
 ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه عضو مالیاتی رسمی مشاوره موسسات نمونه اساسنامه

 

 وزیران هیات مصوب جامعه اساسنامه 03ماده موضوع

 (جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایرانعضو )  همکاران  مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسه اساسنامه

 همکاران مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسه : مؤسسه نام -1ماده

 . انتفاعی تجاری غیر موسسه : مؤسسه نوع -2 ماده

 .شود می تشکیل نامحدود مدت برای تأسیس تاریخ از : مؤسسه مدت -3ماده

 بنااستاد حسنخیابان  هروی میدان تهران شهرستان تهران استان:  نشانی به:  مؤسسه اصلی مرکز -4 ماده

 .می باشد 6663379666 کدپستی طبقه چهارم - 66 واحد 469 پالک  شریعتیمیدان 

          پذیر امکان شرکا مجمع تصویب با کشور از خارج و داخل نمایندگی در و شعب تأسیس اصلی، مرکز تغییر    
 کشور از خارج نمایندگی در و شعب تأسیس مورد در. باشد می مدیره هیات اختیار در نشانی تغییر و تعیین لیکن است،

         .است الزامی ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه تائیدیه اخذ

 .است ایرانی تابعیت دارای مؤسسه :مؤسسه تابعیت -5ماده

 :است زیر خدمات ارائه به محدود مؤسسه موضوع :مؤسسه موضوع -6ماده

 .مالیاتی مودیان به مالیاتی مشاوره خدمات ارائه -6-1

 .مالیاتی مودیان به مالیاتی قانونی نمایندگی خدمات ارائه -6-2

 .کشور مالیاتی امور سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت به مالیاتی خدمات ارائه -6-0

 01/34/1024 مصوب مستقیم مالیاتهای قانون 212 ماده 2 تبصره موضوع سپاری برون مالیاتی خدمات ارائه -6-4
 .کشور مالیاتی امور سازمان طرف از ارجاعی

 .شودمی ارجاع فوق موارد چارچوب در هادادگاه یا قضایی و دولتی مراجع توسط که مالیاتی خدمات ارائه -6-5

 .شودمی ارجاع اعضا به ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه توسط که مالیاتی خدمات ارائه -6-6

 .شودمی مصوب ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه عالی شورای توسط که مواردی سایر -6-7

 .است شده پرداخت شرکا توسط تماماً که است ریال  601110111 مؤسسه سرمایه: مؤسسه سرمایه -7 ماده

 :است زیر شرح به هاآن الشرکهسهم و شرکا :آنان الشرکه سهم و شرکا -8 ماده

 امضا       اقامتگاه           ریال الشرکه سهم مبلغ                  خانوادگی نام و نام

 13شماره  12پالک  03/5پنجم نیروی هوایی  -تهران پیروزی       ریال 791111  حسینیسید احمد -6

 3واحد  7کوچه ارکیده پالک  شهیدسلیمی جهرمی -بلوار فردوس تهران      ریال  771111   لواکبر برجعلی-2

 مجتمع مسکونی مهر و ماه -شهید صبحی -یامپبلوار  -تهران سعادت آباد   ریال  771111         عزیز اعمی -0

 

           مالیاتی رسمی مشاوران جامعه عضو مالیاتی رسمی مشاور باید مؤسسه شرکای :شرکا تعداد و شرایط -9 ماده
 .دارند تضامنی لیتئومس شرکا. است نفر 0 حداقل زمان هر در آنان تعداد و باشند ایران
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 امضا          نام و نام خانوادگی اعضا

 رسمی مشاور وضعیت از آنان از یک هر شرایط یا شود کمتر فوق در مقرر حداقل از شرکا تعداد زمان هر در -2-1
 صورت ماه( 6) مدت ظرف حداکثر باید ماده این مقررات با مؤسسه وضعیت انطباق یابد، تغییر جامعه عضو مالیاتی
  .گرددمی تلقی منحل ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه نظر از مذکور مؤسسه صورت این غیر در .پذیرد

