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گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درخصوص «طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی
و حرفهای حسابداران» به شماره ثبت  263همراه با اصالحاتي در عنوان 1و متن اوليه طرح بهصورت عادي به
صحن علني ارائه شده است .در گزارش كميسيون اقتصادي درخصوص اين طرح ،يك بند از مادهواحده قانون استفاده
از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي -مصوب  13۷2/1۰/21حذف شده 2و
متني نيز جايگزين تبصره «»5
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مزبور شده است .براساس آنچه در گزارش كميسيون آمده است ،در صورت

تصويب ،رويه تعيين حسابرس و بازرس قانونی برخی از دستگاهها و شركتهای دولتی و عمومی مثل
شهرداريها و دانشگاههاي دولتي تغيير خواهد كرد كه در ادامه بهتفصيل بررسي خواهد شد.
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تاريخچه و وضعيت فعلی نظام حسابداری و حسابرسی
تاريخچه حسابرسي در ايران به قانون تجارت مصوب سال  1311ميرسد كه در آن مقرر شد مجمع عمومي هر شركت

مشخصات گزارش

سهامي يك يا چند بازرس را از بين صاحبان سهام يا خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و
مدارک شركت ،درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه مديريت تهيه ميكند گزارشي به مجمع عمومي

شماره مسلسل:

22017534

صاحبان سهام بدهد .سپس در قانون ماليات بر درآمد مصوب  1328استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر
حسابرسي مالياتي مصوب شد .در سال  1345و با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم ،كانون حسابداران رسمي تشکيل
شد .بهدليل افزايش روزافزون تعداد شركتها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ايجاد انواع و اقسام مؤسسات توسط دولت،

تاريخ انتشار:

1400/3/8

در سال  135۰شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود بهمنظور انجام خدمات حسابرسي
شركتهاي تابعه وزارت دارايي تشکيل شد و متعاقباً حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي به آن واگذار شد .پس از
انقالب اسالمي نيز كه مؤسسات حسابرسي متعددي تا سال  1362ايجاد شده بود ،موضوع ادغام مؤسسات حسابرسي
بخش عمومي مطرح شد كه به تصويب قانون تشکيل سازمان حسابرسي در سال  1362و تصويب قانون اساسنامه آن
در سال  1366منجر شد .در سال  13۷2نيز قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح
بهعنوان حسابدار رسمي كه مقدمات تشکيل جامعه حسابداران رسمي را فراهم كرد مصوب شد .در سال  13۷۷و با

 .1اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي.
 .2د  -حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ( )7اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب .1366
 .3تبصره « -»5دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی  -که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود  -یا
حسابدارانرسمی و مؤسسات حسابرسی فوقالذکر استفاده کنند.
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تصويب اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ،عمالً اين جامعه فعاليت خود را آغاز كرد .در حال حاضر دو قانون «اساسنامه سازمان
حسابرسي» مصوب سال  1366و قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي» مصوب
سال  13۷2مبناي عمل حسابرسي دستگاهها و شركتهاي دولتي ،عمومي و خصوصي است .طرح مزبور عمالً با اصالح اين دو قانون
تغييراتي درخصوص حسابرسي بخشي از دستگاهها و شركتها ايجاد خواهد كرد.
تبيين مصوبه كميسيون
همانگونه كه پيشتر بيان شد براساس اين طرح ،بند «د» و تبصره « »5مادهواحده قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي
حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي» حذف و متني جايگزين آن شده است .براساس بند «د» مادهواحده ،استفاده از خدمات
تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي براي حسابرسي و بازرسي قانوني شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي
«الف» و «ب» ماده ( )۷اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي 1مجاز دانسته شده است .بهعبارتديگر شركتها و مؤسسات موضوع بندهاي
«الف» و «ب» ماده ( )۷اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي پيش از تصويب قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران
ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي» در سال  13۷2صرفاً امکان استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي سازمان حسابرسي را داشتهاند و
بعد از تصويب قانون سال  ،13۷2اين اختيار را يافتهاند كه از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح استفاده كنند.
براساس تبصره « »5مادهواحده 2،دستگاههاي دولتي كه پيش از تصويب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران
ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي در سال  13۷2ميبايست صرفاً از خدمات تخصصي و حرفهاي سازمان حسابرسي استفاده ميكردند،
اين اجازه را يافته اند كه حسابرس و بازرس قانوني خود را از ميان سازمان حسابرسي – بهعنوان تنها سازمان حسابرسي دولتي -و يا
حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي موضوع مادهواحده استفاده كنند.
بهطور خالصه مفاد بند «د» و تبصره « »5مادهواحده قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان
حسابدار رسمي» توسعه دامنه اختيار برخي از شركتها ،دستگاهها و مؤسسات درخصوص تعيين حسابرس و بازرس قانوني بوده است.
در گزارش كميسيون اقتصادي متن زير بهعنوان تبصره « »5جايگزين بند «د» و تبصره « »5مادهواحده است:

