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 مقدمه

 یطرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصص»گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درخصوص 

صورت عادي به بهو متن اوليه طرح  1همراه با اصالحاتي در عنوان 263به شماره ثبت  «حسابداران یاو حرفه

قانون استفاده واحده مادهيك بند از  ،خصوص اين طرحدرصحن علني ارائه شده است. در گزارش كميسيون اقتصادي 

 و 2حذف شده 21/1۰/13۷2مصوب  -حسابدار رسميعنوان بهصالح اي حسابداران ذياز خدمات تخصصي و حرفه

اساس آنچه در گزارش كميسيون آمده است، در صورت برشده است. مزبور  3واحدهماده« 5»تبصره متني نيز جايگزين 

مثل  های دولتی و عمومیشركتها و رويه تعيين حسابرس و بازرس قانونی برخی از دستگاه ،تصويب

 تفصيل بررسي خواهد شد.بههاي دولتي تغيير خواهد كرد كه در ادامه ها و دانشگاهشهرداري

 

 تاريخچه و وضعيت فعلی نظام حسابداری و حسابرسی

رسد كه در آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت مي 1311تاريخچه حسابرسي در ايران به قانون تجارت مصوب سال 

ها و اسناد و سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حساب

گزارشي به مجمع عمومي  كندميديريت تهيه هاي مالي كه ممدارک شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورت

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر  1328صاحبان سهام بدهد. سپس در قانون ماليات بر درآمد مصوب 

هاي مستقيم، كانون حسابداران رسمي تشکيل و با تصويب قانون ماليات 1345. در سال دش مصوبحسابرسي مالياتي 

توسط دولت،  اتمؤسسانتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام  اتسسؤمها و افزون تعداد شركتروزدليل افزايش بهشد. 

منظور انجام خدمات حسابرسي بهشركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود  135۰در سال 

تي به آن واگذار شد. پس از هاي دولو متعاقباً حسابرسي اغلب شركت تشکيل شدهاي تابعه وزارت دارايي شركت

حسابرسي  اتسسؤمايجاد شده بود، موضوع ادغام  1362حسابرسي متعددي تا سال  اتسسؤمانقالب اسالمي نيز كه 

و تصويب قانون اساسنامه آن  1362بخش عمومي مطرح شد كه به تصويب قانون تشکيل سازمان حسابرسي در سال 

صالح ذياي حسابداران انون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهنيز ق 13۷2. در سال منجر شد 1366در سال 

و با   13۷۷. در سال دشمصوب  كردعنوان حسابدار رسمي كه مقدمات تشکيل جامعه حسابداران رسمي را فراهم به

                                                                                       

 .حسابدار رسميعنوان بهصالح اي حسابداران ذياصالح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه. 1
 .1366مصوب  یسازمان حسابرس یقانون اساسنامه (7)ماده  «ب»و  «الف» یو مؤسسات موضوع بندهاها شرکت یقانون یو بازرس یحسابرس -د . 2
 یا - شودیمحسوب م یدولت حسابرسی که تنها سازمان - یاز خدمات سازمان حسابرس توانندیم یدولت یهادستگاه -«5»تبصره . 3

 کنند. استفاده الذکرفوق یو مؤسسات حسابرس یرسمحسابداران
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اساسنامه سازمان »در حال حاضر دو قانون  د.كراين جامعه فعاليت خود را آغاز  تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي، عمالً

مصوب  «عنوان حسابدار رسميبهصالح ذياي حسابداران استفاده از خدمات تخصصي و حرفه»و قانون  1366مصوب سال  «يحسابرس

با اصالح اين دو قانون  هاي دولتي، عمومي و خصوصي است. طرح مزبور عمالًها و شركتمبناي عمل حسابرسي دستگاه 13۷2سال 

 ها ايجاد خواهد كرد. ها و شركتص حسابرسي بخشي از دستگاهخصودرتغييراتي 

 