 وثیقه به یا دنساز مقید را آن از ناشی حقوق و خود الشرکهسهم از قسمتی یا تمام حق ندارند شرکا از یک هیچ -2-2
 رسمی مشاوران سایر به تنها صورت هر در الشرکهسهم. شرکا مجمع تصویب با مگر ند،نک واگذار غیر به یا دنبگذار

 .است انتقال قابل ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه عضو مالیاتی

 به سالیک از بیش یا لغو دلیلی هر به ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه در شرکا از یک هر عضویت اگر -2-0
 .است الزامی مؤسسه از وی خروج درآید، تعلیق حالت

 شریک نباشد، مصلحت به ماده این در شده بینی پیش موارد به توجه با شرکا از یک هر همکاری ادامه چنانچه -2-4
 به متعهد الزم، خارج عقد ضمن اساسنامه این قبول با مؤسسه شرکای کلیه. است مؤسسه از خروج به ملزم مزبور

 از تواندنمی مؤسسه با مالی اختالفات دلیل به حتی باشد ماده این مقررات مشمول که شریکی هر و اندماده این اجرای
 .کند خودداری مؤسسه از خروج

 مطالبات و حقوق کلیه پرداخت به نسبت باید شرکا سایر شرکا، از هریک اختیاری یا و قهری خروج صورتدر -2-5
 از شرکا مجمع تصویب با مذکور شریک الشرکهسهم تکلیف تعیین. نمایند اقدام قانونی ذینفعان به یا وی به مربوط
 .گرفت خواهد صورت جدید شریک یا شرکا سایر به الشرکهسهم انتقال یا سرمایه کاهش طریق

 جریان در کارهای شامل هادارایی روز ارزش خالص از الشرکهسهم نسبت به شده خارج شریک به مربوط حقوق -2-6
 ذینفع طرفین توافق با( وجود درصورت) مؤسسه سرقفلی یا مالکیت سهم بابت مبلغی اضافه به کار پیشرفت به توجه با

 حداکثر شده خارج شریک هایبدهی کسر و مطالبات سایر اضافه به فوق حقوق پرداخت. است پرداخت و محاسبه قابل
 .گیردمی انجام ماه( 0) ظرف

 آن به نسبت شرکا از یک هر گیریکناره قصد کتبی اعالم تاریخ از ماه( 0) ظرف حداکثر باید شرکا مجمع -2-7
 تا خود به مربوط تعهدات انجام به نسبت است موظف مستعفی شریک گیری،کناره تحقق صورتدر. کند گیریتصمیم

 .گرفت خواهد صورت شرکا اکثریت موافقت با جدید شریک ورود. کند اقدام باشد الزم که زمان هر

 عدم صورت در. شد خواهد فصل و حل آنان قبول مورد داور به مراجعه طریق از زمان هر در شرکا بین اختالف -2-3
 رسمی مشاوران جامعه مدیره هیات طرف از شده تعیین داوری هیات به ارجاع طریق از اختالف موضوع شرکا توافق

 .کنند تبعیت صادره رأی از مکلفند ماده این شرایط قبول با مؤسسه شرکای. شد خواهد فصل و حل ایران مالیاتی

 مراجع سایر یا کارفرما به ایحرفه و مالیاتی خدمات انجام گزارشات و مالی آور تعهد اسناد و قراردادها کلیه -2-2
 .شود مؤسسه مهر به ممهور و امضا مجاز، امضای صاحب شرکا از نفر دو حداقل توسط باید ذیربط

             وارد ثالث اشخاص به ای حرفه و تخصصی مالیاتی خدمات ارائه از که خسارتی هرگونه جبران مسئولیت -2-13
 از لکن است، نافذ شرکا بین روابط نظر از تنها موضوع این. بود خواهد کار مسئول شرکای یا شریک عهده بر شودمی
 .هستند خسارت جبران مسئول متضامناً مؤسسه شرکای کلیه ثالث اشخاص نظر

