس قادودی سال  1397ارائه شد  ،خوددارش دهود اسدت،
آیا امکان صدور گزارش ساابرسی براش سال  1396توسط مؤساه یاد شد وجود دارد؟

105

پرسش و پاسخهای کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران

پاسخ : 47

امکان صدور گزارش حسابرسی برای سال  1396در کارکوب قوانین و مقدررات وجدود دارد.
در کنین شراییی ،بایستی در قسمت سایر وظایف بازرا قانونی ،ددع ردایت مفداد مدادر ()106
اصالحیه قانون تجارت مبنی بر ددع ثبت صورتجلسه مجم دمومی انتخاب بدازرا قدانونی
سال  1396درج شود .کنانچه برای سال  1396بازرا دیگری انتخاب شددر و صورتجلسده
مجم دمومی مربو در مرج ثبت شرکتها به ثبت رسیدر باشد ،مؤسسه موضو پرسدش
پس از خل بازرا قانونی قبلی ،میتواند گزارش با شرایط رکر شدر فوق را صادر نماید.
پرسش 48

(مهر )1397

چنادچه بر اساس درخواست یا موافقت سهامدار ینفع ،پرداخت سود سهام تعلدق گرفاده
به ایشان به تعویق بلافاد رعدم پرداخت ظرف  8ما منددر در مداد  240اصدالسله قدادون
تجارت) ،آیا ساابرس و بازرس قادودی در گزارش ساابرس مااقل و بدازرس قدادودی ،کهاکدان
ملزم به در بند عدم رعایت ماد مزبور میباشد؟ در چنلن شرایطی تغللر سرفصل ساداب از
”سود سهام پرداخانی“ به سرفصل ”سایر ساابهاش پرداخانی“ ،ضرورت دارد؟
پاسخ : 48

در صورت وجود شواهد و مستندات کافی (بهدنوان ممدال مصدوبه ارکدان صدالحیتدار واحدد
سرمایهگاار) مبنیبر درخواست یا موافقت سهامدار رینف جهت تعویق پرداخت سود سدهاع
برای مدت زمانی بیش از مهلت مقدرر در مدادر مزبدور ،مشدمول درج در گدزارش حسدابرا
مستقل و بازرا قانونی نمیباشد .مضافاً تغییر سرفصل حساب از سود سدهاع پرداختندی بده
سرفصل سایر حسابهای پرداختنی و یا حسابهای دیگر ،ضرورت ندارد .همچنین موضدو
ددع پرداخت سود سهاع ظرف مهلت مقرر در قانون و دالیل آن ،به نحو مناسو در یادداشت
مربو افشاء گردد.
پرسش 49

(آبان )1397

آیا ساابرسی و صددور گزارش دابت به صورتهاش مالی شدرکای کده  3عضدو از  5عضدو
هلأت مدیر آن صورتهاش مالی را تأیلد کرد ادد ،امکانپذیر میباشد؟
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پاسخ : 49

طبق مادر  121اصالحیه قانون تجارت ،تصمیمات هیمت مدیرر باید با اکمریت آرای حاضرین
در جلسات هیمت مدیرر اتخار گردد ،مگر آنکه در اساسنامه اکمریت بیشتری مقرر شدر باشدد.
لاا ،کنانچه اساسنامه شرکت ،اکمریت بیشتری را مقرر نکردر باشد ،تداوع دملیات حسابرسی
و صدور گزارش نسبت به صورتهای مالی مزبور بالمان است .ضمناً موضو تمییدد صدورتهای
مالی صرفاً توسط  3نفر از ادضای هیمتمدیرر به نحو مناسبی در گزارش حسابرا مستقل در
قسمت ”سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی“ درج شود.

پرسش 50

(آذر )1397

مجهع عهومی عادش ساللاده عهلکرد سال  1396شدرکای مفدروض ،بده دللدل عددم سصدول
به سد دصاب قادودی تشکلل دشد است .چنادچه هلأت مدیر دابت به دعدوت مجددد مجهدع
ردوبت دوم) اقدامی دکرد باشد ،آیا بازرس قادودی آن شرکت در خصوص دعوت مجهع عهدومی
دوبت دوم ،داراش وظلفهاش میباشد .ههچنلن با توجه به صددور گدزارش سادابرس ماداقل و
بازرس قادودی سال  1396و عدم تشکلل مجهع عهومی سال مزبور ،وظلفه بدازرس قدادودی تدا
چه زمادی ادامه خواهد داشت؟
پاسخ : 50

با توجه به اینکه گزارش حسابرا مستقل و بازرا قانونی سال مالی  1396صدادر گردیددر و
جهت ارائه به مجم دمومی دادی آمادر است ،لیکن مجم تشکیل نگردیدر است ،لاا وظیفده
دیگری برای حسابرا مستقل و بازرا قانونی وجود ندارد و مسدئولیت حسدابرا مسدتقل و
بازرا قانونی پس از ارائه گزارش بده شدرکت ،خاتمده یافتده تلقدی میگدردد .ضدمناً طبدق
مادر  201اصالحیه قدانون تجدارت ،شدرکت بایدد تدا  10مدار پدس از پایدان سدال مدالی،
مجم دمومی دادی ساالنه را برای رسیدگی بده حسداب های سدال مدالی تشدکیل دهدد،
در غیر این صورت هر رینف می تواند انحالل شرکت را از دادگار درخواست نماید.
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پرسش 51

