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تعالیباسمه  
 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی
 شود.ان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم مینفر از نمایندگ 39احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 
  مقدمه (دالیل توجیهی):

با عنایت به اهمیت موضوعات حسابداري و حسابرسی در کشور و نیز خالء قانون جامع در این رابطه، طرح زیر تقدیم می 
 گردد: 

 
 شود:لذا طرح ذیل تقدیم می 

جعفر  -رحیم زارع  -صمداله محمدي  -مجتبی توانگر  -محمد باقري  -ء غالمرضا مرحبا -محمدرضا پورابراهیمی داورانی 
بهروز محبی  -سیدموسی موسوي  -جالل محمودزاده  -حسینعلی حاجی دلیگانی  -علی جدي  -موسی احمدي  -قادري 

مالک  - شهباز حسن پوربیگلري -حسین میرزائی  -مهدي طغیانی  -احمد دنیامالی  -محمدحسین فرهنگی  -نجم آبادي 
 -عبدالرضا مصري  -مصطفی رضاحسینی قطب آبادي  -پرویز اوسطی  -موسی غضنفرآبادي  -احمد نادري  -شریعتی نیاسر 

حجت اله فیروزي  -عباس مقتدایی  -ابراهیم عزیزي شیراز  -محمدتقی نقدعلی  -سیدجواد حسینی کیا  -غالمرضا منتظري 
فریدون  -محمدرضا احمدي  -سیدعلی یزدي خواه  -صراله پژمان فر ن -جواد کریمی قدوسی  -محمدصالح جوکار  -

 علیرضا سلیمی  -علی اصغر عنابستانی  -بهزاد رحیمی  -حسنوند 
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 عنوان طرح:
 طرح نظام جامع حسابداري و حسابرسی

 
 تعاریف و اصطالحات –فصل اول 

 داراي معانی زیر می باشد:اصطالحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است  -1ماده 

سازمانی است که به موجب این قانون به منظور  سازمان راهبري حرفه حسابداري و حسابرسی: .1
افزایش کیفیت خدمات تخصصی و حرفه اي حسابداري و حسابرسی، شفافیت اطالعات مالی و 

قررات اداري اقتصادي، کمک به رشد و توسعه پایدار اقتصادي، بهبود فضاي کسب و کار، تسهیل م
 سازمان براي کارآفرینان، حفظ و افزایش اعتماد و منافع عمومی تشکیل می شود و بعد از این

 نامیده می شود.

انجمن خود انتظامی متشکل از کلیه حسابداران امین و حسابداران  انجمن حسابداران رسمی: .2
مه مصوب سازمان به رسمی که به صورت موسسه غیردولتی، غیرتجاري و غیرانتفاعی طبق اساسنا

 نامیده خواهد شد. انجمنثبت می رسد که از این پس 

حسابداران حرفه اي متعهد به رعایت آئین رفتار حرفه اي انجمن، که توسط  حسابداران امین: .3
 این قانون)، تعیین صالحیت خواهند شد. 7هیات تشخیص صالحیت(موضوع ماده 

رین سطح، که توسط هیات تشخیص صالحیت حسابداران ذیصالح در باالت حسابداران رسمی: .4
این قانون) تعیین صالحیت می شوند و در انتخابات انجمن داراي حق راي می  7(موضوع ماده 

 باشند.

حسابداران رسمی که در تاریخ تصویب این قانون صالحیت آنان  اولین گروه حسابداران رسمی: .5
بیست و یکم دي ماه یک هزارو توسط جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع مصوبه مورخ 
 سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمی) مورد تائید می باشد.