  مدیره تأهی -2 شرکا مجمع -1 :از عبارتست مؤسسه ارکان -11 ماده
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. شد خواهد تشکیل مؤسسه مالی سال پایان از بعد ماه چهار مدت ظرف سال، در باریک حداقل شرکا مجمع -11ماده
. گردد تشکیل نیز العادهفوق طورهب شرکا یا مدیره تأهی اعضا از یک هر دعوت بنابه است ممکن شرکا مجمع ضمناً

 .است زیر شرح به شرکا مجمع اختیارات و وظایف

 .مدیره تأهی اعضای عزل یا و انتخاب- 1

 .هااندوخته و سود تقسیم خصوص در تصمیم اتخاذ و مؤسسه مالی هایصورت تصویب- 2

 . مؤسسه االنتشار کثیر روزنامه تعیین- 0

 . مؤسسه مشی خط تعیین- 4

 .ساالنه بودجه تصویب- 5

 . مدیره تأهی اعضای جلسات در حضور حق و کاری اضافه پاداش، مزایا، حقوق، تعیین- 6

 . شرکا خروج و ورود به نسبت تصمیم اتخاذ- 7

 .شرکا بین الشرکهسهم انتقال و نقل تصویب- 3

 . کشور از خارج و داخل در نمایندگی یا و شعب تأسیس اصلی، مرکز تغییر- 2

 . اساسنامه مواد تغییر- 13

 . مؤسسه انحالل- 11

-دبیر تائید به باید قبالً ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه مقررات با مطابقت نظر از اساسنامه مواد در تغییر  – تبصره

 .باشد رسیده وربزم جامعه مدیره هیات رئیس و کل

 تعیین اساسنامه این مواد سایر در که مواردی در یأر اتخاذ و شرکا مجمع جلسه تشکیل برای الزم نصاب  – 12 ماده
 :است زیر شرحهب نشده،

 شرکا از تعداد هر حضور با دوم بار برای و شرکا سوم دو حضور اول، بار برای:  مجمع جلسات تشکیل برای الزم نصاب
 .بود خواهد معتبر لسهج در حاضر اعضای سوم دو موافق یأر با همواره مجمع تصمیمات. شد خواهد تشکیل

 دو حداقل حضور با آن تصمیمات و مجمع تشکیل. باشند نفر 0 حداکثر موسسه شرکای تعداد که صورتی در –تبصره
 .بود خواهد معتبر نفر

 یک حداقل توسط ایشان استنکاف یا غیاب در و مدیره تأهی رئیس توسط شرکا مجمع تشکیل برای دعوت -13 ماده
 .آمد خواهد عمل به شرکا از سوم

 این در گرفت خواهد صورت االنتشار کثیر روزنامه و سفارشی پست طریق از شرکا مجمع تشکیل برای دعوت -10-1
 .است روز 03 حداکثر و روز 13 حداقل مؤسسه شرکای مجامع تشکیل تاریخ تا دعوت تاریخ فاصله صورت

 .بود نخواهد الزامی فوق تشریفات رعایت شرکا تمامی حضور صورت در -10-2

 .  دهند وکالت کتباً مؤسسه دیگر شرکای به شرکا مجمع در یأر اتخاذ و حضور برای توانند می رکاش -10-0

  سال 2 مدت برای که شرکا از نفر 7 از مرکب ای مدیره هیات توسط مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسه -14 ماده

 خود جلسه اولین در مدیره تأهی. است بالمانع مدیره هیات اعضای انتخاب تجدید. شد خواهد اداره شوند، می انتخاب
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 قانونی اختیارات و وظایف .کندمی تعیین عامل مدیر یک و رئیس نایب یک رئیس، یک مدیره، تأهی اعضای بین از
 . شودمی تعیین مدیره تأهی توسط تفکیک به عامل مدیر و رئیس نایب رئیس،