(بهمن )1397

یک شرکت سهامی خاص مفروض ،قبل از پایان سال مالی منحل و مرات

ادحالل دلز در ههدان

سال مالی در ادار ثبت شرکتها به ثبت رسلد است .چنادچه مجهع فوقالعاد تصدوی کنند
ادحالل شرکت ،در خصوص اداخاب ساابرس و داظر تصفله تصهلم دگرفاه و شرکت دلدز صدرفاً
صورتهاش مالی براش پایان سال را بر مبناش فرض تداوم فعاللت تهله و به سادابرس ماداقل و
بازرس قادودی خود ارائه دهود باشد .در چنلن شرایطی دحو برخورد ساابرس مااقل و بازرس
قادودی چگوده است؟
پاسخ : 51

با توجه به انحالل شرکت و ددع تهیه صورتهای مالی میابق با نشریه  155سازمان حسابرسدی
با دنوان ”گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای در حال تصدفیه“ بدرای پایدان سدال مدالی،
حسابرا مستقل و بازرا قانونی میتواند نسبت به صدورتهای مدالی ارائده شددر رسدیدگی و
منیبق با شرایط موجود ،اظهار نظر نماید .بددیهی اسدت ،وظدایف بدازرا قدانونی محددود بده
دورر منتهی به تاری انحالل میباشد .بهدالور حسابرا مسدتقل بایسدتی مدوارد دددع ردایدت
استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مرتبط را در گزارش خود درج نماید.
پرسش 52

(اردیبهشت )1398

مدیر عامل یک شرکت ایرادی ،ههزمان مدیر عامل یک شرکت مااقر در خدار از کشدور دلدز
میباشد ،آیا مفاد ماد ر )126اصالسله قادون تجارت ،در این خصوص الزمالرعایه است؟
پاسخ : 52

با توجه به اصل حاکمیت قوانین هر کشور در داخل مرزهدای سیاسدی و جغرافیدایی همدان
کشور ،همچنین با توجه به مفاد مواد ( )110( ،)108و ( )111اصالحیه قدانون تجدارت کده
دنوان ”شرکت“ اطالق به شرکتهای سهامی تعریف شدر در قانون مداکور دارد ،لداا حکدم
مادر ( )126اصالحیه قانون تجارت ،ناظر به شرکتهای خارجی نمیباشد.
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پرسش 53

(اردیبهشت )1398

چنادچه مجهع عهومی عادش بهطور فوقالعاد  ،ساابرس مااقل و بازرس قادودی جدیدش اداخداب
دهاید ،مائوللت ساابرس مااقل و بازرس قادودی قبلی که توسط مجهع عهومی عدادش سداللاده،
اداخاب گردید بود ،چلات؟
پاسخ : 53

بر اساا مفاد مادر  144اصالحیه قانون تجارت ،انتخاب یا دزل حسابرا و بدازرا قدانونی
در شرکتهای سهامی ،از جمله اختیدارات مجمد دمدومی ددادی سدالیانه صداحبان سدهاع
میباشد .از سوی دیگر مجم دمومی دادی بهطور فوقالعدادر صداحبان سدهاع ،اختیدار دارد
حسابرا و بازرا قانونی جدیدی برای شرکت انتخاب نماید .در کندین شدراییی ،انتخداب
حسابرا و بازرا قانونی جدید و ادالع قبولی توسط وی ،به منزله دزل حسابرا و بدازرا
قانونی انتخاب شدر قبلی توسط مجم دمومی دادی سالیانه ،میباشد .ضمناً در اجرای مفاد
مادر  106قانون مزبور ،تکلیف هیمت مدیرر منحصراً ارسال ی

نسخه از صورتجلسه مجدام

دمومی مربو به انتخاب و یا تغییر بازرا به ادارر ثبت شرکتها میباشد.
پرسش 54

(خرداد )1399

آیا در صورت تغللر اعضاش هلأت مدیر شرکتها ،اعم از اشدخاص سقدوقی و دهاینددگان
سقلقی آن ها و یا سایر اشخاص سقلقی عضو هلأت مدیر  ،آیلندامده ها ،دسداورالعهلها و
منشورهاش مصوب توسط هلأت مدیر هاش قبلی که در سال اجرا می باشند ،کهاکان معابر و
دافذ است؟
پاسخ : 54

مادامی که مصوبات ارکان صالحیتدار شرکت ،از جمله هیمت مددیررهای قبلدی منقضدی نشددر
است (در صورت مشخص بودن دورر بهکارگیری) و یا توسط ارکدان مزبدور تغییدر نیافتده باشدند،
برای هیمت مدیرر جدید الزعاالجرا است.
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پرسش 55

(تیر )1398

طبق مفاد ماد ر )241اصالسی قادون تجارت مورخ  ،1395/2/20پاداش عضو موظف هلأت مددیر
معادل سداکثر یک سال سقوق پایه وش و براش هر عضو غلرموظف معادل سداقل پاداش پرداخادی
به اعضاش موظف تعللن شد است .با عنایت به اینکه در قوادلن موجود رتجارت ،خدمات مدیریت
کشورش و کار) تعریفی از سقوق پایه مشاهد دهیشود ،در صورتی که اعضاش هلأت مددیر یدک
شرکت ههگی اعضاش غلرموظف باشند ،پاداش آدها چگوده و بر چه مبنایی قابل محاسبه است؟
پاسخ : 55

طبق پاس دریافتی از معاونت قوانین مجلس شدورای اسدالمی بده پرسدش میدرح شددر در
این خصو توسط جامعده حسدابداران رسدمی ایدران (موضدو نامده شدمارر  19546مدورخ
 1398/3/13معاونت مزبور) ،از آنجایی که مادر ( )241اصالحی قانون تجارت در مدورد میدزان
پاداش ادضای غیرموظف هیمت مدیرر ،ناس ضمنی مادر ( )134الیحه قانونی اصدالح قسدمتی
از قانون تجارت محسوب میشود ،شاید بتوان در خصو این مسمله به آن قانون رجو کدرد و
تعیین پاداش ادضای مزبور را بهدهدر مجم دمومی قرار دارد.
پرسش 56

