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   ترجمه: علی فرزین بیلندی
Th. L. Riesenberg

محدودیتهای

 قانون ساربنز آکسلی

برای حسابرسان

در ارائه

خدمات  غیرحسابرسی

 (Thomas L. Riesenberg) توماس ریزنبرگ

مشاور عمومی ارنست اند یانگ (Ernst & Young) است که ریاست کمیته های 

مرتبط با بخشهای حقوقی و حسابداری در قانون تجارت امریکا زیر نظر کانون وکالی امریکا و 

همچنین ریاست کمیته حقوقی قانون اوراق بهادار در شورای اجرایی کانون وکالی فدرال1 را عهده دار 

است. وی همچنین عضو هیئت مشورتی گزارش حقوقی و مقرراتی اوراق بهادار2 در دفتر امور ملی بلومبرگ 
است و طی سالهای 1985 تا 1993، صاحب سمتهای مختلفی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار3 

بوده است. آنچه در این مقاله می خوانید، لزومًا دیدگاه های ارنست اند یانگ یا همکاران آقای 

ریزنبرگ در ارنست اند یانگ را بیان نمی کند.
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تدوین کنندگان قانون ســابنز آکسلی، شرکتهای امریکایی 
را با محدودیتهای زیادی روبه رو کرده اند )گواهیهای الزامی 
جدید برای مدیر عامل4 و مدیر مالی ارشــد5، محدودیت 
اعطــای وام به مقامهای شــرکت و همچنین محدودیتهای 
بســیار دیگری که ابعــاد و آثار آنها هنوز چندان مشــخص 

نشده اند(. 
یکی از مســائلی کــه انتظــار می رفت این قانــون به آن 
بپــردازد، بحــث خدمــات غیرحسابرســی بــود. طی چند 
ســال گذشــته، ارائه برخی خدمات غیرحسابرسی از سوی 
مؤسســه های حســابداری به صاحب کاران حسابرسی شان 
موضوع بحثهای فراوانی بوده اســت. برخی اعضای کنگره 
معتقــد بودند که کمیســیون بورس و اوراق بهــادار در زمان 
ریاست آرتور لویت (Arthur Levitt) در سال 2000، در 
مقابل فشارهای البی گرانه مؤسسه های حسابداری، مجبور 
به عقب نشــینی از اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر ارائه 
برخی خدمات غیرحسابرسی شده است. از نظر بیشتر افراد، 
ارائه خدمات مشــاوره از سوی حســابرس مستقل شرکت، 
مصداق »تضاد منافع« است و خواستار ممنوعیت ارائه چنین 

خدماتی هستند. 
ممنوعیتهای این قانون باعث شــد تا مقرراتی از ســوی 
کمیســیون بورس و اوراق بهادار در سال 2000 در خصوص 
اســتقالل حسابرسان وضع شــود که در نتیجه آن طراحی و 
اجرای ســامانه های اطالعاتی مالی بــزرگ و یا پروژه های 
فنــاوری اطالعات کــه درامــد باالیی برای مؤسســه های 

حسابرسی داشتند، ممنوع شدند. 
ایــن خدمات کــه بنا بــه مقررات وضع شــده به وســیله 
کمیســیون بورس اوراق بهادار در سال 2000 ممنوع شدند 
)البته در نهایت این کمیســیون موفق به اجرای آنها نشد(، 
خدماتی اســت که مؤسسه های حسابرســی از آنها با عنوان 
کلیِ خدمات »مشــاوره« یــاد می کنند. ایــن موضوع برای 
بسیاری از مؤسسه های حسابرسی اهمیت باالیی دارد؛ چرا 
که بیش از یک ســوم درامد پنج مؤسســه بزرگ حسابرسی 

طی سالهای اخیر از این طریق به دست  آمده است. 
ایــن قانون همچنین برون ســپاری خدمات حسابرســی 