 مجمع صالحیت در اساسنامه این طبق که مواردی استثنای به مؤسسه امور کلیه اداره برای مدیره تأهی -15 ماده
 :است زیر شرح به مدیره تأهی اختیارات اهم. باشدمی کامل اختیار دارای رکاست،ش

 . الزم هایدستورالعمل و ها نامه آئین اجرای و تصویب و مؤسسه امور اداره- 1

 و استفاده برای مرکزی بانک از مجوز دارای اعتباری مؤسسات یا هابانک نزد مؤسسه نام به بانکی حساب افتتاح- 2
 . مؤسسه هایفعالیت و جاری امور در برداریبهره

 .مؤسسه وظایف انجام برای الزم تسهیالت و امکانات تدارک و تهیه نیاز، مورد انسانی نیروی تأمین- 0

 .هاآن اقاله و فسخ یا تبدیل و تغییر و قرارداد نوع هر انعقاد و معامالتی مالی، امور اداره- 4

 .مؤسسه دیون کلیه پرداخت و مطالبات دریافت تجاری، اوراق پذیرش و ظهرنویسی و امضاء- 5

 .مؤسسات و شرکتها ها،بانک از مؤسسه فعالیت برای استقراض نوع هر و اعتبار و وام تحصیل- 6

 .مکرر صورتهب و دفعات به آنها رهن فک و منقول غیر و منقول از اعم مؤسسه اموال ترهین- 7

 حل شورای داوری، ذیصالح مراجع در آن از دفاع و دعوی هرگونه اقامه ثالث، اشخاص برابر در مؤسسه نمایندگی- 3
 .آن از انصراف یا دعوی فیصله و سازش و صلح هرگونه حق با هادادگاه و اختالف

 یا و آن بدون یا توکیل در توکیل و توکیل حق با غیره و دادرسی امور انجام برای نیاز مورد وکالی یا وکیل تعیین- 2
 . کراراً ولو دادگستری رسمی کارشناسان تعیین درخواست

 .شرکا مجمع تصمیات اجرای و شرکا عمومی مجامع برگزاری- 13

 مراجع یا و شرکا مجمع به ارائه برای مؤسسه هایفعالیت عملکرد گزارش و مالی هایصورت تنظیم و تهیه- 11
 .ذیربط

 .ذینفعان سایر یا و مؤسسه کارکنان برای الزم تحقیقاتی و آموزشی های برنامه اجرای و تصویب- 12

 مدیر امضای با تجاری اوراق سایر و برات سفته، چک، قراردادها، قبیل از مؤسسه آور تعهد اوراق و اسناد کلیه- 10
 . است اعتبار دارای مؤسسه مهر با مدیره تأهی اعضای از نفر یک و عامل

روز پس از  15های مالی خود را ظرف مدت مؤسسه موظف است یک نسخه گزارش حسابرسی منظم به صورت -14
 .لیاتی ایران تحویل نمایدتصویب مجمع شرکا به جامعه مشاوران رسمی ما

 به خود مسئولیت به را خود امضای حق نیز و اختیارات از قسمتی یا تمام توانند می مدیره تأهی اعضای -16 ماده
 .برسد شرکا سایر اطالع به و باشد کتبی باید اختیار تفویض این. کنند تفویض شرکا سایر به یا یکدیگر

عضو  مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات ایران، مالیاتی رسمی مشاوران جامعه وظایف و اهداف به با توجه  -17 ماده
 از جلوگیری منظور به کشور مالیاتی نظام به شده ارائه اطالعات شفافیت و افزایی اطمینان بخشی،اعتبار موظفند جامعه

 و ایحرفه اخالق رفتار وآئین به خود را پایبندی عمل در و داده قرار خود امور سرلوحه را مالیاتی فرار و پولشویی
 .نمایند اثبات ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه مقررات