(تیر )1398

طبق مفاد تبصر ر )2ماد ر )241اصالسی قادون تجارت مصوب  ،1395/2/20هلچ فردش دهیتواددد
اصالااً یا به دهایندگی از شخص سقوقی ،ههزمان در بلش از یک شرکت که تهام یدا قادهای از
سرمایه آن ماعلق به دولت یا دهادها یا مؤساات عهومی غلردولای است ،به سهت مدیر عامدل
یا عضو هلأت مدیر اداخاب شود ،آیا ملزان سرمایه دولت یا دهادها و مؤساات مزبور ،تدأثلرش
در دحو اجراش سکم تبصر ر )2یاد شد دارد یا خلر؟
پاسخ : 56

طبق پاس دریافتی از معاونت قدوانین مجلدس شدورای اسدالمی بده پرسدش میدرح شددر در
این خصو توسط جامعده حسدابداران رسدمی ایدران (موضدو نامده شدمارر  19546مدورخ
 1398/3/13معاونت مزبور) ،دبارت ”بخشی از سرمایه ارائه شدر“ در تبصدرر ( )2مدادر ()241
اصالحی قانون تجارت مصوب  ،1395/2/20حتی ی درصد سرمایه و سهاع شدرکت را شدامل
میشود .لاا سدرمایهگااری دولدت یدا نهادهدا و مؤسسدات دمدومی غیدر دولتدی در شدرکتها
به هر میزان آنها را مشمول تبصرر ( )2مادر فوقالاکر مینماید.
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پرسش و پاسخهای کارگروه قوانین و مقررات
(قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران)

پرسش 1

(تیر )1384

آیا تفکلک وظایف بازرس قادودی از ساابرس ،امکانپذیر است؟
پاسخ : 1

بر اساا مادر ( )144اصالح قسدمتی از قدانون تجدارت مصدوب سدال  ،1347بدازرا قدانونی
یکی از ارکان شرکت های سهامی می باشد و از طرفی بر اساا مادر واحدر قانون اسدتفادر
از خدددمات تخصصددی و حرفددهای حسددابداران ریصددالح بددهدنوان حسددابدار رسددمی (مصددوب
 )1372/1/21و نیز مواد ( )2و ( )4آییننامه اجرایی تبصرر  4قدانون مزبدور ،وظدایف

”داازر

قانونی و حسادرسی“ در شرکتهای سدهامی مصدرح در قدانون مداکور ،بده سدبو صدالحیت
حرفهای حسابداران رسمی و ایجداد ادتمداد و قابلیدت اتکدا و شدفافیت در گزارشدات مربدو ،
به حسابداران رسمی محول شدر است ،لاا وظایف مزبور از یکدیگر تفکی ناپایر هستند.
پرسش 2

(مهر )1384

آیا ساابدار رسهی شاغل در یک مؤساه ساابرسی که عضو جامعه ساابداران رسهی ایدران
دلات ،از دظر جامعه ساابداران رسهی ،شاغل محاوب میشود؟
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پاسخ : 2

طبق تبصرر  1مادر ( )4آییننامه تعیین صالحیت حسابداران رسمی و کگونگی انتخاب آندان،
اشتغال حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی غیدر دضدو ،سدبو غیرشداغل شددن
حسابدار رسمی میگردد .از اینرو ،استفادر از سربرگ مؤسسات حسابرسی غیر دضدو بدهدنوان
حسابدار رسمی شاغل ،برخالف آییننامه ماکور است .مضافاً نبود امکدان نظدارت و کنتدرل بدر
مؤسسات حسابرسی غیر دضو ،نمیتواند محملی برای ددع ردایت قوانین و مقررات جامعه گردد.
پرسش 3

(بهمن )1384

دحو اجراش موضوع بند ”الف“ ماد ر )4آیلندامه اجرایی تبصر  4قادون اسافاد از خددمات
تخصصی و سرفدهاش ساابداران رسهی ،در شرایطی کده ”ساابدار رسهی“ صرفداً بدهعنوان
”ساابرس“ اداخاب شد  ،چگوده است؟
پاسخ : 3

به استناد بند ”الف“ مادر ( )4آییننامه اجرایی تبصرر ( )4قانون استفادر از خدمات تخصصی
و حرفهای حسابداران ریصالح بهدنوان حسابدار رسمی” ،حسادارر رسمی شااغل رنفارردی“ و
”مؤسسات حسادرسی یضو جامعه“ ،مکلفند در گزارش ”حسادرسی و دازرسی قانونی“ و یا گزارش
”حسادرسی“ ،ردایت قوانین و مقدررات تجداری ،مالیداتی و سدایر قدوانین و مقدررات مدرتبط
با فعالیت شخص مورد رسیدگی را بررسی و بهصراحت ادالع نظر نمایند.
پرسش 4

(اسفند )1385

آیا پذیرش سهت بازرس قادودی ربازرس اصلی) توسط مؤساات ساابرسی و بازرس علیالبددل
توسط یکی از شرکاش ههان مؤساه ،مغایر با قوادلن و مقررات میباشد.
پاسخ : 4