 مصوبه كميسيونتبيين 

اي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه»واحده قانون ماده «5»و تبصره  «د»بند  ،تر بيان شد براساس اين طرحگونه كه پيشهمان

استفاده از خدمات واحده، ماده« د»بند  اساسبرحذف و متني جايگزين آن شده است.  «عنوان حسابدار رسميبهصالح ذيحسابداران 

بندهاي موضوع  اتمؤسسها و شركت يقانون يو بازرس يحسابرسي براي عنوان حسابدار رسمبهصالح ذي ي حسابداراناو حرفه يتخصص

بندهاي موضوع  اتمؤسسها و ديگر شركتعبارتبهمجاز دانسته شده است.  1يسازمان حسابرس يقانون اساسنامه( ۷ماده )« ب»و « الف»

اي حسابداران استفاده از خدمات تخصصي و حرفه»ي پيش از تصويب قانون سازمان حسابرس يقانون اساسنامه( ۷ماده )« ب»و « الف»

اند و اي سازمان حسابرسي را داشتهتخصصي و حرفهامکان استفاده از خدمات صرفاً  13۷2در سال  «عنوان حسابدار رسميبهصالح ذي

 استفاده كنند.صالح ذي اي حسابدارانكه از خدمات تخصصي و حرفه انداختيار را يافتهاين  ،13۷2قانون سال بعد از تصويب 

اي حسابداران هاي دولتي كه پيش از تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهدستگاه 2،واحدهماده «5»اساس تبصره بر

كردند، ي سازمان حسابرسي استفاده مياو حرفه يتخصصاز خدمات صرفاً  بايستمي 13۷2عنوان حسابدار رسمي در سال بهصالح ذي

و يا  -عنوان تنها سازمان حسابرسي دولتيبه –اند كه حسابرس و بازرس قانوني خود را از ميان سازمان حسابرسي اين اجازه را يافته

 واحده استفاده كنند. مادهي موضوع حسابرس اتمؤسسو  يرسم حسابداران

عنوان بهصالح ذياي حسابداران استفاده از خدمات تخصصي و حرفه»واحده قانون ماده «5»و تبصره « د»بند  طور خالصه مفادبه

 بوده است.  خصوص تعيين حسابرس و بازرس قانونيدر اتمؤسسها و دستگاه ،هاتوسعه دامنه اختيار برخي از شركت «حسابدار رسمي

 واحده است: ماده« 5»تبصره و « د»بند  جايگزين «5»عنوان تبصره بهدر گزارش كميسيون اقتصادي متن زير 

 (7) ماده «ب» و «الف» بند موضوع مؤسسات و هاشركت در قانونی بازرس و حسابرس انتخاب -«5» تبصره»

 هایشركت و مؤسسات و هاشهرداری بعدی، الحاقات و اصالحات با 17/6/1366 مصوب – حسابرسی سازمان اساسنامه

 توسط ،10/11/13۹5 مصوب -كشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون (1) ماده صدر در مذكور اشخاص و آن تابعه

                                                                                       

بر  یعموم یتکه مالک یقانون اساس (45)وپنجم چهلو  (44) وچهارمچهل که بر طبق اصول ییهادستگاه یهکل یو امور حسابرس یبازرس قانون یفانجام وظا -الف . 1

وابسته  یعو توز یهمراکز ته ی دولتی،انتفاع یهاو مؤسسات و سازمان یدولت هایشرکت ینو همچن یمهب هایشرکتو  مؤسسات ها،بانک یلاز قب باشدیمآنها مترتب
 یمؤسسات و کارخانجات وها شرکت تحت پوشش آنها و هایشرکتو مؤسسات و  یانقالب اسالم ینهادها یرسا ید وشه یادمستضعفان و بن یادبن ی،وزارت بازرگان به

 یرو سا شوندمی اداره ییاجرا یهادستگاه تحت پوشش یامنتخب دولت و  یریتمربوط توسط مد مقررات و ینآنها به موجب قوان یهسرما یتمالک ینظر از چگونگکه صرف
 .باشدیم یحسابرسو انجام یقانون یین بازرسکه طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تع یعموم یهادستگاه