کسب  و قانونی مقررات رعایت به آنها شرکای و جامعه عضو مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات پایبندی -13ماده
 مالیاتی نظام مالیاتی و مؤدیان اعتماد جلب اصلی عامل و حرفه بقای عامل که آن ارتقای و حفظ و ایحرفه صالحیت
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مذکور  مؤسسـات بندیرتبه نظام و در است ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه مشی خط از مهمی بخش است، کشور
 .بود خواهد موثر قطعاً هامسئولیت ارجاع و هاتوزیع فعالیت جهت جامعه توسـط آنها عملکرد ارزیابی و آنها شرکای و

 انجام کار. دهند انجام مشترک کار امور برخی در توانندمی جامعه عضو مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات -12 ماده
 مؤسسه هر و اختیارات وظایف حدود شدن مشخص و مؤسسه چند یا دو فیمابین کتبی قرارداد انعقاد به منوط مشترک

موظفند  مذکور مؤسسات .دارند تضامنیمسئولیت  شده انجام کار در داد،قرار طرف مؤسسه چند یا دو شرکای کلیه. است

 .نمایند جامعه تحویل به روز 71 مدت ظرف را مذکور قرارداد از نسخه یک

 توافق کتبی با صرفاً دیگر مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات کارکنان ایحرفه خدمات از موقت استفاده هرگونه -23ماده
 .بود خواهد مجاز ذیربط مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسه دو

              توافق  با مالیاتی، رسمی مشاوره مؤسسه چند یا دو توسط پژوهشی و تحقیقاتی آموزشی، امور انجام -21 ماده
 .است مجاز طرفین کتبی

 قراردادهای المللی،بین مالیاتی مشاوره مؤسسـات با توانندمی جامعه عضو مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات -22 ماده
مدت بلند قراردادهای انعقاد ای،حرفه نمایندگی انواع پذیرش صورت به تواندمی همکاری این. نمایند منعقد همکاری
مکلفند  مذکور مالیاتی رسمی مشاوره صورت مؤسسات ایندر. شود انجام موردی مشارکت قراردادهای یا و همکاری

ایران  مالیاتی رسمی مشاوران جامعه به انعقاد قرارداد از تاریخ روز 71 مدت ظرف را تنظیمی قرارداد از نسخه یک

 .نمایند ارسال

مقررات  و قوانین از جمله خود، کارکنان مورد در قانونی وظایف کلیه مکلفند مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات -20 ماده
 .نمایند رعایت را اجتماعی تأمین بیمه و کار تکلیفی، هایمالیات

 و (مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسه)نام  شامل باید مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات مکاتباتی هایسربرگ -24ماده
 .باشد( ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه عضو) عبارت و عضویت شماره

 اصالح قانون  277 و 276  ،275  ،274  مواد قانونی مقررات مفاد مکلفند مالیاتی رسمی مشاوره مؤسسات -25ماده
 را الزم هایخود آموزش مجموعه زیر کارکنان به و نموده رعایت دقیقاً را 01/34/1024 مصوب مستقیم هایمالیات

 .نمایند ارائه های مربوطمجازات و هاآن ارتکاب در معاونت و مالیاتی جرم موارد مالیاتی، تخلفات خصوصدر

 ماه سفندا آخر به و شروع سال هر ماه فروردین اول از که شمسی الس یک از است عبارت مؤسسه مالی سال -26ماده
 .شودمی ختم سال همان

 .است مدیره تأهی حساب مفاصا حکم در شرکا مجمع توسط مالی هایصورت تصویب -27 ماده

 سمت به مؤسسه از خارج یا شرکا بین از نفر یک شرکا، مجمع توسط مؤسسه انحالل تصویب صورتدر -28 ماده
 .دهدمی انجام تجارت قانون سوم فصل مقررات اساس بر را تصفیه امور و شودمی انتخاب تصفیه مدیر

 قانون تابع  (Force Majeure)ماژور فورس شرایط و اساسنامه این در نشده بینی پیش موارد هرگونه -29 ماده
 .است ایران مالیاتی رسمی مشاوران جامعه مقررات و جارتت

 .است سیدهر شرکا مجمع تصویب به                   تاریخ در تبصره 2 و ماده  71 بر مشتمل اساسنامه این -31 ماده