«تبصره « -»5انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در شركتها و مؤسسات موضوع بند «الف» و «ب» ماده ()7
اساسنامه سازمان حسابرسی – مصوب  1366/6/17با اصالحات و الحاقات بعدی ،شهرداریها و مؤسسات و شركتهای
تابعه آن و اشخاص مذكور در صدر ماده ( )1قانون احکام دائمی برنامههای توسعه كشور -مصوب  ،13۹5/11/10توسط
 .1الف  -انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که بر طبق اصول چهلوچهارم ( )44و چهلوپنجم ( )45قانون اساسی که مالکیت عمومی بر
آنها مترتبمیباشد از قبیل بانکها ،مؤسسات و شرکتهای بیمه و همچنین شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی ،مراکز تهیه و توزیع وابسته
به وزارت بازرگانی ،بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقالب اسالمی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش آنها و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی
که صرفنظر از چگونگی مالکیت سرمایه آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاههای اجرایی اداره میشوند و سایر
دستگاههای عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجامحسابرسی میباشد.
ب  -انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکتها ،مؤسسات و دستگاههایی که درمجموع بیش از  %50سرمایه آنها بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم
متعلق به دستگاههای موضوع بند «الف» فوق میباشد.
تبصره  -انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی توسط سازمان در شرکتها و مؤسسات موضوع این بند که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش
غیردولتی (تعاونی  -خصوصی) میباشد ،موکول به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام است و چنانچه در اساسنامه اختیار تعیین بازرس قانونی و امور
حسابرسی ازجمله وظایف مجمع عمومی نباشد طبق اساسنامه عمل خواهد شد و در هر صورت نمایندگان صاحب سهام دولت و همچنین نمایندگان صاحب
سهام شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای مذکور در بند «الف» این ماده موظفند رأی به انتخاب سازمان بدهند.
 .2تبصره « - »5دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی  -که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب میشود  -یا حسابدارانرسمی و
مؤسسات حسابرسی فوقالذکر استفاده کنند.
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كميتهای متشکل از رئيس هيئت عالی نظارت سازمان حسابرسی بهعنوان رئيس ،مديرعامل سازمان حسابرسی ،رئيس
هيئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ايران ،دبير كل جامعه حسابداران رسمی ايران و نماينده ديوان محاسبات
كشور ،حسب مورد از بين سازمان حسابرسی و يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ايران براساس معيارهای زير
انجام میشود .1 :سابقه فعاليت حرفهای  .2ظرفيت نيروی انسانی  .3امتياز اكتسابی كنترل كيفيت  .4تعداد شركا و
مديران مؤسسه .مؤسسات حسابرسی انتخاب شده مکلفند بالفاصله گزارش حسابرسی خود را به ديوان محاسبات كشور
و هيئت عالی نظارت سازمان حسابرسی ارسال نمايند .تخطی از مفاد حکم موضوع اين تبصره توسط اشخاص حقوقی
مذكور كه مورد حسابرسی قرار میگيرند ،تصرف در اموال عمومی تلقی و متخلف به انفصال موقت درجه شش موضوع
قانون مجازات اسالمی محکوم میشود .حسابرسان فاقد صالحيت كه بدون داشتن معيارهای فوق اقدام به حسابرسی