 یممستقغیر یاو  یمطور مستقبهآنها  یهسرما %50از  یشب مجموعدرکه  ییهاها، مؤسسات و دستگاهشرکت یو امور حسابرس یبازرس قانون یفانجام وظا - ب
 .باشدیفوق م «الف»بند  ی موضوعهامتعلق به دستگاه

بخش  از سهام آنها متعلق به یبند که قسمت ینا ضوعمو و مؤسساتها شرکت توسط سازمان در یو امور حسابرس یبازرس قانون یفانجام وظا - تبصره
و امور  یقانون بازرس یار تعیینصاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اخت یمجمع عموم یبموکول به تصو باشد،می (یخصوص - یتعاون) یدولتیرغ

صاحب  یندگاننما ینهمچن صاحب سهام دولت و یندگانخواهد شد و در هر صورت نما عمل نباشد طبق اساسنامه یمجمع عموم یفجمله وظااز یحسابرس
 بدهند. سازمان به انتخاب یماده موظفند رأ ینا «الف»مذکور در بند  یهادستگاه یرو سا یدولت هایشرکت سهام

و  یرسمحسابداران یا - شودیمحسوب م یدولت حسابرسی که تنها سازمان - یاز خدمات سازمان حسابرس توانندیم یدولت یهادستگاه - «5»تبصره . 2

 کنند. استفاده الذکرفوق یمؤسسات حسابرس
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 رئيس حسابرسی، سازمان عاملمدير رئيس، عنوانبه حسابرسی سازمان نظارت عالی هيئت رئيس از متشکل ایكميته

 محاسبات انديو نماينده و ايران رسمی حسابداران جامعه كل دبير ايران، رسمی حسابداران جامعه نظارت عالی هيئت

 زير معيارهای اساسبر ايران رسمی حسابداران جامعه عضو مؤسسات يا و حسابرسی سازمان بين از مورد حسب كشور،

 و شركا تعداد .4 كيفيت كنترل اكتسابی امتياز .3 انسانی نيروی ظرفيت .2 ایحرفه فعاليت سابقه .1 شود:می انجام

 كشور محاسبات ديوان به را خود حسابرسی گزارش بالفاصله مکلفند شده انتخاب حسابرسی مؤسسات .سسهؤم مديران

 حقوقی اشخاص توسط تبصره اين موضوع حکم مفاد از تخطی نمايند. ارسال حسابرسی سازمان نظارت عالی هيئت و

 موضوع شش درجه موقت انفصال به متخلف و تلقی عمومی اموال در تصرف گيرند،می قرار حسابرسی مورد كه مذكور

 حسابرسی به اقدام فوق معيارهای داشتن بدون كه صالحيت فاقد حسابرسان شود.می محکوم اسالمی مجازات قانون

 حسابداران جامعه در عضويت از دائم لغو به نمايند، هاشهرداری و سساتؤم ها،شركت جملهاز حقوقی اشخاص اين قانونی

 سال هر ماهشهريور پايان تا رحداكث را تبصره اين اجرای گزارش است مکلف فوق كميته شوند.می محکوم ايران رسمی

 مذكور كميته توسط قانون، اين ابالغ تاريخ از ماه سه مدت ظرف تبصره اين اجرايی العملدستور برساند. عموم اطالع به

 .«رسدمی دارايی و اقتصادی امور وزير تصويب به و شودمی تهيه

–( اساسنامه سازمان حسابرسي ۷ماده ) «ب»و  «الف»ها و مؤسسات موضوع بند شركتعالوه بر  مصوبهخاص موضوع متن اش

اي حسابداران استفاده از خدمات تخصصي و حرفه»واحده قانون ماده« د»بند  همان-بعدي  الحاقات و اصالحات با 1۷/6/1366 مصوب