 این قانون تشکیل خواهد شد. 7هیاتی که به موجب ماده  -هیات تشخیص صالحیت .6

 این قانون تشکیل می شوند. 8موسساتی که طبق ماده  موسسات حسابرسی: .7

ی که در تاریخ تصویب این قانون، مجوز موسسات حسابرس اولین گروه موسسات حسابرسی: .8
فعالیت آن ها توسط جامعه حسابداران رسمی ایران (موضوع مصوبه مورخ بیست و یکم دي ماه 

 یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسالمی) مورد تائید می باشد.
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 این قانون تشکیل می گردد. 10هیاتی است که به موجب ماده  – هیات داوري .9

جدولی که به منظور حفظ شئونات و استقالل حسابرسان  حداقل حق الزحمه حسابرسی:جدول  .10
مستقل و ارتقاي کیفیت گزارشات حسابرسی بر مبناي عواملی همچون نرخ حق الزحمه حسابرسی 
در سایر کشورها وضریبی از درآمد و دارائیهاي اشخاص حقیقی و حقوقی تحت نظارت، طبق 

مدیره تدوین و به تصویب شوراي عالی می رسد تا پایان دي ماه  دستورالعملی که توسط هیات
هرسال توسط سازمان اعالم و کلیه موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ملزم به رعایت آن می 

 باشند.

هیات هاي تدوین یا پذیرش استانداردهاي حسابداري و  هیات هاي اجرایی و مشورتی: .11
ی، هیات هاي بدوي و عالی انتظامی که به موجب ماده حسابرسی، هیات نظارت بر حرفه حسابرس

این قانون تشکیل می گردند، سایر هیات هاي مورد نیاز با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب  12
 شوراي عالی تشکیل می گردند.

نفر از پیشکسوتان و اساتید صاحب نام و داراي تحقیقات و تالیفات در زمینه  3 -مفاخر حسابداري .12
ه با اکثریت آراي حسابداران رسمی انتخاب می شوند و سوگند دادن و تائید گواهینامه حسابداري ک

 حسابداران امین و حسابداران رسمی توسط آنها انجام خواهد شد.

 فصل دوم: ارکان سازمان

 اهداف و وظایف سازمان عبارتند از: -2ماده 

 توسعه حرفه حسابداري و حسابرسی .1

 ناوري اطالعات و فناوري هاي نوین در حسابداري و حسابرسیبسترسازي توسعه استفاده از ف .2

 تصویب، ابالغ، اشاعه و صیانت از استانداردهاي حسابداري، حسابرسی و آیین رفتار حرفه اي .3

 نظارت بر فعالیت هاي حرفه اي انجمن .4

 کنترل کیفیت فعالیت موسسات حسابرسی  .5

 اران رسمیکنترل کیفیت گزارشات حسابرسی موسسات حسابرسی و حسابد .6

 رتبه بندي موسسات حسابرسی  .7

 آموزش و تحقیقات در زمینه حسابداري، حسابرسی و سایر موارد مورد نیاز .8
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 نظارت بر برگزاري انتخابات انجمن .9

پاسخگویی به موضوعات ارجاعی از سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک  .10
و جامعه حسابداران رسمی ایران و مراکز ذیصالح مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بیمه مرکزي 

 قضایی

 انتخاب حسابرس و بازرس انجمن .11

 سایروظایف مرتبط که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شوراي عالی می رسد. .12

 درآمدهاي سازمان عبارتند از: -3ماده 

 یک سوم کارمزدهاي سازمان بورس و اوراق بهادار .1

 ابرسیحق عضویت دریافتی از موسسات حس .2

 وصول جرائم ناشی از عدم رعایت الزامات این قانون .3

 درآمد حاصل از انتشارات .4

 درآمد سپرده هاي بانکی .5

 شوراي عالی سازمان داراي ترکیب زیر می باشد: -4ماده 

 معاون اول رئیس جمهور ( به عنوان رئیس شوراي عالی) ·

 رئیس سازمان امور مالیاتی ·

 ایرانرئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی  ·

 دادستان کل کشور یا نماینده تام االختیار وي ·

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ·

 رئیس کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی  ·

 نماینده انجمن ·

 نماینده سازمان حسابرسی  ·
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دو حسابدار رسمی غیرشاغل به پیشنهاد هیات رئیسه مجلس شوراي اسالمی و تائید هیات  ·
 دولت(بدون حق راي)