با توجه به اینکه شرکتها و مؤسسات موضدو بنددهای ”الدف“ تدا ”و“ مدادر ( )2آییننامده
اجرایی تبصرر  4قانون استفادر از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ریصالح بدهدنوان
”حسادارر رسامی“ ،مکلفندد ”حساادر و داازر قاانونی“ یدا ”حساادر “ خدود را از میدان
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مؤسسات حسابرسی دضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند ،لاا انتخاب بدازرا
دلیالبدل از بین غیر مؤسسات مزبور مغایر با مقررات یاد شدر در فوق و خالف قانون اسدت.
مضافاً طبق ردیف  98جدول تخلفات و تنبیدههای انضدباطی موضدو مدادر ( )19آییننامده
هیمتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایدران (موضدو مدادر  41اساسدنامه اصدالحی
مدورخ  5تیرمددار  ،)1390پددایرش سدمت بددازرا دلیالبدددل توسدط شددرکای مؤسسددههای
حسابرسددی ،مند گردیدددر اسددت .بنددابراین ،شددرکتهای مشددمول بایددد از میددان مؤسسددات
حسابرسی دضو جامعه ،دو مؤسسه حسابرسی را تعیین و یکدی را بدهدنوان بدازرا اصدلی و
دیگری را بهدنوان بازرا دلیالبدل انتخاب و به مرج ثبت شرکتها معرفی نمایند.
پرسش 5

(اردیبهشت )1386

آیا مؤساات ساابرسی با توجه به مفاد اساسنامه خود ،مجاز به ارائه خدمات آموزشی مرتبط با
موضوع فعاللت خود به سایرین میباشند؟
پاسخ : 5

طبق بند ”ت“ مادر ی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و مفاد مادر ( )6اساسدنامه
نمونه مؤسسات حسابرسی ،فعالیت مؤسسات حسابرسی محدود به ارائه خدماتی است کده شدامل
ارائه خدمات آموزشی به سایرین نمیباشد.
پرسش 6

(آبان )1387

آیا امکان فعاللت شاغللن ادفرادش در قال

مؤساات یک دفر وجود دارد؟

پاسخ : 6

با در نظر داشتن مادر ( )25اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و تبصرر ی مدادر ( )4آییننامده
تعیین صالحیت حسابداران رسمی و با توجه به مقررات فعلی جامعه ،فعالیت حسدابداران رسدمی
شاغل انفرادی در کارکوب مؤسسات ی نفرر امکانپایر نبودر و بدا توجده بده تبصدرر  3قدانون
استفادر از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ریصالح بدهدنوان حسدابدار رسدمی ،فعالیدت
شاغلین مزبور در مؤسسات ی نفرر ،منو به پیشبینی این موضو در اساسنامه جامعه میباشد.
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پرسش 7

(مهر )1388

در شرایطی که ساابرس مائوللت بازرس قادودی ددارد ،آیا ههچنان میبایادت مفداد قدادون
تجارت را بررسی و موارد عدم رعایت را در گزارش ساابرسی در دهاید؟
پاسخ : 7

طبق بند ”الف“ مادر ()4

”آییننامه رجرریی تبصره  4قانون رستفاده رز خامات تخصصی و حررهری

حسادارررن یصال دهیاورن حسادارررن رسمی“ ،در مواردی که حسدابرا مسدئولیت بدازرا
قانونی را بهدهدر ندارد ،مکلف است ،موارد ددع ردایت قوانین و مقررات تجداری و مالیداتی و
سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی را ،در بخش سدایر مدوارد گدزارش
حسابرسی ،درج نماید.
پرسش 8

(مهر )1388

با عنایت به اههلت موضوع قوادلن و مقررات ،آیا ملزان اههلت آدها معلارش جهت تشخلص قابل
در بودن یا غلرقابل در بودن در گزارش ساابرسی میباشد؟
پاسخ : 8

موضو سیح اهمیت در رابیه با موارد ددع ردایت قوانین و مقدررات بدهمنظور تشدخیص مدوارد
قابل درج در گزارش ،موضودیت ندارد.
پرسش 9

(مهر )1388

منظور از ”سایر قوادلن“ مندر در بند رالف) ماد ر” )4آیلندامه اجرایی تبصر  4قادون اسافاد
از خدمات تخصصی و سرفهاش ساابداران شصالح بهعنوان ساابدار رسدهی“ ،کللده قدوادلن
جارش است یا سایر قوادلن و مقررات مرتبط با فعاللت واسد رسلدگی؟
پاسخ : 9

منظور سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی میباشد.
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پرسش 10

(آبان )1388

آیا بهجز اعضاش جامعه ساابداران رسهی ایران و سازمان ساابرسی ،سایرین مجداز بده ارائده
خدمات موضوع بند رت) ماد ر )1اساسنامه جامعه میباشند؟
پاسخ : 10
”قانون رستفاده رز خامات تخصصای و حرراهری حساادارررن یصاال

براساا مفاد مادر واحدر
دهیاورن حسادارر رسمی“ ارائه خددمات حسابرسدی و بازرسدی قدانونی و خددمات حسابرسدی
احصاء شدر در مادر واحدر فوق در حییده اختیدارات و وظدایف ”حساادارررن رسامی شااغل“
میباشد .سایر خدمات حرفهای پیشبینی شدر در بند (ت) مدادر ید اساسدنامه جامعده را
سایر اشخا ریصالح غیر دضو نیز میتوانند انجاع دهند.
پرسش 11

(آبان )1388

آیا گزارشهاش صادر مربوط به خدمات تخصصدی و سرفدهاش موضدوع بندد رت) مداد یدک
اساسنامه جامعه ساابداران رسهی ایران ،توسط شدرکاش مؤسادات ساابرسدی ،ماداقل از
مؤساه مابوع ردر سربرگ شخصی شریک) ،داراش اعابار است؟
پاسخ : 11

صدور گزارش حسابرسی توسط شرکای مؤسسات حسابرسی بهطور مستقل از مؤسسده متبدو
(در سربرگ شخصی شری ) ،از موارد تخلف از مقررات جامعه است ،ولی گزارشهدای صدادرر
دارای ادتبار میباشد.
پرسش 12