داخلــی )که در قانون ســال 2000 به صورت محدود ممنوع 
شده بود( و خدمات کارشناسی را ممنوع می شمارد؛ هر چند 
که در نســخه نهایــی قانون، این ممنوعیــت برای خدمات 

کارشناسی برداشته شد.
قانون یادشــده سعی کرده اســت تا در خصوص خدمات 
غیرحسابرســی و در ســطحی کالن تر از خدمات ســه گانه 
مشاوره، حسابرســی داخلی و کارشناسی، رویکردی قابل 
ســنجش برای تشــخیص خدمات غیرحسابرســی داشته 

باشد. 
همه خدمات غیرحسابرســی یکســان نبــوده و به رغم 
ســوءتفاهم گسترده، کمیســیون بورس اوراق بهادار هرگز 
به دنبال ممنوع کردن آنها به طور کلی نبوده است. بسیاری 
از ایــن خدمات از ابتدای شــکل گیری حرفه حسابرســی 
)خیلی پیش از آنکه حسابرســی شــرکتهای ســهامی عام 
به وسیله حســابرس مستقل در سال 1933 از سوی کنگره 
اجباری شــود(، ارائه می شــدند و ارتباط تنگاتنگی با خود 
حسابرســی دارند )مانند گزارش کنترلهای داخلی یا اجرای 
حسابرســیهای قانونی( یا اینکه فقط از ســوی حسابرس 
قابــل انجام هســتند )مانند مشــاوره در خصوص انتخاب 
روش مناســب حســابداری در یک معامله خاص یا کمک 
گرفتن از حســابرس بــرای تقاضای پذیرِش کمیســیون 

بورس اوراق بهادار(. 
افزون بر این، به نظر می رسد ممنوعیت کامل ارائه خدمات 
غیرحسابرســی به صاحب کار حسابرسی موجب می شود که 
به مرور زمان، تخصص فنی مؤسســه های حسابرســی رو 
به افول گذاشــته و اثربخشی حسابرسی را تحت تأثیر منفی 
قرار دهد )بــرای مثال، وجود کارشناســان مالیاتی ماهر در 
مؤسســه های حسابرسی، شرط الزم برای رسیدگی مناسب 

به موضوع مالیات صاحب کاران است(.
به اســتثنای ســه خدمتی که به تازگی ممنوع شــدند، 
فهرســت خدمات ممنوع شــده در قانون ساربنز آکسلی 
شــبیه فهرســت خدمات ممنوع شــده در قانــون فعلی 
کمیســیون بــورس اوراق بهادار اســت. به جای ممنوع 
کردن خدمات بیشــتر، شــرکتها مجازند تا برای انجام 



66

13
96

ن  
آبا

   9
1 

ره 
ما

ش

خدمات غیرحسابرسی به شرط تصویب در کمیته حسابرسی 
و افشا، از حسابرس خود استفاده کنند.

سابقه و مروری بر دومین محدودیتهای اعمال شده 
در قانون ساربنز آکسلی

طرحهای پیشــنهادی قانونی متعددی دربــاره ممنوعیتهای 
خدمات غیرحسابرســی وجود داشت. برخی از این طرحهای 
پیشــنهادی، افراطــی بودنــد و ارائــه همــه نــوع خدمات 
غیرحسابرسی را ممنوع می کردند که با استقبال کمی روبه رو 
شدند. از ســوی دیگر، برخی از طرحهای پیشنهادی، ارائه 
خدمات غیرحسابرسی را به شــرط تصویب کمیته حسابرسی 

موجه می شمارند؛ ولی محدودیتهایی هم در نظر گرفته اند.
ایــن طرحها نیز بــا اســتقبال روبه رو نشــدند. طرحهای 
پیشــنهادی دیگری هم وجــود دارند که گســتردگی کمتری 