 نفر از اساتید(هیات علمی)حسابداري به نمایندگی از وزیر علوم یک ·

 وظایف شوراي عالی: -5ماده 

 انتخاب اعضاي هیات مدیره سازمان ·

 تعیین حقوق و مزایاي رئیس و اعضاي هیات مدیره سازمان ·

 انتخاب حسابرس / بازرس سازمان و تعیین حق الزحمه وي ·

 مه ایشانانتخاب اعضاي هیات داوري و تعیین حق الزح ·

 انتخاب اعضاي هیات تشخیص صالحیت و تعیین حق الزحمه آنان ·

 تصویب آئین نامه هاي تدوین و ارجاع شده توسط هیات مدیره ·

اعالم نظر نهایی نسبت به موضوعات ارجاعی از سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق  ·
 ن و مراکز ذیصالح قضاییبهادار، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بیمه مرکزي، انجم

 عضو است. 5هیات مدیره سازمان داراي  -6ماده 

مدت عضویت هریک از اعضاي هیات مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان براي یک دوره  .1
 دیگر بالمانع است.

حداقل دو نفر از اعضاي هیات مدیره از میان حسابداران رسمی غیر شاغل، یک عضو با معرفی  .2
رسی و یک عضو با معرفی انجمن و یک نفر از میان حقوقدانان با تجربه انتخاب می سازمان حساب

 شوند.

سال پس از پایان دوره مدیریت مجاز به شریک شدن در موسسات  3اعضاي هیات مدیره  .3
 حسابرسی نمی باشند.

 ند.هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می ک .4

 رئیس هیات مدیره رئیس سازمان و باالترین مقام اجرایی آن خواهد بود. .5
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اشتغال هیات مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و به هیچ وجه حق اشتغال، مشاوره یا  .6
 مسئولیت دیگري در سایر دستگاه ها، بنگاه ها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهد داشت.

ي، فوت یا استعفاي هر یک از اعضاي هیات مدیره جانشین وي براي مدت در صورت برکنار .7
 باقیمانده حداکثر ظرف مدت یکماه توسط شوراي عالی انتخاب و معرفی می گردد.

حقوق و مزایاي رئیس و اعضاي هیات مدیره توسط شواري عالی تعیین و از محل درآمدهاي  .8
 سازمان پرداخت می شود.

 ره به شرح زیر است:وظایف هیئت مدی -7ماده 

تدوین و تصویب دستورالعمل کنترل کیفیت موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل  .1
 انفرادي.

 تدوین و تصویب دستورالعمل نظارت بر موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادي. .2

 تدوین و تصویب دستورالعمل انضباطی براي موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل .3
 انفرادي.

 تدوین و تصویب دستورالعمل بررسی سیستم کنترل کیفیت موسسات حسابرسی. .4

 تدوین آئین نامه حمایت قانونی از حسابرسان و خبررسانان .5

 تدوین آیین نامه هاي مالی، معامالتی و استخدامی سازمان .6

 تهیه بودجه ساالنه و گزارش عملکرد سازمان .7

 تدوین ضوابط آموزش حرفه اي مستمر .8

 ر وظایفی که شورا براي هئیت مدیره تعیین می کند.سای .9

 سایر وظایف الزم براي اجراي مسئولیت قانونی. .10

تصویب دستورالعمل اعتباربخشی به فعالیت هاي مالی و تجاري در فضاي مجازي و موسسات  .11
 پولی الکترونیکی در چارچوب قوانین 

ر و غیرانتفاعی از قبیل جمع آوري تصویب دستورالعمل اعتباربخشی بر رویدادهاي مالی غیر مستم .12
و بکارگیري اعانات توسط موسسات خیریه و رعایت قوانین و مقررات در قرعه کشی ها و توزیع 

 جوایز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
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 تدوین آئین نامه جدول حداقل حق الزحمه حسابرسی .13

  

ن صالحیت حسابداران امین و هیاتی است که به موجب آئین نامه تعیی -هیات تشخیص صالحیت -8ماده 
حسابداران رسمی که توسط هیات مدیره پیشنهاد و توسط شوراي عالی تصویب می گردد، تشکیل خواهد 

 شد.