اشخاص مذكور در صدر ماده ها و همچنين تابعه آنهاي ها و مؤسسات و شركتشهرداريشامل  -«عنوان حسابدار رسميبهصالح ذي

و  يو پژوهش يها، مراكز و مؤسسات آموزش عالدانشگاه– 1۰/11/13۹5مصوب  -توسعه كشورهاي ( قانون احکام دائمي برنامه1)

و  يو فناور يقاتعلوم، تحق يهاوزارتخانه يزش عالگسترش آمو يمجوز از شورا يكه دارا يعلم و فناور يهاها و پارکفرهنگستان

شود. لذا به لحاظ اشخاص در مقايسه با شرايط نيز مي -باشنديمربط يذ يمراجع قانون يرو سا يبهداشت، درمان و آموزش پزشک

  .اندپژوهشي اضافه شدهها و مراكز آموزشي و و همچنين دانشگاهآنها  هاي وابسته بهها و مؤسسات و شركتكنوني، شهرداري

در صورت تصويب طرح اي كه گونهبهمصوبه نيز تغيير كرده است رويه انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي اشخاص موضوع 

عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود بهتوانند هر مؤسسه حسابرسي يا حسابدار رسمي كه تمايل دارند را ديگر نمي اشخاص ياد شده

خواهد بود كه توسط شورايي كه در متن تشريح شده از  فهرستيمحدود به سازمان حسابرسي و آنها  كنند، بلکه دايره انتخاب انتخاب

امتياز ، ظرفيت نيروي انساني ،ايسابقه فعاليت حرفه-اساس معيارهاي بيان شده بر مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايرانميان 

 . شودميتعيين  -سسهؤشركا و مديران م تعداد، اكتسابي كنترل كيفيت

كند، تکليف مؤسسه حسابرسي انتخاب شده )سازمان حسابرسي يا مؤسسات تغيير ديگري كه تصويب متن پيشنهادي ايجاد مي

ت ئبه ارسال گزارش حسابرسي به ديوان محاسبات و هي شوراي مزبور در متن مصوبه(سوي ازفهرست اعالمي حسابرسي كه جزء 

رت سازمان حسابرسي است كه در حال حاضر رويه نيست. در پايان نيز ضمانت اجرايي براي تحقق مفاد متن تعبيه شده است. نظا

خواهد شد. منجر منزله تصرف در اموال عمومي قلمداد شده و به انفصال موقت درجه شش بهتخلف اشخاص حقوقي موضوع متن 

 حسابرس متخلف نيز به لغو دائم از عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران محکوم خواهد شد. 
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 مصوبه كميسيونخصوص محتوای درنظر اظهار

از  نظامات مربوط به حسابرسي چه براي اشخاص عمومي و چه براي اشخاص خصوصي اهميت قابل توجهي در حکمراني كشورها

ه بايد داشته باشد، كسفانه وضعيت حسابرسي در ايران با جايگاهي از فساد و فرار مالياتي دارد. متأو جلوگيري منظر ايجاد شفافيت 

سوي از بايده هاي نظام حسابرسي در كشور است كدارد كه بخشي از آن مربوط به مشکالت موجود در ساختار و رويه بسياريفاصله 

نها رويه انتخاب گري و نظارتي ندارد و تطرح حاضر ورودي به تغيير ساختارهاي تنظيمالبته دولت و مجلس مورد توجه قرار گيرد. 

