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 07/08/1401 تاریخ تهیه گزارش مقررات شناسه

 عنوان موضوع
 در کشننور امالک و اسننااد ثبت سننازما   08/05/1401 مورخ 82143/1401 شننماره نامه ارائه پیشنناداداپ پیرامو  

 نحوه ممیزی مستاداپ مالی و اساادی شرکت های تجاری خصوص

 اتاق بازرگانی، صاایع، معاد  و کشاورزی استا  کار، مالیاپ و تامین اجتماعیکمیسیو   مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

کمیسیو  کار، مالیاپ و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صاایع، معاد  و کشاورزی استا   در رابطه با      کارگروه مالیاتی 

نحوه ممیزی  خصننوص در کشننور امالک و اسننااد ثبت سننازما   08/05/1401 مورخ 82143/1401 نامه شننماره

  پیگیری های بعدی ماعکس پیشاداداتی تدیه و به دبیرخانه شورا جدت مستاداپ مالی و اساادی شرکت های تجاری

 نمود.

 موضوع در بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو در سال جاری بررسی شد.

 4/8/1401 مورخ 17228/1401/102 شماره نامهبه ماظور پیگیری موضوع، اداره کل ثبت اسااد و امالک استا  طی 

شاداد این دبیرخانه را با       سه دبیرخانه به همراه پی ساپ غیر       به نظر موافقصورتجل س شرکت ها و مو مدیر کل ثبت 

 تجاری کشور ماعکس نمود.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

کار، مالیاپ و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنناایع، معاد  و کشنناورزی  کارگروه مالیاتی کمیسننیو   اعالم برحسنن 

ستا   شماره در رابطه با  زیر ، مواردا سااد  ثبت سازما    08/05/1401 مورخ 82143/1401 نامه  شور  امالک و ا  در ک

 مورد ایراد قرار گرفته است: نحوه ممیزی مستاداپ مالی و اساادی شرکت های تجاری خصوص

ساس  بر -1 صوی   ثبت " 3 باد ا ساب  و ترازنامه ت سابدار  تایید از پس تجاری شرکتدای  انواع زیا  و سود  ح  ح

 ناموده صادر  دستورالعملی  مورد این برای رسمی  حسابدارا   جامعه حاضر  حال در".است  پذیر امکا  رسمی 

ست  صول  لذا ا سابدارا   یا ا سمی  ح  ریال میلیو  200 تا 50 بین وجوهی یا و نموده خودداری آ  ازانجام ر

ضا  صول  صورتیکه  در دارند تقا سا   یا بازرس " تجارپ قانو  148 ماده مطابق ا  در که وظایفی بر عالوه بازر

ست  شده  مقرر آنا  برای قانو  این مواد سایر   صورتحساب   ودارایی صورپ  درستی  و صحت  درباره مکلفاد ا

 هم و کاادمی تدیه عمومی مجمع به تسلیم برای مدیرا  که ایترازنامه و زیا  و سود حساب و عملکرد دوره

شته  عمومی مجامع اختیار در مدیرا  که اطالعاتی و مطال صحت  درباره چاین   لذا ".کااد نظر اظدار اندگذا

 اسننت گزاف بسننیار آنا  برای بعضننا که کااد پرداخت باید اقتصننادی کوچک های واحد که ای هزیاه بجز

 . دارد نیز وظیفه تداخل مالی صورپ تایید موضوع

 تغییراپ، ثبت جمله از شننده ثبت شننرکتدای به ثبتی خدماپ گونه هر ارائه " بخشنناامه این 11 ماده مطابق -2

ستلزم  تجارتی، ثبت دفتر تجاری، دفاتر پلم  سانی  م س   و قانونی مواعد در اطالعاپ بروزر   دیهتایی مورد ح

 ایرا  اسنننالمی جمدوری مرکزی بانک و مالیاتی امور سنننازما  و مجوز اعطای متولی دسنننتگاه الکترونیکی

شد  سلیم  عدم صورپ  در. میبا   گاهپای یا و ثاا سامانه  طریق از روزه پانزده اخطار از پس مذکور، های تاییدیه ت