(اسفند )1388

اعضایی که طبق آراش قطعی صادر توسط هلأتهاش اداظامی جامعه ساابداران رسهی ایران
به ”تعللق عضویت“ محکوم شد ادد ،آیا در دوران تعللق مجاز به شرکت در اداخابات تعلدلن
اعضاش شوراش عالی میباشند؟
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پاسخ : 12

نظر به اینکه محکومیتهای پیشبینی شدر در بندهای  5و  6مادر ( )36اساسدنامه جامعده
حسابداران رسمی ایران ”تعلیق یضویت“ میباشد ،لاا ادضایی که به تنبیههای فدوق محکدوع
میشوند ،در دوران تعلیق دمالً دضو جامعه تلقی نشدر و لاا نمیتوانند از امتیازات دضویت،
ازجمله شرکت در انتخابات شورای دالی ،استفادر نمایند.
پرسش 13

(تیر )1390

آیا مؤساات ساابرسی عضو جامعه میتوادندد در مدورد اخاالفدات سدادث شدد فیمدابلن
یک شرکت و شخص دیگرش ،بهعنوان داور مرضیالطرفلن اداخاب شودد؟
پاسخ : 13

طبق مصوبه شورای دالی جامعه (شورای کهدارع ،جلسده شدمارر  21مدورخ ،)1390/4/1
به استناد تبصرر ”ت“ مادر ی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ،خدمات داوری مدالی
و ارزیابی سهاع و سهمالشرکه به موضو فعالیت مؤسسدات حسابرسدی دضدو جامعده (مدادر 6
اساسنامه نمونه مؤسسات حسابرسی) ،اضافه شدر است.
پرسش 14

(آبان )1390

آیا مؤساات ساابرسی عضو جامعه مجداز میباشدند اطالعدات و گزارشهداش مربدوط بده
شرکتهایی را که داراش سهامدار خارجی هااند ،بر اساس ماد ر )22قدادون تشدویق و سهایدت
سرمایهگذارش خارجی به سازمان سرمایهگذارش و کهکهاش فنی و اقاصادش ایران ،ارائه دهایند؟
پاسخ : 14

مادر ( )22قانون تشویق و حمایت سرمایهگااری خارجی ،شامل جامعه حسابداران رسمی ایدران
و مؤسسات حسابرسی دضو جامعه نمیباشد .ضمن آنکه در قراردادهدای حسابرسدی ،حسدابرا
طبق ضوابط پیشبینی شدر در آیین رفتار حرفهای تعهد نمودر کده از ارائده اطالددات صداحبکار
به غیر خودداری نماید .بنابراین مؤسسات حسابرسی دضو جامعه بدون اخدا مجدوز از صداحبکار،
مجاز به ارائه اطالدات صاحبکار به سازمان ماکور نمیباشند.
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پرسش 15

(شهریور )1392

آیا در شرکتهاش سهامی ،پاداش مربوط به عضو سقوقی هلأت مدیر رموضوع ماد  134قدادون
تجارت) ،باید جزء ارقام درآمد شرکت سرمایهپذیر منظور گردد؟ در صورت عدم رعایت مقدررات
فوق ،دحو برخورد ساابرس و بازرس چگوده خواهد بود؟
پاسخ : 15

پاداش دریافتی بخشی از درآمدهای شرکت سرمایهگاار تلقی میگردد .همچنین دددع ردایدت
مقررات فوق ،طبق ”دستوررلعمل تهیه و رررئه گزررش حسادر مستقل و دازر قانونی“ در بخدش
”گزررش در مورد سایر رلزرمات قانونی و مقرررتی“ ،باید به نحو مقتضی منعکس گردد.
پرسش 16

(اسفند )1392

در راسااش آیلندامه اجرایی قادون سداکثر اسافاد از توان توللدش و خدماتی در تأملن دلازهاش
کشور ،آیا شرکتهاش بازرگادی مشهول اسافاد از امالاز تجدید ارزیابی داراییهاش پلشبلندی
شد در قادون فوق میباشند؟
پاسخ : 16

در مادر ( )17آییننامه اجرایی قانون حداکمر استفادر از توان تولیدی و خدماتی… ،منظدور
از اصیالح ”داگاه رقتصادی“ ،کلیه شرکتها ادم از تولیدی و خدماتی و یا بازرگانی میباشد و
برای استمنا ،صراحت قانونی الزع است ،لاا کلیده شدرکتهای بازرگدانی نیدز واجدد شدرایط
قانونی موردنظر آییننامه میباشند.
پرسش 17

(مهر )1393

آیا پذیرش سِهت ماولی در صندوقهاش سرمایهگذارش زملن و ساخاهان ،توسدط مؤسادات
ساابرسی عضو جامعه ساابداران رسهی ایران ،جایز است؟

117

پرسش و پاسخهای کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران

پاسخ : 17

با توجه به مواد  43 ،17و  47اساسنامه صندوق سرمایهگااری زمین و سداختمان و تدداخل
وظایف نظارتی و وظایف اجرایی پیشبینی شدر برای متولی طبق مفاد مواد ماکور ،پدایرش
سِمت متولی در صندوقهای ماکور توسط مؤسسات دضو جامعه حسابداران رسدمی ایدران،
اصولی نیست.
پرسش 18

(مهر )1393

خدمات ساابرسی عهللاتی ،در قال

کدامیک از ادواع خدمات موضوع مفاد اساسدنامه دهودده

مؤساات ساابرسی قرار میگلرد؟
پاسخ : 18

خدمات حسابرسی دملیاتی در ردیف خدمات بند ( )5-6مادر ( )6اساسدنامه نمونده مؤسسدات
حسابرسی دضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،قرار میگیرد.
پرسش 19