تر بيان شد، گونه كه پيشدهد. همانها و مؤسسات عمومي را تغيير ميها، دستگاهحسابرس و بازرس قانوني براي برخي از شركت

ر سال د «عنوان حسابدار رسميبهصالح ذياي حسابداران ي و حرفهاستفاده از خدمات تخصص»واحد قانون مادهپيش از تصويب 

ها و مؤسسات ها، شركت، حسابرسي و بازرسي قانوني دستگاه1366اساس قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب سال بر 13۷2

ضو عو مؤسسات حسابرسي  حسابداران رسمي 13۷2گرفت. پس از سال عمومي توسط سازمان حسابرسي كه دولتي است، صورت مي

 عنوان حسابرس و بازرس قانوني اين اشخاص ايفاي نقش كنند. بهجامعه حسابداران رسمي ايران اجازه يافتند كه 

كيفيت باد و گزارش درستي انجام دهبهقانوني است را اي خود كه حسابرسي و بازرسي حسابرس از يك طرف بايد وظيفه حرفه

در شرايطي كه مشتري بخواهد بخشي از  روازاين. دآوردست هبتداوم همکاري  برايرا رضايت مشتري خود  از طرف ديگرتهيه كند و 

نحو ديگري گزارش كند، حسابرس دچار تعارض منافع خواهد شد. در اين شرايط وجود يك دستگاه بهعملکرد خود را مخفي كرده يا 

گران حسابرسي المللي تنظيمگانه انجمن بينجمين اصل از اصول يازدهناظر مستقل و مقتدر در حوزه حسابرسي ضروري است و پن

مستقل از حرفه هستند؛ آنها  د كه كاركنانا ناظر حسابرسي بايد اطمينان يابگر ي( نيز تأكيد دارد كه نهاد تنظيم1IFIAR) مستقل

شود و افرادي كه خود درون صورت خودانتظام اداره ميبههاي جديد در ساير كشورها خالف رويهبراما در حال حاضر حرفه حسابرسي 

اي بر كار كه نظارت حرفه -اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران براي هستند. حرفه فعاليت دارند ناظر فعاليت حرفه

از ميان و توسط  رانحسابداران رسمي اي عضو( شوراي عالي جامعه 11) اعضاانتخاب همه  -حسابرسان يکي از اهداف آن است

 از اعضاي شاغل در حرفه حسابرسي هستند. ،عضو شوراي عالي 11عضو از  4گيرد و حداقل حسابداران رسمي عضو جامعه صورت مي

ها و مؤسسات عمومي ها، دستگاهچه اين معضل يعني ضعف ساختارهاي نظارتي در حوزه حسابرسي، منحصر به حسابرسي شركتاگر

ها ها، دستگاهاما طراحان طرح تنها به شركت ،هاي بورسي نيز صورت گرفته استهاي اخير تخلفاتي در حسابرسي شركتو در سال نيست

اند. به عبارت ديگر پيشنهاد دادهآنها  اند و رويه متفاوتي براي انتخاب و تا حدي نظارت بر عملکرد حسابرسانو مؤسسات عمومي پرداخته

ها و مؤسسات عمومي از ميان حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي ها، دستگاهرس قانوني توسط خود شركتانتخاب حسابرس و باز

لذا پيشنهاد  ؛با هر كيفيتي، نتايج مناسبي نداشته است و اين امر نظارت حاكميت بر اين نهادهاي عمومي را با مشکل مواجه كرده است

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي سوي ازتر اند. اين رويه پيشص مشمول را دادهتغيير رويه و محدود شدن دايره انتخاب اشخا

صورت جداگانه اجرا شده بود. به عبارت ديگر سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي نيز سازوكار مربوط به تأييد صالحيت و به

. ظهور و انداقدام كردهحسابرسان و نظارت بر آنها  معتمدساختار نظارتي موجود در حوزه حسابرسي را كافي ندانسته و به تهيه فهرست 

است و ضرورت اصالح در اين حوزه را نشان  ويژه بخش نظارتو به اي پيشين نيز مؤيد وجود مشکالت در نظام حسابرسيهبروز اين رويه

 25۹شماره ثبت « يو حسابرس يطرح نظام جامع حسابدار»دهد. البته طرح ديگري در حال حاضر در كميسيون اقتصادي با عنوان مي

                                                                                       

1. The International Forum of Independent Audit Regulators 



 

 
5 

 دنبال اصالح ساختار كلي نظام حسابرسي است. ه وان آن و مواد پيشنهادي آن پيداست بطور كه از عندر حال بررسي است كه همان