  گمرکی و ای بیمه مالیاتی، مالی، بانکی، ثبتی، خدماپ جمله از خدماپ گونه هر ارائه ثبت سننازما  اطالعاپ

  یا و مذکور های تاییدیه ارائه با صرفا  سابق  وضعیت  به آ  اعاده  ایاکه ضمن  گردد می متوقف شخص  آ  به
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  یا و مالیاتی امور سازما   ماناد متولی های دستگاه  از الکترونیکی تایید اخذ. "است  مجاز قضایی  حکم صدور 

شد  بانکی یا و مالیاتی بدهی دارای واحد اگر  مرکزی بانک  این رد نماید متوقف را شرکت  عملیاپ میتواند با

  عظیمی مشننکل دچار مالیاتی نظر از را شننرکت عملکرد میتواند قانونی دفاتر اخذ  عدم ماناد مواردی ارتباط

صالح  که نماید ضا  آ  ا شکل  رفع همچاین  میگردد ممکن غیر بع صورپ  م   دمع که بود خواهد الکترونیکی ب

  باید اقداماپ کلیه 12 باد اساس بر طرفی از ، افزود خواهد شده ایجاد مشکل بر نیز مربوطه سازما  همکاری

 .مایدن می تشدید را مدپ کوتاه در مشکل رفع عدم سازمانی مرات  سلسه به توجه با که باشد الکترونیکی

بندی جلسه جمع

کارگروه تخصصی 

)کارشناسی( به تاریخ 

25/7/1401 

 

 کارشااسی:نظراپ اعضا حاضر در جلسه 

 مردادماه 8 تاریخ در ای بخشاامه: مشدد غیرتجاری موسساپ و شرکتدا ثبت اداره رئیس زاده، شریعت ساداپ طلعت 

 باید ها شرکت ثبت برای است شده عاوا  آ  در که شد واصل ما به اسااد سازما  رئیس امضای و دستور با 1401

 فکیکت اقتصادی فعال های شرکت از کم کم صوری و کاغذی های شرکت ترتی  بدین تا بگیرد صورپ آزمایی راستی

 ری،دادگست رسمی کارشااس از بایست می سرمایه افزایش زما  در ها شرکت کلیه که شد عاوا  ابتدا در. شوند جدا و

 .برسد کارشااسا  تایید به مدم این تا کااد استفاده حسابرسی موسساپ یا حسابرسی

 رسمی حسابرس دتایی به حتما بایست می شرکت تراز تصوی  که است شده تاکید نکته این بر ایاکه بیا  با زاده شریعت

 و استه شرکت شرکای سوی از شکایتی معمول شود، می تشکیل قضایی مراجع در که هایی پرونده: شد یادآور برسد،

 .است داده سرمایه افزایش سدامدارا  توسط سدام افزایش محل از شرکت شده اعالم

 موارد برخی در که است آ  دیگر توجه قابل نکته: کرد تصریح مشدد غیرتجاری موسساپ و شرکتدا ثبت اداره رئیس

 سازما  عدده بر تکلیفی رابطه این در قانو  و شوند می تشکیل تجارپ قانو  برخالف که هستاد خانوادگی ها شرکت

 های برگه در معمول ها شرکت گونه این صاحبا  رو، این از. است نگذاشته غیرتجاری موسساپ و شرکتدا ثبت

 .ندارد مساله این تشخیص برای ابزاری قانو ، چارچوب در نیز سازما  و هستاد قضیه این ماکر خوداظداری

 به هسرمای افزایش کاد، پیدا افزایش مطالباپ طریق از سرمایه است مقرر که زمانی معمول: کرد تصریح زاده شریعت

 حسابرس گزارش و حسابداری فرآیاد صرف به شرکت و شود نمی واریز کجا هیچ در پول که چرا است، صوری شکل

 .دهد می سرمایه افزایش خود،

 تشرک که است این دنبال به ها شرکت ثبت اداره: شد یادآور مشدد غیرتجاری موسساپ و شرکتدا ثبت اداره رئیس