  

موسساتی که به موجب آئین نامه اجرایی موسسات حسابرسی که توسط  موسسات حسابرسی: -9ماده 
ید توسط حسابداران رسمی تشکیل می هیات مدیره سازمان تدوین و به تصویب شوراي عالی خواهد رس

گردند و عهده دار ارائه خدمات تخصصی و حرفه اي ذیل در کلیه واحدهاي تولیدي، بازرگانی، خدماتی، 
سایر تشکل هاي تجاري، انتفاعی، غیرتجاري، غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی در بخش هاي خصوصی، 

 تعاونی، عمومی و دولتی می باشند:

 مینان بخشیانواع حسابرسی و اط .1

 بازرسی قانونی .2

 مشاوره مالی و مالیاتی .3

 انواع خدمات حسابداري و مالی .4

 طراحی و پیاده سازي سیستم هاي اطالعاتی مالی .5

 نظارت بر تصفیه .6

 ارائه خدمات ارزیابی سهام و سهم الشرکه .7

 ارائه خدمات کارشناسی به مراجع قضایی .8

 داوري مالی .9

 سایر خدمات به تصویب سازمان .10

سازمان حسابرسی به عنوان تنها موسسه حسابرسی دولتی تحت نظارت  زمان حسابرسی:سا -10ماده 
سازمان فعالیت خواهد کرد و هیات دولت تا پایان دي ماه هرسال لیست شرکتهاي صد در صد دولتی و 
موارد خاص که ملزم به انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی می باشند را 
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سازمان ارائه خواهد کرد. همچنین دستگاههاي نظارتی قوه مقننه و قوه قضائیه نظیر دیوان محاسبات و به 
سازمان بازرسی کل کشور می توانند از ظرفیت هاي تخصصی سازمان حسابرسی به منظور بهبود عملکرد 

 خود استفاده نمایند.

  

 هیات داوري: -11ماده 

که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات باتجربه، یک  عضو می باشد 3هیات داوري متشکل از 
نفر به نمایندگی از انجمن و یک نفر صاحب نظر از بین متخصصان مالی و اقتصادي به پیشنهاد سازمان و 
تصویب شوراي عالی انتخاب خواهند شد، ریاست هیات داوري با نماینده قوه قضائیه خواهد بود. رسیدگی 

لیه ارکان سازمان و موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی با اشخاص حقیقی و حقوقی به دعاوي له و ع
 خارج از سازمان به عهده هیات داوري است.

 هیات داوري داراي دبیرخانه اي است که در محل سازمان تشکیل می گردد.

 بودجه هیات داوري در قالب بودجه سازمان منظور خواهد شد. ·

 ت داوري قطعی و الزم االجرا است. آراي صادر شده از سري هیا ·

به مراجع قضایی ذیصالح داشته باشند آراي مذکور  در صورتیکه آراي هیات داوري نیاز به ارجاع  ·
 توسط رئیس هیات داوري به مراجع ذیصالح ارسال خواهد شد.

  

 فصل سوم: اشخاص و فعالیت هاي تحت نظارت

 عبارتند از:مان مشمول نظارت سازاشخاص و فعالیت هاي  -12ماده 

اشخاص بخش عمومی : واحد گزارشگر براساس مفاهیم نظري گزارشگري مالی بخش عمومی  .1
شامل شرکت هاي وابسته و تابعه ي وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهاي عمومی 

 غیردولتی

 ا شرکت هاي ثبت شده در بازارهاي سرمایه و پول و شرکت هاي تابعه و وابسته آن ه .2

 شرکت هاي بیمه و شرکت هاي تابعه و وابسته آن ها .3

فعالیت هاي مالی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه جمهوري اسالمی ایران در قالب  .4
 شرکتهاي تابعه و وابسته، نمایندگی ها و شعب در خارج از کشور و یا در فضاي مجازي

@M
gh
ava
nin



 

10 
 

رجی در ایران از طریق نمایندگی ها و فعالیت هاي مالی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی خا .5
 شعب و یا در فضاي مجازي.