دارند. 
الیحه اصالحی حســابداری ارائه شــده از ســوی سناتور 
گــرام (Gramm) که برای جایگزینی با الیحه ســاربنز در 
کمیته بانکداری ســنا ارائه شــد، شــامل گروه محدودیتهای 
خدماتی نبــود. طبق این الیحه که به  تصویب مجلس ســنا 
رســید، ارائه خدمــات مشــاوره در زمینه طراحــی و اجرای 
ســامانه های مالی و برون ســپاری حسابرســی داخلی )دو تا 
از بحث برانگیزترین خدمات غیرحسابرســی(، ممنوع  شــده 
اســت؛ ولی ممنوعیتی برای دیگر خدمات غیرحسابرســی 
مندرج در مقررات کمیسیون بورس اوراق بهادار اعمال نشده 

یا پیش تأیید کمیته حسابرسی الزامی نشده است.
این قانون، حد وســط را گرفت. مفــاد بااهمیت آن در دو 

بخش 201 و 202 آن آمده است. 
در بخش 201، فهرستی ُنه گانه ای از خدمات غیرحسابرسی 
ارائه  شده که مشــمول ممنوعیت هستند. در این قانون آمده 
که مؤسسه حسابداری عمومی ثبت شده تنها به شرطی ممکن 
اســت “هرگونه خدمات غیرحسابرسی اعم از خدمات مالیاتی 
که در فهرســت نه خدمات ممنوع شــده نیامده اســت، برای 
صاحب کار حسابرســی خود انجام دهد که آن خدمات پیشتر 

از سوی کمیته حسابرسی واحد گزارشگر تأیید شده باشد.”
سناتور ساربنز (Sarbanes)، با اظهارنظر خود در صحن 

مجلس ســنا روشــن ســاخت که کمیته بانکداری سنا تمام 
خدمات غیرحسابرسی را ممنوع نکرده است. 

او گفت: “خدمات غیرحسابرسی بســیاری وجود دارند که 
در فهرســت ُنه گانه من نیســتند و حسابرســان ممکن است 
بخواهند آنها را ارائه کنند؛ بــدون آنکه ممنوعیتی برای آنها 

وضع شده باشد.” 
گزارش کمیته درباره الیحه مجلس ســنا که شالوده قانون 
نهایی قرار گرفت، خاطرنشان ساخت: “هدف از این مقررات 
ترسیم مرزی روشــن پیرامون فهرست محدودی از خدمات 
غیرحسابرسی است که مؤسسه های حسابرسی نمی توانند به 
شرکتهای ســهامی عام ارائه کنند؛ چرا که ارائه این خدمات، 
تضاد منافع اساســی برای مؤسسه های حسابداری به همراه 

دارد.”
گزارش یادشــده عنوان می کند که کمیته با مجاز شــمردن 
برخی خدمات غیرحسابرســی به شــرط تأیید از سوی کمیته 
حسابرســی، به جز خدماتی کــه به صراحت ممنوع شــدند، 

رویکردی انعطاف پذیرتر اتخاذ کرده است. 

بخش 201 فهرست خدمات ممنوع شده
همانطور که اشــاره شــد، در بخش 201 ارائــه خدمات زیر 

به وسیله حسابرسان ممنوع شده است:
• عملیات دفترداری یا دیگر خدمات مرتبط با ثبت حسابها یا 

تهیه صورتهای مالی صاحب کار مؤسسه حسابرسی؛
• طراحی و اجرای سامانه های اطالعات مالی؛

• قبــول خدمات ارزیابی یا ارزشــگذاری، ارائــه نظر درباره 
مناســب و منصفانــه بودن یا گزارشــهای مربــوط به آورده 