 .شوند خارج گود از تدریج به صوری های شرکت و باشاد ماندگار واقعی های

 مسئله ینا با گرفت صورپ مرکز با که مکاتباتی طی تعاونی، شرکتدای متفاوپ وضعیت به توجه با: کرد خاطرنشا  وی

 .ندارد حسابدار و رسمی حسابرس تایید به نیازی تعاونی، های شرکت در سرمایه افزایش که شد موافقت

 شرکت موارد برخی در: داد ادامه است، بر هزیاه ها شرکت برای حسابدار و حسابرس تایید ایاکه بر تاکید با زاده شریعت

 تاظیم بابت توما  میلیو  16 حدود بایستی سپارند می رسمی حسابرس به را امور که زمانی و ندارند خاصی فعالیت ها

 نقدی رمایهس طریق از کسی اگر البته. کااد می دریافت مبلغ این از کمتر مبلغی نیز رسمی کارشااسا . بپردازند ساد

 و ادک گذاری سپرده بانک در را پولی باید فرد این واقع در. ندارد پروسه این گذراند  به نیازی دهد، سرمایه افزایش
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 که است آ  راهکار تادا لذا. شود صادر آگدی که زمانی تا شد خواهد مسدود پول این تجارپ، قانو  184 ماده طبق

 .شود اقدام روز یک در و افراد این شرکت ثبت به نسبت نوبت از خارج

 به را موارد اند کرده اعالم ما به که است گرفته صورپ تدرا  های شرکت ثبت کل اداره با مکاتباتی: افزود زاده شریعت

 .لجراستا لزم امر، این با مرتبط بخشاامه مفاد نشود، داده ما به پاسخی که زمانی تا اما کااد؛می ماعکس سازما  ریاست

 این رد اصلی چالش و مساله: کرد تصریح مشدد بازرگانی اتاق مالیاتی مرشدکارگروه مدرا  نشست، از دیگری بخش در

 ارشااسک تایید به باید غیرنقدی صورپ به سرمایه افزایش هم قبال. نیست غیرنقدی سرمایه افزایش به مربوط حوزه،

  .کاد تایید را مدارک باید نیز رسمی حسابرس حاضر حال در ماتدا. دارد تداوم همچاا  مدم این که رسید می رسمی

 های شرکت انواع زیا  و سود حساب و ترازنامه تصوی  ثبت کشور، اسااد ثبت سازما  بخشاامه طبق: داد ادامه وی

 . است پذیر امکا  رسمی حسابدار تایید از پس تجاری

 میلیو  نیم و 19 تا توما  میلیو  3 از رسمی حسابدارا  جامعه: گفت رسمی حسابدار دستمزد افزایش به اشاره با مرشد

 به توما  میلیو  100 باید سال در واقع، در. است زیاد ها شرکت اکثر برای مبالغ این که گیرند می دستمزد توما 

 هتوجی شرکت برای مساله این و کاد می دریافت مبلغ این از بیش رسمی حسابدار که شود پرداخت ساده حسابدار

 . ندارد اقتصادی

 احرازهای جمله از ها شرکت  ثبت به مربوط قانونی الزاماپ کلیه که است  آمده بخشاامه  این 12 باد در: شد  یادآور وی

 انجام آنی و غیرحضنننوری خط، بر واحد پاجره طریق از صنننرفا اهلیتی و هویتی احرازهای و ای بیمه و مالیاتی  بانکی، 

 چدارچوب در را خود فعالیت موضوع  باید ها شرکت  تاسیس  ثبت متقاضی » که دارد صراحت  نیز بخشاامه  5 باد. شود 

ضوع  بادی طبقه شخص  ها شرکت  ثبت جامع سامانه  فعالیت مو ست  و م ست  بدا  این. «کاد درخوا   فعالیت که معاا

ضاییه  قوه که چاا . ندارد جای باد این در شرکت  دیگر های ضو  با که شود  ماعقد قراردادی اگر کاد می عاوا  ق  عمو

 . است باطل معامله آ  باشد، نداشته همخوانی شرکت فعالیت
 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای 

 ثبت کل استا ، اداره  مالیاتی امور کل اداره رضوی،  خراسا   استانداری  اشتغال  و گذاری سرمایه  امور هماهاگی دفتر