قانونی اين اشخاص حقوقی ازجمله شركتها ،مؤسسات و شهرداریها نمايند ،به لغو دائم از عضويت در جامعه حسابداران
رسمی ايران محکوم میشوند .كميته فوق مکلف است گزارش اجرای اين تبصره را حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال
به اطالع عموم برساند .دستورالعمل اجرايی اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون ،توسط كميته مذكور
تهيه میشود و به تصويب وزير امور اقتصادی و دارايی میرسد».
اشخاص موضوع متن مصوبه عالوه بر شركتها و مؤسسات موضوع بند «الف» و «ب» ماده ( )۷اساسنامه سازمان حسابرسي –
مصوب  1366/6/1۷با اصالحات و الحاقات بعدي -همان بند «د» مادهواحده قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران
ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي» -شامل شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي تابعه آنها و همچنين اشخاص مذكور در صدر ماده
( )1قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه كشور -مصوب – 13۹5/11/1۰دانشگاهها ،مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و
فرهنگستانها و پارکهاي علم و فناوري كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذيربط ميباشند -نيز ميشود .لذا به لحاظ اشخاص در مقايسه با شرايط
كنوني ،شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها و همچنين دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي اضافه شدهاند.
رويه انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي اشخاص موضوع مصوبه نيز تغيير كرده است بهگونهاي كه در صورت تصويب طرح
اشخاص ياد شده ديگر نميتوانند هر مؤسسه حسابرسي يا حسابدار رسمي كه تمايل دارند را بهعنوان حسابرس و بازرس قانوني خود
انتخاب كنند ،بلکه دايره انتخاب آنها محدود به سازمان حسابرسي و فهرستي خواهد بود كه توسط شورايي كه در متن تشريح شده از
ميان مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران براساس معيارهاي بيان شده -سابقه فعاليت حرفهاي ،ظرفيت نيروي انساني ،امتياز
اكتسابي كنترل كيفيت ،تعداد شركا و مديران مؤسسه -تعيين ميشود.
تغيير ديگري كه تصويب متن پيشنهادي ايجاد ميكند ،تکليف مؤسسه حسابرسي انتخاب شده (سازمان حسابرسي يا مؤسسات
حسابرسي كه جزء فهرست اعالمي ازسوي شوراي مزبور در متن مصوبه) به ارسال گزارش حسابرسي به ديوان محاسبات و هيئت
نظا رت سازمان حسابرسي است كه در حال حاضر رويه نيست .در پايان نيز ضمانت اجرايي براي تحقق مفاد متن تعبيه شده است.
تخلف اشخاص حقوقي موضوع متن به منزله تصرف در اموال عمومي قلمداد شده و به انفصال موقت درجه شش منجر خواهد شد.
حسابرس متخلف نيز به لغو دائم از عضويت در جامعه حسابداران رسمي ايران محکوم خواهد شد.
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اظهارنظر درخصوص محتوای مصوبه كميسيون
نظامات مربوط به حسابرسي چه براي اشخاص عمومي و چه براي اشخاص خصوصي اهميت قابل توجهي در حکمراني كشورها از
منظر ايجاد شفافيت و جلوگيري از فساد و فرار مالياتي دارد .متأسفانه وضعيت حسابرسي در ايران با جايگاهي كه بايد داشته باشد،
فاصله بسياري دارد كه بخشي از آن مربوط به مشکالت موجود در ساختار و رويههاي نظام حسابرسي در كشور است كه بايد ازسوي
دولت و مجلس مورد توجه قرار گيرد .البته طرح حاضر ورودي به تغيير ساختارهاي تنظيمگري و نظارتي ندارد و تنها رويه انتخاب
حسابرس و بازرس قانوني براي برخي از شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي را تغيير ميدهد .همانگونه كه پيشتر بيان شد،
