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قانون حسابرســی اتحادیه اروپا1 در 16 ژوئن 2014 و پس از انتشــار در یک مجله رســمی، به اجرا درآمد. برای همه موارد از جمله 
خدمات غیرحسابرســی2، به اســتثنای الزامهای مربوط به چرخش اجباری مؤسسه حسابرسی3  که برای آن شاخصهای خاصی 
دیده شــده اســت، تاریخ اجرا 17 ژوئن 2017 بود )اولین سال مالی که پس از 17 ژوئن 2017 آغاز شود(. برخی کشورهای عضو برای 
مقررات خاص این قانون، تاریخ شــروع دیگری را ارائه کرده اند. این قانون در قالب یک رهنمود و مقررات اســت و اختیارهایی برای 
کشــورهای عضو در نظر گرفته شده تا در سطح محلی تصمیم گیری شود. در حال حاضر، کشورهای عضو طی دو سالی که برای تغییر 

قوانین حسابرسی اتحادیه اروپا به قوانین ملی خود فرصت دارند، نحوه اجرای مفاد مختلف مقررات را تعیین می کنند.
بسیاری از مفاد این قانون برای تقویت راهبری شرکتی و افزایش شفافیت حسابرسی برای سرمایه گذاران و کمیته های حسابرسی در 
نظر گرفته شده است. مواردی که بیشترین توجه را به خود جلب کرده اند، از جمله ممنوع شدن خدمات غیرحسابرسی و چرخش اجباری 

مؤسسه حسابرسی، در این مقررات در نظر گرفته شده و تنها برای شرکتهای سهامی عام و حسابرسان قانونی آنها اعمال می شود.
قانون یادشــده پیچیده اســت و خالصه مالحظات قانونی و اجرایی تشریح شده در زیر، دال بر مشاوره حقوقی نیست.  چند بخش از 
این قانون به تفسیر نیاز دارد و ممکن است با گذشت زمان تکامل پیدا کند و مشارکت کنندگان بازار ممکن است بخواهند پیش از انجام 

اقدامهایی به منظور رعایت قانون، مشاوره حقوقی بگیرند.

 ترجمه: هادی مشهدی قره قیه

خدمات غیرحسابرسی؛
محدودیتها و حدود حق الزحمه 
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بررسی اجمالی
این قانون شــامل فهرســت دقیق خدمات غیرحسابرسی 
اســت که مؤسســه های حسابرســی و اعضای شبکه های 
آنها نباید برای حسابرســی قانونی شرکتهای سهامی عام، 
شــرکتهای اصلی آنها در اتحادیه اروپا یا شــرکتهای تحت 
کنترل آنها در اتحادیه اروپا )شرکتهای تابعه(، این خدمات 

را ارائه دهند. 
• ارائه خدمات غیرحسابرســی  به شــرکتهای سهامی عام 
حسابرسی شــده منوط به تأیید کمیته حسابرسی )و استفاده 

از اصول کلی استقالل( است؛
• کشــورهای عضو ممکن اســت خدمات غیرحسابرســی 
بیشــتری را ممنــوع و قوانین ســخت تری بــرای خدمات 

غیرحسابرسی مجاز وضع کنند؛
• کشــورهای عضو ممکن اســت قوانینــی را تصویب کنند 
که براســاس آنها، ارائه برخی خدمات ارزشــیابی و خدمات 
مالیاتی )مانند تهیه فرمهای مالیاتی، شناســایی معافیتها و 
مشوقهای مالیاتی، محاسبه مالیات مستقیم و غیرمستقیم 
و مالیاتهــای انتقالــی به دوره هــای آینده و ارائه مشــاوره 
مالیاتی(، مجاز باشــند؛ به شــرطی که ایــن خدمات تأثیر 
مســتقیم و بااهمیتی بــر صورتهای مالی حسابرسی شــده 

نداشته باشد.

حدود حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی
حق الزحمه برای خدمات غیرحسابرســی مجاز نباید بیش از 
70 درصد متوسط حق الزحمه پرداخت شده برای حسابرسی 

سه سال مالی متوالی اخیر باشد.
• حد تعیین شده، حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی مجاز در 
ســال چهارم را محدود می کند )مثال: اگر در سالهای اول و 
دوم و سوم کل هزینه حسابرسی قانونی به ترتیب 100، 120 
و 170 یورو باشــد، حدود حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی 
مجاز در ســال چهارم 70 درصد میانگین ســه ســال یا130 

یورو، یعنی 91 یورو است(؛
• خدمات ملزم شــده از ســوی اتحادیه اروپا یا قوانین ملی، 

مستثنی هستند؛
• مقامهای ذیصالح ممکن اســت مؤسســه حسابرسی را در 
شرایط اســتثنایی و حداکثر تا دو ســال مالی، از رعایت حد 

حق الزحمه خدمات غیرحسابرسی معاف کنند؛
• کشورهای عضو ممکن است با تغییر این حد 70 درصدی، 

محدودیتهای بیشتری اعمال کنند؛
• محدودیتهای خدمات غیرحسابرسی برای اولین سال مالی 
بعــد از تاریــخ به کارگیری این قانون اعمال می شــود )یعنی 
بنگاه هایی که ســال مالی آنها منتهی به 31 دســامبر است، 
ملزم هستند از اول ژانویه 2017 از این قانون پیروی کنند(.