(مهر )1393

آیا پذیرش سِهت رئلس کهلاه ساابرسی توسط ساابدار رسدهی شداغل رشدریک مؤساده،
شاغل در اساخدام مؤساه یا شاغل ادفرادش) ،در شرکای که شرط آن عضویت در هلأت مدیر
دلز باشد ،جایز است؟
پاسخ : 19

با توجه به مفاد بند ”ا“ مادر ( )1اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ،حسابداران رسمی
شاغل دضو جامعه حسابداران رسمی ایران ،نمیتوانند سمت دضو هیمت مدیرر در شدرکتها
را بپایرند.
پرسش 20

(مهر )1393

آیا سضور ساابداران رسهی شاغل بهعنوان دهایند سهامداران سقوقی در مجامع شرکتها و یا
عضویت آدان در هلأت رئلاه مجامع مزبور ،در شرایطی که ههزمان ساابرس و بازرس قدادودی
شرکت یا شرکتهاش مرتبط با سهامداران فوق باشند ،جایز است؟
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پاسخ : 20

نظر به اینکه طبق آیین رفتار حرفدهای ،حسدابدار رسدمی شداغل بایدد از پدایرش و انجداع
فعالیتهایی که ممکن است به استقالل حرفهای وی لیمه وارد کندد خدودداری نمایدد ،لداا
به دلیل امکان وجود ددع ردایت استقالل و بیطرفی حسابرا ،حسابدار رسمی شاغل بایدد
از پایرش سمتهای میروحه ،خودداری کند.
پرسش 21

(مهر )1393

با توجه به مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار ،مبنی بر عضویت عضو غلرموظف هلأت مددیر در
کهلاههاش ساابرسی شرکتها ،شهول ماد ر )134اصالسله قادون تجارت در خصوص پرداخت
سق سضور در جلاات کهلاه ساابرسی به عضو مذکور ،چگوده است؟
پاسخ : 21

بر اساا پاس به استعالع انجداع شددر از معاوندت حقدوقی رئیسجمهدور (شدمارر 29079
مورخ ” )1393/7/30با دنایت به اینکه مادر ( )134الیحه اصالح قسمتی از قدانون تجدارت،
صرفاً مربو به پرداخت حق حضور و پاداش در قبال «سمت مدیریت» ادضای هیمت مددیرر
است ،لاا پرداخت حق حضور مدیر غیرموظف در جلسات کمیته حسابرسدی کدون در قبدال
«سمت مدیریت» نمیباشد ،بلکه مربو به انجاع خدمات دیگری است ،مشمول مادر ()134
قانون تجارت نمیباشد و شرکت میتواندد در کدارکوب ضدوابط و دسدتورالعملهای قدانونی
مربو به پرداخت (در صورت وجود) اقداع نماید و در صورت دددع وجدود کندین ضدوابیی،
در کارکوب ترتیبات قراردادی از طریق اجرای بند  3مادر ( )5منشور کمیتده حسابرسدی بدا
کمیته یا ادضا ،نسبت به پرداخت حقالزحمه اقداع نماید“.
پرسش 22

(بهمن )1393

آیا دادشگا ها ،مراکز و مؤساات آموزش عالی و پژوهشی داراش مجوز از مراجدع شربدط کده
بر اساس مصوبات و آیلندامههاش مالی و معامالتی و ادارش و تشکلالتی مصوب هلأت امناش خود
که سا

مورد به تأیلد وزراش علوم ،تحقلقات و فناورش و بهداشت و آموزش پزشکی میرسد،

ادار میشودد ،مشهول مقررات قادون ارتقاش سالمت ادارش و مقابله با فااد میباشند؟
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پاسخ : 22

با توجه به مفاد مادر ( )2قانون ارتقای سالمت اداری و مقابله با فسداد ،دانشدگارها ،مراکدز و
مؤسسات آموزش دالی و پژوهشی دولتی ،مشمول قانون مزبور میباشند.
پرسش 23

(فروردین )1394

آیا مؤساات ساابرسی عضو جامعه ،در راسااش ادجام وظدایف سادابرس ماداقل و بدازرس
قادودی خود ،مکلفند مفاد ماد ر )12قادون تشکلل سدازمان بازرسدی کدل کشدور در خصدوص
گزارش دهودن موارد سوء جریادات شناسایی شد به آن سازمان ،رعایت دهایند.
پاسخ : 23

درصورتیکه شرکت یا سازمانی مشمول بند ”الف“ مادر ( )2قانون تشکیل سدازمان بازرسدی
کل کشور باشد ،مشمول مفاد مادر ( )12قدانون مزبدور نیدز بدودر و اگدر بدازرا شدرکت یدا
سازمان مزبور در جریان رسیدگی خود به سدوء جریدانی برخدورد کندد ،بایدد موضدو را بده
بازرسی کل کشور گزارش نماید.
پرسش 24

(آبان )1394

آیا در شرکتهاش در سال تصفله ،پذیرش سهت ساابرس مااقل توسط مؤساات ساابرسی
و شاغللن ادفرادش عضو جامعه ،منوط به پذیرش سهت داظر تصفله در آن شرکتها است؟
پاسخ : 24

طبق مفاد بند  95جدول تخلفات و تنبیههای انضباطی موضو مادر ( )19آییننامه اجرایدی
هیئتهای انتظامی موضو مادر ( )41اساسنامه جامعه ،لزوع پایرش سدمت بدازرا قدانونی
در شرکتهای سهامی بودر و مربو به پایرش سمت ناظر در شدرکتهای در حدال تصدفیه
نمیباشد.
پرسش 25