  تامین و مالیاپ کار، کمیسننیو  مشنندد، اصننااف بانکدای اسننتا ، اتاق هماهاگی اسننتا ، کمیسننیو  امالک و اسننااد

 صننافی انجمادای اسننتا ، کانو  تجارپ و عد م صنناعت، خانه کشنناورزی، و معاد  صنناایع، بازرگانی، اتاق اجتماعی

 استا  بایا  دانش شرکتدای استا ، انجمن صاایع مدیرا  استا ، انجمن صاایع کارفرمایی

 

 جمعبادی مورد توافق اعضا

  و قضننایه قوه محترم معاو  8/5/1401 مورخ 82143/1401 شننماره نامه  شنند، مطرح جلسننه در آنچه ایاکه به نظر

   ل فعا تجاری شرکتدای  اساادی  و مالی مستاداپ  ممیزی نحوه عاوا  تحت کشور  امالک و اسااد  ثبت سازما   ریاست 

صادی  شدای  با را اقت ساس  بر که طوری به. نمود خواهد و نموده روبرو زیادی چال صوی   ثبت " آ  3 باد ا   و ترازنامه ت

 جامعه حاضننر حال در".اسننت پذیر امکا  رسننمی حسننابدار تایید از پس تجاری شننرکتدای انواع زیا  و سننود حسنناب

 خودداری آ  ازانجام رسمی  حسابدارا   یا اصول  لذا است  ناموده صادر  دستورالعملی  مورد این برای رسمی  حسابدارا  

  " تجارپ قانو  148 ماده مطابق اصنننول صنننورتیکه در دارند تقاضنننا ریال میلیو  200 تا 50 بین وجوهی یا و نموده

  و صننحت درباره مکلفاد اسننت شننده مقرر آنا  برای قانو  این مواد سننایر در که وظایفی بر عالوه بازرسننا  یا بازرس



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  4

 

 مجمع به تسلیم  برای مدیرا  که ایترازنامه و زیا  و سود  حساب  و عملکرد دوره صورتحساب   ودارایی صورپ  درستی 

  اندگذاشنننته عمومی مجامع اختیار در مدیرا  که اطالعاتی و مطال صنننحت درباره چاین هم و کاادمی تدیه  عمومی

سیار  آنا  برای بعضا  که کااد پرداخت باید اقتصادی  کوچک های واحد که ای هزیاه بجز لذا ".کااد نظر اظدار  زافگ ب

ست  ضوع  ا شاامه  این 11 ماده مطابق بعالوه. دارد نیز وظیفه تداخل مالی صورپ  تایید مو   خدماپ گونه هر ارائه " بخ

 زرسنننانیبرو مسنننتلزم تجارتی، ثبت دفتر تجاری، دفاتر پلم  تغییراپ، ثبت جمله از شنننده ثبت شنننرکتدای به ثبتی

  بانک و مالیاتی امور سازما   و مجوز اعطای متولی دستگاه  الکترونیکی تاییدیه مورد حس   و قانونی مواعد در اطالعاپ

سالمی  جمدوری مرکزی شد  ایرا  ا سلیم  عدم صورپ  در. میبا  طریق از روزه پانزده اخطار از پس مذکور، های تاییدیه ت

 ای یمهب مالیاتی، مالی، بانکی، ثبتی، خدماپ جمله از خدماپ گونه هر ارائه ثبت سازما   اطالعاپ پایگاه یا و ثاا سامانه 

  یا و مذکور های تاییدیه ارائه با صرفا  سابق  وضعیت  به آ  اعاده  ایاکه ضمن  گردد می متوقف شخص  آ  به گمرکی و

  نکبا یا و مالیاتی امور سننازما  ماناد متولی های دسننتگاه از الکترونیکی تایید اخذ. "اسننت مجاز قضننایی حکم صنندور

 واردیم ارتباط این در نماید متوقف را شنرکت  عملیاپ میتواند باشند  بانکی یا و مالیاتی بدهی دارای واحد اگر  مرکزی

شکل  دچار مالیاتی نظر از را شرکت  عملکرد میتواند قانونی دفاتر اخذ  عدم ماناد صالح  که نماید عظیمی م ضا ب آ  ا   ع