فعالیت هاي مالی غیر مستمر و غیرانتفاعی از قبیل جمع آوري و بکارگیري اعانات توسط موسسات  .6
 خیریه و توزیع حوایز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

هادهاي عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب تشخیص و اعالم دستگاه هاي دولتی و ن .7
 غیر دولتی ملزم به ارائه صورتهاي مالی حسابرسی شده هستند.

 قراردادهاي مشارکت دستگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی .8

قراردادهاي انتشار اوراق تعهدآور به منظور تامین مالی توسط کلیه اشخاص دولتی و غیردولتی  .9
 مجاز.

 اد هیات مدیره و تصویب شوراي عالی سازمان سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بنا به پیشنه .10

فوق موظفند ظرف مدت یکسال مدیران امور مالی و کارشناسان  3الی  1کلیه شرکتهاي بندهاي  .11
سال  55حسابداري خود را از بین حسابداران امین انتخاب نمایند. (مدیران و کارشناسان باالتر از 

 مستثنی هستند)

مکلفند  9و  8،  6الی  4جام دهنده فعالیت هاي مندرج در بندهاي تبصره: اشخاص حقیقی و حقوقی ان
 اظهارنامه فعالیت هاي مذکور را به سازمان ارائه نمایند.

  

 فصل چهارم : هیات هاي اجرایی و نظارتی

هیات هاي تدوین یا پذیرش استانداردهاي حسابداري و حسابرسی و نظارت ترکیب اعضاي  -13ماده 
سال سابقه کار با عنوان حسابدار رسمی و در زمان انتخاب کمتر از  6داراي حداقل  که باید بر حسابرسی

غیر شاغل (به استثناي نمایندگان انجمن) و فاقد سابقه   سال سن داشته و تا سه سال قبل از آن 55
ند، ) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران باش36ماده ( 6تا  3محکومیت انضباطی مربوط به ردیف هاي 

به شرح ذیل خواهد بود. نماینده جامعه دانشگاهی (داراي مدرك دکتري حسابداري، رتبه دانشیاري مورد 
حسابدار سال سابقه تدریس در دانشگاه ها)، از شرط  5تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و با حداقل 

 بودن مستثنی می باشند.رسمی 

 سی هیات تدوین یا پذیرش استانداردهاي حسابر .1
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 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ·

 نماینده دیوان محاسبات کشور ·

 نفر حسابدار رسمی نماینده انجمن از بین اعضاي شاغل . 3 ·

 نماینده جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب وزیر علوم ·

 نماینده بانک مرکزي ·

 نماینده بیمه مرکزي ·

 نماینده سازمان امور مالیاتی ·

 انداردهاي حسابداري بخش عمومی هیات تدوین یا پذیرش است .2

 معاونت نظارت مالی و خزانه داري وزارت امور اقتصادي و دارایی ·

 نماینده سازمان بازرسی کل کشور ·

 نماینده دیوان محاسبات کشور ·

 نماینده سازمان حسابرسی ·

 نماینده انجمن  ·

 نماینده جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب وزیر علوم ·

 برنامه ریزينماینده سازمان مدیریت و  ·

  

 هیات تدوین یا پذیرش استانداردهاي حسابداري واحدهاي تجاري (انتفاعی) .3

 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ·

 نماینده اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران، تعاون و اصناف ·

 نفر نماینده انجمن 3 ·

 نماینده جامعه دانشگاهی کشور به انتخاب وزیر علوم ·
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 اینده بانک مرکزينم ·