(آبان )1394

آیا در شرایطی که صورتهاش مالی واسد تجارش به تأیلد هلأت مدیر درسدلد اسدت ،صددور
گزارش ساابرس مااقل و بازرس قادودی دربار آن امکانپذیر است؟
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پاسخ : 25

طبق نظر کارگرور فنی و استانداردها که در جلسده شدمارر  136مدورخ  1391/10/11ارائده
گردیدر است:
الف) با توجه به بخش  700استانداردهای حسابرسی ،صددور گدزارش حسدابرا مسدتقل
منو به دریافت صورتهای مالی تمیید شدر توسط هیمت مددیرر میباشدد .بندابراین
در صورت ددع تمیید صورتهای مالی توسط هیمت مدیرر ،صدور گدزارش حسدابرا
مستقل در این خصو
ب)

امکانپایر نیست.

با توجه به مفاد اصالحیه قانون تجدارت ،بدهویژر مفداد مدادر ( ،)151بدازرا قدانونی
وظیفه دارد گزارش خود را در مودد مقرر اساسنامه به مجم دمومی صاحبان سدهاع
و در صورت لزوع به مراج پیشبینیشدر در قانون مزبور ،ارائه نماید.

پرسش 26

(تیر )1395

شرکای مشهول ساابرسی توسط اعضاش جامعه ساابداران رسهی ایران ،به هر دللل از اداخاب
بازرس قادودی براش عهلکرد سال  13×1غفلت دهود و در طی  13×2جهدت ادجدام ساابرسدی
عهلکرد سال  13×1خود به مؤساه ساابرسی عضو جامعه مراجعه میدهاید .تکللدف مؤساده
مزبور در قبال درخواست چنلن شرکای چلات؟
پاسخ : 26

بددا توجدده بدده آییننامدده اجرایددی هیمتهددای انتظددامی جامعدده حسددابداران رسددمی ایددران،
سدمت
حسابدار رسمی برای انجاع حسابرسی سال  13×1شرکت سهامی ،بایستی حتمداً دارای ِ
بازرا قانونی نیز باشد .از اینرو ،بهمنظور قبول حسابرسی این قبیل کارها ،بایدد در وهلده اول
مجم دمومی دادی طبق روال قانونی تشکیل و پدس از انتخداب حسدابدار رسدمی (مؤسسده
سدمت از جاندو وی،
حسابرسی یا شاغل انفرادی حسو مورد) بهدنوان بازرا قانونی و قبدول ِ
حسابرسی موردنظر انجاع پایرد.
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پرسش 27

(تیر )1395

آیا موضوع ادغام مؤساات و شرکتها ،در قادون تجارت ایران پلشبلنی گردید است؟
پاسخ : 27

دلیرغم آنکه موضو ادغاع در قانون تجارت ایران مسکوت مانددر ،لدیکن در قدوانین دیگدری
نظیر مادر ( )111قانون مالیاتهای مسدتقیم و در قدانون اجدرای اصدل  44قدانون اساسدی،
موضو موردتوجه مراج ریصالح قرار گرفته است .بهدالور با دنایدت بده رویده ادارر ثبدت
شرکتها ،در ثبت آگهی ادغاع شرکتها ،دمالً موضو ادغاع از سوی ادارر ثبت شرکتها نیز
پایرفته شدر تلقی میشود.
پرسش 28

(تیر )1395

آیا قوادلن جدید عطف به ماسبق میشود؟
پاسخ : 28

قانون بهطور کلی دیف به ماسبق نمیشود ،اما اگر در متن قانون تاری اجرای آن بده دقدو
بردر شدر باشد ،در این صورت دیف به ماسبق منیبق با قانون است.
پرسش 29

(مرداد )1395

آیا خدمات درخواسای مطروسه در بخشنامه شهار  534/9053مورخ  1383/08/26مددیرکل
درآمد سق بلهه سازمان تأملن اجاهاعی ،با ادواع خدمات مندر در موضوع فعاللت اساسدنامه
مؤساات ساابرسی عضو جامعه ،مطابقت دارد؟
پاسخ : 29

کلیه خدمات قابل ارائه در کدارکوب موضدو اساسدنامه مؤسسدات حسابرسدی دضدو جامعده
حسابداران رسمی ایران با موضو قراردادهای میروحه در بخشنامه مزبور ،از قبیل حسابرسدی
و دیگر خدمات مرتبط با آن شامل حسابرسی مدالی ،حسابرسدی داخلدی و دملیداتی ،بازرسدی
دفاتر قانونی ،خدمات تنظیم صورتهای مدالی ،اصدالح حسداب و حسدابداری ،طدرح و اجدرای
سیستمهای مالی ادم از دستی یا مکانیزر ،خدمات حسابداری و سایر خدمات مدرتبط بدا امدور
مالی و حسابداری ،میابقت دارد.
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پرسش 30

(مرداد )1396

آیا ساابداران رسهی در راسااش ادجام وظایف ساابرس مااقل و بازرس قادودی خود ،مکلفندد
موارد عدم رعایت و تخلفات قادودی مندر در ماد ر )274قادون ماللاتهاش مااقلم را گزارش
دهایند؟
پاسخ : 30

”بهموجو مادر ( )276قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  1366/12/3و اصالحات بعددی تدا
 ،1394/4/31حسابداران رسمی بایستی تخلفات صورت گرفتده را بده مراجد مداکور در آن
مادر گزارش کنند .بنابراین ،با توجه به الزعاالجرا شدن اصالحیه قانون مالیاتهای مسدتقیم
از ابتدای سال  ،1395در سال مداکور اگدر یکدی از مصدادیق جدرائم موضدو مدادر ()274
صورت گرفته باشد ،بایستی گزارش گردد .الزع به توضیح است که بخشی از تکدالیف مزبدور
در قانون ارتقا سالمت اداری و مقابله با فساد نیز پیشبینی شدر است“.
پرسش 31