 بر نیز مربوطه سنننازما  همکاری عدم که بود خواهد الکترونیکی بصنننورپ مشنننکل رفع همچاین  میگردد ممکن غیر

شکل  ساس  بر طرفی از ، افزود خواهد شده  ایجاد م شد  الکترونیکی باید اقداماپ کلیه 12 باد ا سه    به توجه با که با  سل

 .میاماید تشدید را مدپ کوتاه در مشکل رفع عدم سازمانی مرات 

  الکام و اسااد ثبت کل اداره و قضایی محترم دستگاه به انعکاس و گو و گفت شورای در طرح ضمن گردد می مقرر لذا

ستا ،  شاامه  این آنجائیکه از ا س   مانع  بعاوا  میتواند بخ   با و نماید مواجه اخالل با را  مرتبط های سازما   کار، و ک

ضوع  اهمیت به توجه شاامه  این اجرای موقت توقف مو ضه  و اجرا نحوه تر دقیق ارزیابی تا بخ  زا پیگیری با آ  های عار

 .گردد درخواست شورا دبیرخانه امالک، و اسااد ثبت کل اداره قضایی، دستگاه استانداری، طریق

 پیشنهادات

شماره   در ارتباط با سااد  ثبت سازما    08/05/1401 مورخ 82143/1401 نامه  شور  امالک و ا صوص  در ک نحوه  خ

جداپ و جمعبادی دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع    ممیزی مستاداپ مالی و اساادی شرکت های تجاری   

شاداد  صوی       نظراپ ، پی شورا ارائه می نماید تا پس از ت صوی  به  شو    از زیر را جدت ت سال به  از  ورای مرکز طریق ار

 پیگیری شود:کشور  امالک و اسااد ثبت کل اداره و قوه قضائیه به انعکاسطریق استانداری با 

  و نماید مواجه اخالل با را  مرتبط های سازما   کار، و کس   مانع  بعاوا  تواند می بخشاامه  این آنجائیکه از

ضوع  اهمیت به توجه با شاامه  این اجرای موقت توقف مو ضه  و اجرا نحوه تر دقیق ارزیابی تا بخ  آ  های عار

 .گردد درخواست

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 25/07/1401دبیرخانه شورای گفت و گو مورخ  جلسه بیست و هشتمین صورتجلسه  -1

  بازرگانی،   اتاق  اجتماعی  تامین  و مالیاپ   کار،  کمیسنننیو  7/7/1401 مورخ ص-2262/1401 شنننماره  نامه   -2

 استا  کشاورزی و معاد  صاایع،



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  5

 

سااد  ثبت سازما    8/5/1401 مورخ 82143/1401 شماره  نامه -3 شور  امالک و ا صوص  در ک  ممیزی نحوه خ

 تجاری های شرکت اساادی و مالی مستاداپ

بازرس یا بازرسا  عالوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانو  برای آنا  مقرر شده  " :قانو  تجارپ 148ماده  -4

ست مکلفاد  صورپ دارایی      ا ستی  صحت و در سود و زیا  و         درباره  ساب  ساب دوره عملکرد و ح صورتح و 

مطال  و    کااد و هم چاین درباره صنننحت    ای که مدیرا  برای تسنننلیم به مجمع عمومی تدیه می     ترازنامه  

ل اند اظدار نظر کااد. بازرسننا  باید اطمیاا  حاصنن اطالعاتی که مدیرا  در اختیار مجامع عمومی گذاشننته

سدام در    صاحبا   سا         نمایاد که حقوق  ست به طور یک شرکت تعیین کرده ا ساامه  سا حدودی که قانو  و ا

صنناحبا  سنندام قرار دهاد  رعایت شننده باشنند و در صننورتی که مدیرا  اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار

 ".بازرسا  مکلفاد که مجمع عمومی را از آ  آگاه سازند

ستا      4/8/1401 مورخ 17228/1401/102 شماره  نامه -5 سااد و امالک ا مدیر کل ثبت  به بهاداره کل ثبت ا

 شرکت ها و موسساپ غیر تجاری کشور

 