 نماینده بیمه مرکزي ·

 نماینده سازمان امور مالیاتی  ·

  

 هیات نظارت بر حرفه حسابرسی .4

 نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار ·

 نماینده دیوان محاسبات کشور ·

 نماینده دادستان کل کشور ·

 نماینده سازمان بازرسی کل کشور ·

 نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران  ·

 نک مرکزينماینده با ·

 نماینده بیمه مرکزي ·

 نماینده سازمان امور مالیاتی ·

  

هیات هاي بدوي و عالی انتظامی به موجب آئین نامه اي که توسط هیات مدیره تصویب می گردد  .5
تشکیل خواهند شد و وظیفه آنها رسیدگی و صدور احکام انظباطی براي تخلفات حرفه اي 

حسابرسی و اعضاي هیات مدیره و سایر هیات هاي  حسابداران امین، حسابداران رسمی، موسسات
 سازمان خواهد بود.

  

 فصل پنجم: مقررات، دستورالعمل ها، آئین نامه حرفه اي و سایر آئین نامه ها

آئین نامه اخالق حرفه اي، آئین نامه هاي سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه اي، فعالیت  -14ماده 
سسات حسابرسی( با لحاظ اندازه و ساختار موسسات)، بیمه مسئولیت موسسات حسابرسی، طبقه بندي مو

مدنی موسسات حسابرسی و دستورالعمل حسابرسی رایانه اي ،اعتباربخشی فعالیت ها و مبادالت مالی در 
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فضاي مجازي و دستورالعمل اعتباربخشی رویدادهاي مالی غیر مستمر و غیر انتفاعی آئین نامه نحوه متناسب 
 روز باید توسط انجمن، تهیه و به تایید سازمان برسد.با شرایط 

قانون که مشمول نظارت سازمان می باشند، مکلف به این  7شرکت هاي موضوع تبصره کلیه  -15ماده 
استقرار سیستم کنترل داخلی اثربخش هستند. دیوان محاسبات براي بخش عمومی و سازمان بورس و اوراق 

شده در بازار سرمایه ، بانک مرکزي براي شرکت هاي پذیرفته شده در بازار  بهادار براي شرکت هاي پذیرفته
پول و بیمه مرکزي براي شرکت هاي بیمه مکلف اند مکانیزم هاي نظارتی الزم در این خصوص را برقرار 
نمایند. کلیه گزارش هاي منتشره براي عموم توسط این شرکت ها، باید توسط حسابداران رسمی با رعایت 

نامه تناسب رتبه حسابرسان با اشخاص مورد رسیدگی، اطمینان بخشی و اعتباردهی گردد. حسابرسان  آیین
این شرکت ها مکلف اند به صورت ویژه الزامات مندرج در استاندارد حسابرسی مربوط به مسئولیت 

 حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورت هاي مالی را مدنظر قرار دهند.

زیابی سیستم کنترل داخلی اثربخش به موجب آیین نامه پیشنهادي مشترك سازمان بورس و ار -16ماده 
 اوراق بهادار و انجمن خواهد بود که به تصویب سازمان می رسد.

آئین نامه تسهیل مقررات اداري براي کارآفرینان با استفاده از خدمات حسابداران رسمی شاغل  -17ماده 
وین و پس از تصویب شوراي عالی، براي کلیه دستگاههاي دولتی و سازمان انفرادي توسط هیات مدیره تد

ها و نهادهاي عمومی نظیر سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و 
 ادارات کار و امور اجتماعی الزم االجرا خواهد بود.

سامانه جامع اطالعات شرکت هاي حسابرسی شده  انجمن مکلف است سامانه اي تحت عنوان -18ماده 
براي ورود اطالعات کلیه شرکت هاي مورد حسابرسی ایجاد نماید. هر یک از صورت هاي مالی حسابرسی 
شده شناسه اي از این سامانه دریافت می نمایند. پس از ایجاد این سامانه و با ابالغ وزارت امور اقتصادي و 

ارشات حسابرسی که فاقد شناسه باشند، در مجامع عمومی، دستکاه هاي دارایی صورت هاي مالی و گز
 اجرایی، بانک ها، بیمه ها، موسسات اعتباري غیربانکی و مراجع قضایی فاقد اعتبار خواهد بود.