(تیر )1396

در گزارش ساابرسی صادر توسط مؤساه ساابرسی براش یک شرکت سهامی مفدروض کده
مؤساه ساابرسی ،بازرس قادودی آن شرکت دبدود اسدت ربدهطور مثدال ادجدام ساابرسدی
صورتهاش مالی سنوات مالی  1394و ماقبل که قرارداد ساابرسی آدها ،در سال  1395منعقدد
شد است) ،آیا در موارد مربوط به وظایف بازرس قادودی ضرورت دارد؟
پاسخ : 31

مرور زمان منتفیکنندر وظدایف حسدابرا در خصدو

درج مدوارد دددع ردایدت قدوانین و

مقررات مرتبط با فعالیت شرکت در گزارش حسابرا مستقل (موضو بند ”الدف“ مدادر ()4
آییننامه اجرایی تبصدرر ( )4قدانون اسدتفادر از خددمات تخصصدی و حرفدهای حسدابداران
ریصالح بهدنوان حسابداران رسمی) ،نمیباشد.

123

پرسش و پاسخهای کارگروههای تخصصی جامعه حسابداران رسمی ایران

پرسش 32

(مرداد )1396

آیا ادجام ساابرسی بدون داشان سهت بازرس قادودی مجاز میباشد؟
پاسخ : 32

پایرش حسابرسی صورتهای مالی هر سال جاری ی

شرکت سهامی بدون داشدتن سدمت

بازرا قانونی همان سال ،طبق مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران مجاز نمیباشد.
پرسش 33

(مرداد )1396

آیا پذیرش ساابرسی سنوات قبل سنوات قبل شرکتهایی که بازرس آدها از ملدان مؤسادات
ساابرسی عضو جامعه ساابداران رسهی اداخاب دشد  ،مجاز است؟
پاسخ : 33

انجاع دملیات حسابرسی سنوات گاشته ی

شرکت سهامی که مجم دمومی آن بر اسداا

گزارش بازرا قانونی سال مربو که حسابرسی آن توسط ادضای جامعه حسابداران رسدمی
ایران انجاع نشدر است ،صورتهای مالی آن را تصویو نمودر و صورتجلسده مجمد دمدومی
آن نیز به مرج ثبت شرکتها ارائه و ثبت شددر باشدد ،بالمدان اسدت .بدهدالور ،بدهموجو
بند الف ”مادر ( )4آییننامه اجرایی تبصرر  4قانون استفادر از خدمات تخصصدی و حرفدهای
حسابداران ریصالح بهدنوان ”حسادارر رسمی“ ،مؤسسات حسابرسدی و حسدابداران رسدمی
مکلفند در گزارش حسابرسی خود نسبت به ردایت قوانین و مقررات تجاری ،مالیاتی و سدایر
قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی ،صریحاً اظهارنظر نمایند.
پرسش 34

(مرداد )1397

آیا ساابدار رسهی شاغل عضو کادون کارشناسان رسهی دادگادارش رشدریک مؤساده یدا
ساابدار رسهی شاغل در اساخدام مؤساه) ،به اساناد سکم دادگا صالحه ،میتوادد بهعنوان
مدیر تصفله یک شرکت در سال تصفله ،منصوب شود.
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پاسخ : 34

انتصاب حسابدار رسمی شاغل به دنوان مدیر تصفیه شرکت در حال تصفیه ،مغدایر بدا مفداد
بند ”ا“ مادر ( )1اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران میباشد.

پرسش 35

(فروردین )1398

مائوللت ساابرسان مااقل ،در خصوص رعایت اجراش قادون ارتقاش سالمت ادارش و آیلندامه
اجرایی قادون مذکور مبنی بر لزوم بارگذارش اطالعدات امدوال غلرمنقدول توسدط شدرکتهاش
دولای ،در ساماده موسوم به ”سادا“ رساماده اموال دساگا هاش اجرایی) ،چلات؟
پاسخ : 35

حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی دضو جامعه که دهدردار حسابرسی یا حسابرسدی و
بازرسی واحدهای مشمول مادر ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری هستند ،مکلف به کنترل
ردایت مفاد قانون ارتقای سدالمت اداری و آییننامده اجرایدی آن ،از جملده کنتدرل ردایدت
بارگااری اطالدات اموال غیرمنقول در سامانه ”سادا“ میباشند و هرگونه دددع ردایدت بایدد
به نحو مناسو در گزارش حسابرا و یا گزارش حسدابرا مسدتقل و بدازرا قدانونی ارائده
گردد .توضیح اینکه واحدهای مشمول مادر یاد شدر در بداال ،در اجدرای مدادر ( )137قدانون
محاسبات دمومی کشور و تبصرر ( )10مدادر ( )69قدانون تنظدیم بخشدی از مقدررات مدالی
دولت ،حداکمر ظرف مدت  3مار از تاری ابالغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری
اسالمی ایران ،ملزع به ثبت کلیه امدوال غیرمنقدول (اددم از اراضدی امدالک ،سداختمانها و
فضاهای اداری در اختیار یا تحت تصرف ،ادم از اینکه دارای سند مالکیدت بدودر و یدا فاقدد
سند مالکیت و یا اجاررای ،وقفی یا ملکی باشند ،در سامانه جام اطالدات امدوال غیرمنقدول
دستگارهای اجرایی (سادا) ،میباشند.
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