در پی

بروز بحران مالی

فشار فزاینده ای برای

اصالح حسابرسی

به وجود آمد
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• برای برخی خدمات غیرحسابرسی طی سال مالی قبل از 
دوره تحت پوشــِش صورتهای مالِی حسابرسی شده، یک 
دوره بازنگری مورد نیاز اســت )طراحــی و اجرای کنترل 
داخلــی یا رویه های مدیریت ریســک مرتبــط با تهیه و/

یا کنترل اطالعات مالی یا طراحی و اجرای ســامانه های 
فناوری اطالعات مالی(.

به منظور انجام حسابرسی قانونی برای سال مالی که از 17 
ژوئن ســال 2016 آغاز می گردد )زمانی که مقررات اجرایی 
می شــود(، براســاس قوانین کمیســیون اروپا، ممنوعیت 
دوره بازنگری از آغاز ســال مالی به تاریخ 17 ژوئن 2015 
یا پس از آن شــروع می شــود. به عنوان مثــال، برای یک 
شرکت سهامی عام که پایان سال مالی آن 30 ژوئن است، 
اعمال دوره بازنگری از 1 ژوئیه 2015 آغاز می شــود. برای 
شرکتی که سال مالی آن مطابق با سال تقویمی است، دوره 

بازنگری از 1 ژانویه 2016 اعمال می شود.

محدودیتها:
این محدودیتها موارد زیر را دربرمی گیرد:

• ارائه خدمات مالیاتی مربوط به:
○ تهیه فرمهای مالیاتی،

○ مالیات حقوق و دستمزد، 
○ عوارض گمرکی،

○ شناســایی معافیتها و مشوقهای مالیاتی؛ به جز مواردی 
کــه ارائه چنیــن خدماتی به وســیله حســابرس قانونی یا 

مؤسسه حسابرسی از طریق قانون الزامی شده باشد،
○ انجــام ممیزیهــای مالیاتی کــه در صالحیت مقامهای 
مالیاتی است؛ به جز مواردی که چنین ممیزیهایی به وسیله 
حســابرس قانونی یا مؤسسه حسابرســی از طریق قانون 

الزامی شده باشد،
○ محاســبه مالیات مســتقیم و غیرمســتقیم و مالیاتهای 

انتقالی به دوره های آینده، و
○ ارائه مشاوره مالیاتی.

• خدماتــی که بــه دخالت در هــر بخشــی از مدیریت یا 
تصمیم گیری در بنگاه حسابرسی شده منجر می شود؛

• دفترداری و تهیه اسناد حسابداری و صورتهای مالی؛

• خدمات مربوط به حقوق و دستمزد؛
• طراحــی و اجرای کنتــرل داخلی یا رویه هــای مدیریت 
ریســک مرتبط بــا تهیه و/ یــا کنترل اطالعــات مالی یا 

طراحی و اجرای سامانه های فناوری اطالعات مالی؛
• خدمات ارزشیابی، از جمله ارزشیابی انجام شده در ارتباط 

با خدمات محاسبات بیمه ای یا خدمات پشتیبانی قانونی؛
• خدمات قانونی مرتبط با:

○ ارائه مشاوره عمومی،
○ مذاکره از طرف صاحب کار، و

○ ایفای نقش وکیل مدافع در حل و فصل دعاوی حقوقی.
• خدمات مرتبط با وظایف حسابرسی داخلی صاحب کار؛

• خدمات مرتبط با تأمین مالی، ساختار سرمایه و تخصیص 
و راهبرد ســرمایه گذاری صاحب کار حسابرسی، به جز ارائه 
خدمات اطمینان بخشــی در خصــوص صورتهای مالی، 
مانند صــدور تأییدیه در ارتباط با پرونده های صادر شــده 

به وسیله صاحب کار حسابرسی؛ 
• تبلیغ، معامله یا تضمین سهام صاحب کار حسابرسی؛

• خدمات منابع انسانی با توجه به:
○ مدیریت در جایگاهی که تأثیر بااهمیتی بر تهیه ســوابق 
حســابداری یا صورتهای مالی داشــته باشــد که موضوع 

حسابرسی قانونی است و خدمات زیر را شامل می شود:
▪ جست وجو یا تالش برای یافتن افراد منتخب برای چنین 

موقعیت شغلی؛ یا
▪ بررســی صالحیت افــراد منتخب بــرای چنین موقعیت 

شغلی.
○ طراحی ساختار سازمانی، و

○ کنترل هزینه.

پانوشتها:
1- European Union (EU)
2- Non- Audit Services (NAS)
3- Mandatory Firm Rotation
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