كه نظارت بر حسابرسان را تا حدي  هايياقدامها و مؤسسات عمومي و اضافه شدن ها، دستگاهتغيير رويه انتخاب حسابرسان شركت

ها و مؤسسات ها، دستگاهشركتتر شدن عملکرد حسابرسي و شفافهاي كند، ممکن است تا حدي به بهبود كيفيت گزارشتقويت مي

ها و ها، دستگاهشركت انكه با تغيير رويه انتخاب حسابرس هستندبه دنبال آن طراحان . به عبارت ديگر در اين طرح، كمك كند عمومي

هاي بر اين اساس اگرچه اين طرح به شکل جدي به نقصاند. نرا تقويت كنآنها  تر كرده و نظارت بررا شفافآنها  ، عملکردمؤسسات عمومي

 ها و مؤسسات عمومي بيانجامد. ها، دستگاهتواند بهبود عملکرد و نظارت بر شركتنظام حسابرسي نپرداخته است، اما تغييرات پيشنهادي مي

در طرح مشخص نشده است كه پس از ارسال گزارش حسابرسي به  ،نمونه برايهايي نيز دارد البته اين طرح در حد خود كاستي

ها را نظارت سازمان حسابرسي قرار است چه اتفاقي بيفتد. آيا قرار است اين دو نهاد كيفيت اين گزارشت ئهيديوان محاسبات يا 

هاي اساس شاخصبررسان معتمد را عنوان نمونه سازمان بورس كه حساببه بررسي كنند و نتيجه بررسي قرار است چگونه منعکس شود؟

هاي كيفي انتخاب كرده و ناشران بورسي را موظف به انتخاب حسابرس از ميان آنها كرده است، سازوكاري براي بررسي كيفيت گزارش

 دارد. متخلفان حسابرسان و جريمه 

 

 حقوقی نکات 

 «۹»اصالحي، از اتقان حقوقي الزم برخوردار نبوده و ابهام دارند، با بند « 5»تبصره نظر به اينکه برخي اصطالحات مصرح در   .1

مؤسسات رسند. تعريف قانوني معيار براي نظر ميبهرهبري مغاير  معظم مقام 6/۷/13۹8 ابالغي قانونگذاري نظام كلي هايسياست

عنوان مثال، بهاز حيث حقوقي ابهام دارد.  ،1366اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب  (۷)ماده « ب»و « الف»بندهاي موضوع 

 و اسالمي انقالب دولتي( و )نهادهاي انتفاعي هايسازمان و مؤسسات و دولتي هايمشخص نيست كدام تعريف قانوني از )شركت

 «ب»و  «الف»بندهاي عمومي( كه در  هاي( و )دستگاهاجرايي هايآنها( و )دولت( و )دستگاه پوشش تحت هايشركت و مؤسسات

يك هرنظر قانونگذار است. در قوانين براي مداند، مورد تصريح قرار گرفته ،1366اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب  (۷)ماده 

يك از اين هراريف، براي از اين اشخاص، تعاريف و ضوابط متعددي ارائه شده است و بايد مشخص شود كه كدام يك از اين تع

« 5»تبصره ( مصرح در تابعه آنهاي مؤسسات و شركتخصوص اصطالح )درنظر مجلس است. همين امر مداشخاص، در اين طرح 

 اصالحي، از حيث معيار قانوني تابع بودن و نبودن، وجود دارد.