پيش از تصويب مادهواحد قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي» در سال
 13۷2براساس قانون اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب سال  ،1366حسابرسي و بازرسي قانوني دستگاهها ،شركتها و مؤسسات
عمومي توسط سازمان حسابرسي كه دولتي است ،صورت ميگرفت .پس از سال  13۷2حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو
جامعه حسابداران رسمي ايران اجازه يافتند كه بهعنوان حسابرس و بازرس قانوني اين اشخاص ايفاي نقش كنند.
حسابرس از يك طرف بايد وظيفه حرفهاي خود كه حسابرسي و بازرسي قانوني است را بهدرستي انجام دهد و گزارش باكيفيت
تهيه كند و از طرف ديگر رضايت مشتري خود را براي تداوم همکاري بهدست آورد .ازاينرو در شرايطي كه مشتري بخواهد بخشي از
عملکرد خود را مخفي كرده يا به نحو ديگري گزارش كند ،حسابرس دچار تعارض منافع خواهد شد .در اين شرايط وجود يك دستگاه
ناظر مستقل و مقتدر در حوزه حسابرسي ضروري است و پنجمين اصل از اصول يازدهگانه انجمن بينالمللي تنظيمگران حسابرسي
مستقل ( )IFIAR1نيز تأكيد دارد كه نهاد تنظيمگر يا ناظر حسابرسي بايد اطمينان يابد كه كاركنان آنها مستقل از حرفه هستند؛
اما در حال حاضر حرفه حسابرسي برخالف رويههاي جديد در ساير كشورها بهصورت خودانتظام اداره ميشود و افرادي كه خود درون
حرفه فعاليت دارند ناظر فعاليت حرفهاي هستند .براساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران  -كه نظارت حرفهاي بر كار
حسابرسان يکي از اهداف آن است -انتخاب همه اعضا ( 11عضو) شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران از ميان و توسط
حسابداران رسمي عضو جامعه صورت ميگيرد و حداقل  4عضو از  11عضو شوراي عالي ،از اعضاي شاغل در حرفه حسابرسي هستند.
اگرچه اين معضل يعني ضعف ساختارهاي نظارتي در حوزه حسابرسي ،منحصر به حسابرسي شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي
نيست و در سالهاي اخير تخلفاتي در حسابرسي شركتهاي بورسي نيز صورت گرفته است ،اما طراحان طرح تنها به شركتها ،دستگاهها
و مؤسسات عمومي پرداختهاند و رويه متفاوتي براي انتخاب و تا حدي نظارت بر عملکرد حسابرسان آنها پيشنهاد دادهاند .به عبارت ديگر
انتخاب حسابرس و بازرس قانوني توسط خود شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي از ميان حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي
با هر كيفيتي ،نتايج مناسبي نداشته است و اين امر نظارت حاكميت بر اين نهادهاي عمومي را با مشکل مواجه كرده است؛ لذا پيشنهاد
تغيير رويه و محدود شدن دايره انتخاب اشخاص مشمول را دادهاند .اين رويه پيشتر ازسوي سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي
بهصورت جداگانه اجرا شده بود .به عبارت ديگر سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي نيز سازوكار مربوط به تأييد صالحيت و
ساختار نظارتي موجود در حوزه حسابرسي را كافي ندانسته و به تهيه فهرست معتمد حسابرسان و نظارت بر آنها اقدام كردهاند .ظهور و
بروز اين رويههاي پيشين نيز مؤيد وجود مشکالت در نظام حسابرسي و بهويژه بخش نظارت است و ضرورت اصالح در اين حوزه را نشان
ميدهد .البته طرح ديگري در حال حاضر در كميسيون اقتصادي با عنوان «طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي» شماره ثبت 25۹
The International Forum of Independent Audit Regulators