غیرنقدی؛
• خدمات محاسبات بیمه ای؛

• خدمات برون سپاری حسابرسی داخلی؛
• وظایف مدیریتی یا منابع انسانی؛

• کارگزاری یا معامله گری، مشــاور سرمایه گذاری یا خدمات 
تأمین سرمایه؛ و

• خدمــات حقوقــی و خدمــات کارشناســی غیرمرتبــط با 
حسابرسی و هر نوع خدمات دیگری که هیئت جدید نظارت 
بر حسابداری شــرکتهای سهامی عام )که باید طی 270 روز 
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پس از تصویب قانون تشکیل شود(، غیرمجاز می شمارد. 
واژه های استفاده شــده در این فهرست بســیار مشابه با 
واژه های مندرج در فهرســتی اســت که کمیســیون بورس 
اوراق بهادار با عنوان قانون نهایی اش تصویب کرده است. 
بــا این حال، ســه تفاوت مهــم در این دو فهرســت به 
چشــم می خورد؛ اول اینکه در این قانون به جای اســتفاده 
از واژه های قانــون نهایی، از واژه های موجــود در قوانین 
پیشــنهادی کمیســیون بورس اوراق بهادار اســتفاده شده 

است.
 بنابراین، برخی ابهامهای موجود در قوانین پیشــنهادی 
که کمیســیون بورس اوراق بهادار به هنگام انتشــار قانون 
نهایــی خود به دنبــال رفــع آنها بــود، در قانون ســاربنز 
آکســلی هم وجود دارند. با این حال، مشــکالت تفسیری 
به وجودآمده به وســیله این رویکرد چندان جدی نیســتند. 
دوم اینکه قانون ســاربنز آکســلی، »خدمات کارشناسی« را 
که کمیسیون بورس اوراق بهادار از قانون نهایی خود حذف 

کرد، مشمول ممنوعیت می داند.
سوم اینکه هم قانون پیشنهادی  کمیسیون بورس اوراق 
بهادار و هم قانــون نهایی آن دربرگیرنــده تعاریف، موارد 

اســتثنا و موارد خارج از شمول طیف خدمات ممنوع شده در 
این قانون است. 

کنگره تا جای ممکن به دنبال این بود تا به موارد اســتثنا 
و خارج از شــمول کاری نداشته باشــد یا دستکم به وسیله 
قانون گذاری، به کمیســیون بــورس اوراق بهادار یا هیئت 

اجازه دهد تا آنها را حفظ کنند. 
بخش 201)ســی( ((c) 201) قانون ساربنز آکسلی، 
کمیســیون بورس اوراق بهادار را ملزم کــرده تا از تعاریف 
خدماتی اســتفاده کند که »شباهت بسیار زیادی« با تعاریف 
قانون پیشنهاد شــده دارند )که علت اســتخراج فهرســت 
خدمــات ممنوع شــده از قانــون پیشنهادشــده را توضیح 

می دهد(. قانون به این شرح است: 
با توجه به بازنگری الزامهای استقالل حسابرس مندرج 
در بخشــهای 210 و 240 عنــوان 17، آیین نامه مقررات 
فدرال که با مفاد قانون ساربنز آکسلی مطابقت دارد، مقررات 
 (10(A)g) کمیســیون برای اجرای بخش 10 )ای( جی
قانون بورس اوراق بهــادار مصوب 1934، به ترتیبی که در 
این بخش اضافه شده، با دامنه مقررات حرفه ای مندرج در 
قانون پیشنهاد و صادرشده از سوی کمیسیون و منتشرشده 

به نظر می رسد

ممنوعیت کامل ارائه خدمات غیرحسابرسی به

صاحب کار حسابرسی موجب می شود که به مرور زمان

تخصص فنی مؤسسه های حسابرسی رو به افول گذاشته و

اثربخشی حسابرسی را تحت تأثیر منفی قرار دهد
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در اداره ثبــت فدرال در 12 ژوئیه 2000، شــباهت زیادی 
دارد. 