نظر به اينکه حدود صالحيت ديوان محاسبات نظر به اينکه ماهيت انتخاب حسابرس و بازرس قانوني، امري اجرايي است، و  .2

قانون اساسي تعيين شده است، حضور نماينده ديوان محاسبات كشور در كميته موضوع تبصره  (55) وپنجمپنجاه كشور در اصل

 رسد.نظر ميبهقانون اساسي مغاير  (55) وپنجمپنجاه و (6۰) شصتم ، با اصول«5»

نظر بهاصالحي، نظر به شورايي بودن آن كميته، مناسب  «5»اعطاي مسئوليت به كميته براي انتشار گزارش اجراي تبصره  .3

 شود، اين مسئوليت به رئيس كميته داده شود و براي اين تکليف، ضمانت اجراي متناسبي وضع شود.ميرسد و پيشنهاد نمي

 قانون مجازات اسالمي( شود. (18)بايد تبديل به )درجه شش موضوع ماده  عبارت )درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمي( .4

اضافه شود. « هاي تابعه آنها و مؤسسات و شركتشهرداري»به بعد از « ها»رسد كه بايد كلمه نظر ميبهاز نظر ويرايشي نيز  .5

 .شوداضافه « توسط كميته»بايد به قبل از « از ميان فهرستي است كه»عالوه بر اين عبارت 
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 اصالحیهای پيشنهادو  بندیجمع

ای حسابداران اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهرح ط» خصوصدرگزارش كميسيون اقتصادي  اساسبر

كه نحويبهها و مؤسسات عمومي تغيير كرده است؛ ها، دستگاهشركتسازوكار تعيين حسابرس  ،«عنوان حسابدار رسمیبهصالح ذی

متشکل از رئيس اي )خود را از ميان سازمان حسابرسي و فهرستي كه توسط كميته و بازرس قانوني بايست حسابرساين اشخاص مي

سازمان حسابرسی، رئيس هيئت عالی نظارت جامعه عامل مديرعنوان رئيس، بههيئت عالی نظارت سازمان حسابرسی 

هاي اساس شاخصبركه ( حسابداران رسمی ايران، دبير كل جامعه حسابداران رسمی ايران و نماينده ديوان محاسبات كشور

  شود، انتخاب كنند. اين اشخاص در حال حاضر براي انتخاب حسابرس مختار هستند. بيان شده تهيه مي

صرف تغيير رويه انتخاب  ،خصوص مشکالت ساختار فعلي نظارت بر حرفه حسابرسي در كشوردرنکات بيان شده با توجه به 

مؤثر جرائم ها و مؤسسات عمومي بدون ايجاد سازوكار نظارتي مستقل از حرفه و در نظر گرفتن تنبيهات و ها، دستگاهحسابرس شركت

لذا پيشنهاد مركز پژوهشهای مجلس، بازگرداندن طرح مورد  طراحان را ايجاد كند.تواند تغييرات مدنظر نميمتخلفان براي 

 بحث به كميسيون اقتصادی جهت اعمال اصالحات ذيل است:

 های حسابرسیايجاد سازوكار بررسی كيفيت گزارش .1

 ايجاد سازوكار نظارتی مستقل از حرفه .2

 در نظر گرفتن تنبيهات مؤثر برای حسابرسان متخلف .3

كميسيون اقتصادي مجلس كار در دستور  25۹شماره ثبت با « يو حسابرس يطرح نظام جامع حسابدار» به اينکه با توجههمچنين 

ها، ساختار و فرايند مرجع تهيه و تدوين استانداردها، چگونگي تعيين صالحيت قرار دارد و اين طرح موضوعات گسترده تري شامل

گزارش هر دو طرح را به صورت يکجا به صحن مجلس ون اقتصادی يشود، كميسپيشنهاد مینمايد، را پيگيري مي نظارت و ...

  علنی مجلس ارسال نمايد.

 

 شماره ماده موافق مخالف ارجاع به كميسيون اظهارنظر كارشناسی  متن اصالحی

پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس، بازگرداندن طرح مورد بحث به  

 اصالحات ذيل است:كميسيون اقتصادي جهت اعمال 

 هاي حسابرسيايجاد سازوكار بررسي كيفيت گزارش .1

 ايجاد سازوكار نظارتي مستقل از حرفه .2

 در نظر گرفتن تنبيهات مؤثر براي حسابرسان متخلف .3

    ماده واحده 

 