4

1.

در حال بررسي است كه همانطور كه از عنوان آن و مواد پيشنهادي آن پيداست به دنبال اصالح ساختار كلي نظام حسابرسي است.
تغيير رويه انتخاب حسابرسان شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي و اضافه شدن اقدامهايي كه نظارت بر حسابرسان را تا حدي
تقويت ميكند ،ممکن است تا حدي به بهبود كيفيت گزارشهاي حسابرسي و شفافتر شدن عملکرد شركتها ،دستگاهها و مؤسسات
عمومي كمك كند .به عبارت ديگر در اين طرح ،طراحان به دنبال آن هستند كه با تغيير رويه انتخاب حسابرسان شركتها ،دستگاهها و
مؤسسات عمومي ،عملکرد آنها را شفافتر كرده و نظارت بر آنها را تقويت كنند .بر اين اساس اگرچه اين طرح به شکل جدي به نقصانهاي
نظام حسابرسي نپرداخته است ،اما تغييرات پيشنهادي ميتواند بهبود عملکرد و نظارت بر شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي بيانجامد.
البته اين طرح در حد خود كاستيهايي نيز دارد براي نمونه ،در طرح مشخص نشده است كه پس از ارسال گزارش حسابرسي به
ديوان محاسبات يا هيئت نظارت سازمان حسابرسي قرار است چه اتفاقي بيفتد .آيا قرار است اين دو نهاد كيفيت اين گزارشها را
بررسي كنند و نتيجه بررسي قرار است چگونه منعکس شود؟ بهعنوان نمونه سازمان بورس كه حسابرسان معتمد را براساس شاخصهاي
كيفي انتخاب كرده و ناشران بورسي را موظف به انتخاب حسابرس از ميان آنها كرده است ،سازوكاري براي بررسي كيفيت گزارشهاي
حسابرسان و جريمه متخلفان دارد.
نکات حقوقی
 .1نظر به اينکه برخي اصطالحات مصرح در تبصره « »5اصالحي ،از اتقان حقوقي الزم برخوردار نبوده و ابهام دارند ،با بند «»۹
سياستهاي كلي نظام قانونگذاري ابالغي  13۹8/۷/6مقام معظم رهبري مغاير بهنظر ميرسند .تعريف قانوني معيار براي مؤسسات
موضوع بندهاي «الف» و «ب» ماده ( )۷اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب  ،1366از حيث حقوقي ابهام دارد .بهعنوان مثال،
مشخص نيست كدام تعريف قانوني از (شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانهاي انتفاعي دولتي) و (نهادهاي انقالب اسالمي و
مؤسسات و شركتهاي تحت پوشش آنها) و (دولت) و (دستگاههاي اجرايي) و (دستگاههاي عمومي) كه در بندهاي «الف» و «ب»
ماده ( )۷اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي مصوب  ،1366مورد تصريح قرار گرفتهاند ،مدنظر قانونگذار است .در قوانين براي هريك
از اين اشخاص ،تعاريف و ضوابط متعددي ارائه شده است و بايد مشخص شود كه كدام يك از اين تعاريف ،براي هريك از اين
اشخاص ،در اين طرح مدنظر مجلس است .همين امر درخصوص اصطالح (مؤسسات و شركتهاي تابعه آن) مصرح در تبصره «»5
اصالحي ،از حيث معيار قانوني تابع بودن و نبودن ،وجود دارد.
 .2نظر به اينکه ماهيت انتخاب حسابرس و بازرس قانوني ،امري اجرايي است ،و نظر به اينکه حدود صالحيت ديوان محاسبات
كشور در اصل پنجاهوپنجم ( )55قانون اساسي تعيين شده است ،حضور نماينده ديوان محاسبات كشور در كميته موضوع تبصره
« ،»5با اصول شصتم ( )6۰و پنجاهوپنجم ( )55قانون اساسي مغاير بهنظر ميرسد.
 .3اعطاي مسئوليت به كميته براي انتشار گزارش اجراي تبصره « »5اصالحي ،نظر به شورايي بودن آن كميته ،مناسب بهنظر
نميرسد و پيشنهاد مي شود ،اين مسئوليت به رئيس كميته داده شود و براي اين تکليف ،ضمانت اجراي متناسبي وضع شود.
 .4عبارت (درجه شش موضوع قانون مجازات اسالمي) بايد تبديل به (درجه شش موضوع ماده ( )18قانون مجازات اسالمي) شود.
 .5از نظر ويرايشي نيز بهنظر ميرسد كه بايد كلمه «ها» به بعد از «شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن» اضافه شود.
عالوه بر اين عبارت «از ميان فهرستي است كه» بايد به قبل از «توسط كميته» اضافه شود.
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جمعبندی و پيشنهادهای اصالحی
براساس گزارش كميسيون اقتصادي درخصوص «طرح اصالح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ذیصالح بهعنوان حسابدار رسمی» ،سازوكار تعيين حسابرس شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي تغيير كرده است؛ بهنحويكه