این بند به وسیله کمیته بانکداری سنا و در رسیدگی به تذکر 
رئیس، در قالب بخشــی از مذاکره های بین ســناتور ساربنز و 
ســناتور انزی (Enzi)، ســناتور جمهوری خواه، عضو کمیته 

فرعی اوراق بهادار، حذف شد. 
حذف بخش 201)سی( به اصرار سناتور انزی بود و سناتور 
بنت (Bennett) نیــز طرفدار این حذف بود. ســناتور بنت 
کسی اســت که اصالحیه حذف این شرط را مطرح کرده بود. 
ســناتور بانینگ (Bunning) نیز طرفدار این حذف بود. وی 
کسی است که حین تصویب این اصالحیه در کمیته مورخ 18 
ژوئن 2002، در این خصوص ســخنرانی کرد. وی اعالم کرد 
که شــرایط خاص خدمات ممنوع شده مندرج در قانون نهایی 
نســبت به طرح پیشــنهادی اصلی بهتر شــدند و این تغییرها 
پس از “تالشــهای فراوان کمیســیون بورس و اوراق بهادار و 
برگزاری چندین جلسه استماع در این خصوص”، حاصل شده 

است. 
ســناتور بانینگ افزود: “ این بدین معناســت که براســاس 
قوانیــن فعلی و نه قوانین پیشــنهادی ژوئیــه 2000 فعالیت 
خواهیم کرد.” همچنین، ســناتور بانینــگ توضیح داد که چرا 
فکر می کردند کدگذاری فهرســت فعلی خدمات ممنوع شــده 
ضــرورت دارد:“این کار بــه هیئت، انعطاف پذیــری الزم را 
می دهد تا به طور همزمان مطمئن شــوند کسی از موضع خود 

عقب نمی نشیند. به نظرم این رویکرد بهتری باشد.” 
از آنجا که به نظر می رسید ممنوع کردن کامل برخی خدمات 
خاص غیرضروری و نامناســب باشد، کمیسیون بورس اوراق 

بهادار اقدام به تصویب مقررات نهایی کرد. 
در مقررات نهایی کمیســیون بــورس اوراق بهادار، به جای 
ممنوعیت تمامــی خدمات دفترداری، انجام آنها در شــرایط 
اضطراری یا غیرمعمول به شرطی که حسابرس به عنوان مدیر 
عمل نمی کند و تصمیمهای مدیریتی نمی گیرد، مجاز شمرده 

شده است. 
به طور مشــابه، کمیســیون بورس اوراق بهادار یک استثنا 
هم برای انجام خدمات ارزیابی و ارزشگذاری قائل شده است 
که در آن، مؤسســه حســابداری تنها کار انجام شده به وسیله 

صاحب کار حسابرســی یا شخص ثالثی که از سوی صاحب کار 
حسابرســی به خدمت گرفته شــده است را بررســی می کند و 

گزارش می دهد. 
کمیســیون بورس اوراق بهادار علت این مسئله را این طور 
توضیــح می دهــد: در چنیــن شــرایطی، “شــخص ثالث یا 
صاحب کار حسابرســی، منبع اطالعات مالی مورد بررســی یا 
حسابرسی است” و “حسابدار کار خودش را بررسی یا حسابرسی 
نمی کنــد.” هیچ یک از اعضای کنگره یا کمیته اعتراضی علیه 
شرایط خاص قانون فعلی کمیسیون بورس اوراق بهادار راجع 
به خدمات دفترداری، ارزیابی یا ارزشــگذاری یا دیگر خدمات 
ممنوع شده در قانون فعلی استقالل در کمیسیون بورس اوراق 

بهادار، نداشتند.
 برخورد این قانون با این خدمات نیز از سوی اعضای اجرایی 
یا کارکنان فعلی یا ســابق کمیسیون بورس اوراق بهادار، مورد 
انتقاد قرار نگرفت. افزون بر این، قانون ســاربنز آکســلی این 
خدمات را تعریف نمی کند و تاریخچه قانون گذاری دال بر این 
نیست که قدرت قانون گذاری کمیسیون بورس اوراق بهادار در 

این حوزه کم شده باشد.
تاریخچــه قانون گذاری طرفدار حفظ شــرایط قانون فعلی 
اســت و به هئیت جدیــد اجــازه می دهد تا جایی کــه به نظر 
ضروری می رسد، بتواند شــرایط خاص ممنوعیتهای فعلی را 

بازنگری کند. 
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