 95این قانون و همچنین، کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده  11کلیه شرکت هاي موضوع ماده  -19ماده 
که با تصویب این قانون مشمول حسابرسی می  1394  /04    /31  قیم اصالحی مصوب قانون مالیاتهاي مست

 باشند، مکلف به ورود اطالعات ذیل در سامانه جامع اطالعات شرکت هاي حسابرسی شده می باشند:

 اسامی و مشخصات هیات مدیره و مدیرعامل ·

 اسامی و مشخصات معاونان و مدیران ارشد ·
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 میت شرکتیکمیته هاي مرتبط با حاک ·

 حسابرس ( و بازرس قانونی) ·

 فهرست اسامی سهامداران عمده و درصد مالکیت آن ها ·

 نوع صنعت ·

هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی به همراه متولی مالی آن ها، مسئول صحت اطالعات  -20ماده 
ده به بوده و نسبت به خسارت هاي وار 17مندرج در صورت هاي مالی اشخاص حقوقی موضوع ماده 

اشخاص ثالث در اثر ارائه اطالعات خالف واقع، با شخص حقوقی مربوطه مسئولیت تضامنی دارند. در 
صورت وجود اطالعات خالف واقع یا ناقص در صورت هاي مالی منتشر شده، اشخاص مذکور در این ماده 

 ند.که از انجام وظایف خود تخطی نموده باشند، به حبس تعزیري درجه پنج محکوم می شو

کلیه مراجع دارنده اطالعات مورد نیاز جهت انجام وظایف قانونی حسابرسان نظیر دستگاه هاي  -21ماده 
اجرایی، بانک ها، بیمه و موسسات اعتباري غیربانکی، مکلف اند امکان استعالم سیستمی اطالعات مورد نیاز 

مالیاتی را جهت انجام قانونی، از حسابرسان نظیر تعداد و اطالعات حساب هاي بانکی، اطالعات گمرکی و 
طریق سامانه فراهم نمایند. آیین نامه تعیین مصادیق اطالعات مذکور ظرف شش ماه از الزم االجرا شدن این 
قانون، توسط سازمان تدوین خواهد شد. اشخاصی که از ارائه اطالعات تعیین شده موضوع این تبصره 

 حکوم خواهند شد.خودداري نمایند، به حبس تعزیري درجه شش م

این قانون، که بدون رعایت آیین  17اشخاص حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی موضوع ماده  -22ماده 
این قانون، اقدام به انتخاب حسابدار و حسابرس مستقل نمایند، به حبس تعزیري  11نامه هاي موضوع ماده 

 درجه هفت محکوم می شوند.

ه قوانین مرتبط از جمله قانون تشکیل سازمان حسابرسی و آیین نامه ها با تصویب این قانون، کلی -23ماده 
و   و دستورالعمل هاي مصوب هیات وزیران همچنین، آیین نامه تعیین صالحیت حسابداران رسمی

چگونگی انتخاب آنان و اساسنامه هاي جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی باید به نحوي اصالح 
 ضمانت اجرایی این قانون را به طور کامل فراهم آورد و یا ملغی گردد که

این قانون چهارماه پس از تصویب به طور کامل الزم االجرا است و هیئت وزیران و سایر مراجع  -24ماده 
مذکور در این قانون، موظف اند به نحوي اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیالت مناسب 

 رف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.اجرایی این قانون، ظ
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پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در این قانون، قانون سازمان حسابرسی، قانون جامعه حسابداران  -25ماده 
رسمی و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو می شود و دارائیها و بدهیهاي جامعه 

 به انجمن منتقل می گردد. حسابداران رسمی ایران
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