اين اشخاص ميبايست حسابرس و بازرس قانوني خود را از ميان سازمان حسابرسي و فهرستي كه توسط كميتهاي (متشکل از رئيس
هيئت عالی نظارت سازمان حسابرسی بهعنوان رئيس ،مديرعامل سازمان حسابرسی ،رئيس هيئت عالی نظارت جامعه
حسابداران رسمی ايران ،دبير كل جامعه حسابداران رسمی ايران و نماينده ديوان محاسبات كشور) كه براساس شاخصهاي
بيان شده تهيه ميشود ،انتخاب كنند .اين اشخاص در حال حاضر براي انتخاب حسابرس مختار هستند.
با توجه به نکات بيان شده در خصوص مشکالت ساختار فعلي نظارت بر حرفه حسابرسي در كشور ،صرف تغيير رويه انتخاب
حسابرس شركتها ،دستگاهها و مؤسسات عمومي بدون ايجاد سازوكار نظارتي مستقل از حرفه و در نظر گرفتن تنبيهات و جرائم مؤثر
براي متخلفان نميتواند تغييرات مدنظر طراحان را ايجاد كند .لذا پيشنهاد مركز پژوهشهای مجلس ،بازگرداندن طرح مورد
بحث به كميسيون اقتصادی جهت اعمال اصالحات ذيل است:
 .1ايجاد سازوكار بررسی كيفيت گزارشهای حسابرسی
 .2ايجاد سازوكار نظارتی مستقل از حرفه
 .3در نظر گرفتن تنبيهات مؤثر برای حسابرسان متخلف
همچنين با توجه به اينکه «طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسي» با شماره ثبت  25۹در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس
قرار دارد و اين طرح موضوعات گسترده تري شامل مرجع تهيه و تدوين استانداردها ،چگونگي تعيين صالحيتها ،ساختار و فرايند
نظارت و  ...را پيگيري مينمايد ،پيشنهاد میشود ،كميسيون اقتصادی مجلس گزارش هر دو طرح را به صورت يکجا به صحن
علنی مجلس ارسال نمايد.

شماره ماده

ماده واحده

موافق

مخالف

ارجاع به كميسيون



اظهارنظر كارشناسی

پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس ،بازگرداندن طرح مورد بحث به
كميسيون اقتصادي جهت اعمال اصالحات ذيل است:
 .1ايجاد سازوكار بررسي كيفيت گزارشهاي حسابرسي
 .2ايجاد سازوكار نظارتي مستقل از حرفه
 .3در نظر گرفتن تنبيهات مؤثر براي حسابرسان متخلف
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متن اصالحی

