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این�استاندارد،�مسیر�آشــکاری�برای�افشای�موارد�
رعایت�نشدن�قوانین�و�مقررات،�نزد�مقامهای�رسمی�

در�شرایط�معین�را�نشان�می�دهد.

واکنش در برابر رعایت نشــدن قوانین و مقررات، نام اســتاندارد بین المللی اخالق 
حرفه ای برای حسابرســان و دیگر حســابداران�حرفه�ای (PAs) اســت. این 
اســتاندارد، اولین چارچوب هدایتگرانه از نوع خود به شــمار می آید که حسابرس 
در زمــان اطالع یافتن از ارتــکاب هرگونه عمل بالقوه خالف قانون، موســوم به 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات از ســوی صاحبکار یا کارفرمــا، در جهت منافع 

عمومی چه واکنشی باید از خود نشان دهد.

موضوع�چیست؟�

اهمیت�این�استاندارد�در�چیست؟

اخالقــی  اســتانداردهای  از  مجموعــه ای  به عنــوان 
جهان شــمول، آیین�اخالقــی (The Code) برای 
حســابداران حرفــه ای منتشرشــده به وســیله هیئت�
برای� حرفه�ای� اخالق� بین�المللی� اســتانداردهای�
حسابداران (IESBA)، نقش بی همتایی در حمایت 
از حرفــه حســابداری برای کنشــگری در جهت حفظ 

منافع عمومی ایفا می کند. 

به�کارگیری�این�استاندارد�از��15ژوئیه���2017الزامی�و�به�کارگیری�
آن�زودتر�از�این�موعد�نیز�مجاز�است.

این اســتاندارد با ترویج پاسخگویی بیشتر در میان ســازمانها، به حفاظت از منافع سودبران و 
عموم مردم در برابر آســیبهای جدی واردشده ناشــی از نقض قوانین و مقررات کمک می کند 

و موجب افزایش حسن شهرت حرفه می شود )به بخش نتایج در ادامه مطلب نگاه کنید(.

این اولین بار اســت که به حســابداران اجازه داده شــده تا در شــرایط معینی، وظیفه رازداری 
مطرح شــده در متن آیین اخالقی را برای افشــای موارد رعایت نشــدن قوانیــن و مقررات نزد 

مقامهای رسمی، در شرایطی معین، نادیده بگیرند. 

 استاندارد مزبور این امکان را به حرفه حسابداری می دهد تا نقش مهمتری در مبارزه جهانی 
علیه رعایت نشــدن قوانین و مقررات و عوارض آن مانند تقلب مالی، پولشویی و فساد، ایفا 

کند. 

این اســتاندارد حاصل بیش از شــش ســال نظرخواهی و مشاوره فشرده 
است که بر رویکرد چندذینفعی و  فرایند دقیق مبتنی بوده است.

دلیل�تدوین�این�استاندارد�چه�بود؟

تدوین این استاندارد درحقیقت پاسخگویی به نیازها و نگرانیهایی مهم درباره حفظ منافع عمومی بود. نگرانیهایی 
همچون:

• وظیفه رازداری در آیین اخالقی به مثابه مانعی بر ســر راه افشــای موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات به وسیله 
حسابداران حرفه ای به مقامهای رسمی، عمل می کرد؛

• حسابرســان بدون پرداختن اصولی به مســائل مربوط به رعایت نشــدن قوانین و مقررات، به سادگی به رابطه با 
صاحبکار خاتمه می دادند؛ و 

• نبود رهنمود الزم برای کمک به حسابداران حرفه ای در تعیین این که چگونه به بهترین وجه به موارد رعایت نشدن 
قوانین و مقررات واکنش نشان دهند؛ موقعیتی که اغلب ممکن است مشکل ساز و پرتنش باشد. 
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استاندارد�به�دنبال�دستیابی�به�چه�نتایجی�است؟

رفتار�اخالقی�بهتر
•�روشــن می کند که چشم پوشی از موارد 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات، واکنش 
از سوی حســابدار حرفه ای  شایســته ای 
به شــمار نمی آید و در همــان حال، تأکید 
دوباره ای بر نقشــهای مدیریــت و ارکان 

راهبری در پرداختن به موضوع دارد؛ 
•�هوشــیاری و درک حسابداران حرفه ای 
از مســئولیتهای قانونــی و مقرراتی خود 
در زمان رویارویی با موارد رعایت نشــدن 
قوانیــن و مقــررات را افزایــش می دهد 
و از ایــن طریق بــه ایجاد انگیــزه برای 
رعایت نشدن  موارد  بیشــتر  گزارشــدهی 
قوانین و مقررات به مقامهای رســمی در 
اجــرای الزامهای گزارشــگری مندرج در 

قانون و مقررات کمک می کند.

حفاظت�از�منافع�سودبران�و�عموم�مردم
برمی انگیــزد  را  حرفــه ای  حســابداران 
کــه نقشــی پیش کنشــی در واکنــش بــه 
رعایت نشدن قوانین و مقررات ایفا کنند که 

ممکن است به موارد زیر منجر شود:
•�واکنش سریعتر به وسیله مدیریت یا ارکان 
راهبــری و در نتیجه کمک به کاهش نتایج 

نامساعد برای سودبران و عموم مردم؛
•�بازداشــتن موارد رعایت نشــدن قوانین و 
مقررات و از این طریــق، کمک به کاهش 
نرخ موارد رعایت نشدن قوانین و مقررات، 

برای منافع بیشتر کسب وکار و جامعه؛
•�دخالــت به هنگا  م تــر مقامهای رســمی 
در مورد گزارشــهای حســابداران حرفه ای 
درباره مــوارد بالقوه رعایت نشــدن قوانین 
و مقررات، در شــرایطی مناســب و از این 
طریق، کاهش هرگونه نتایج نامساعد برای 

سودبران و عموم مردم.

افزایش�نقش�و�ارزش�حرفه�حسابداری
•�به حرفه امــکان می دهد نقش بزرگتری 
در مبارزه علیه موارد بااهمیت رعایت نشدن 
قوانین و مقررات، بــازی کند؛ مانند تقلب 

مالی، پولشویی و فساد؛ و
•�باالبردن شــهرت حرفه به مثابه پاســدار 
بقای سازمانهای قابل اعتماد و سامانه های 

مالی مصون از فساد در سطح جهان.

رعایت نشدن قوانین و مقررات، عبارت است از انجام هرگونه فعل یا ترک فعل، عمدی یا غیرعمدی که برخالف قوانین 
و مقررات حاکم اســت؛ به وســیله صاحبکار یا کارفرما، و مدیریت، یا دیگرانی که بــرای وی یا زیر هدایت صاحبکار یا 

کارفرما، کار می کنند.
قوانین و مقررات زیر پوشش که نقض آنها به مثابه اقدام در جهت رعایت نکردن قوانین و مقررات است، آنهایی است که 
به طور مستقیم، و به صورتی اساسی و بااهمیت، بر صورتهای مالی یا کسب وکار صاحبکار یا سازمان کارفرما، اثر می گذارد.

برای نمونه هایی از قوانین و مقرراتی که در حوزه این استاندارد قرار می گیرند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

استاندارد�چه�زمانی�قابل�به�کارگیری�است؟

پولشویی،�ســالمت�و�ایمنی�عموم�آحاد�جامعه،�بازارهای�اوراق�بهادار،�

رشــوه،حفاظت�از�داده�هــا،�تقلب،�فســاد،�محصوالت�مالــی،�خدمات�

مالی،بانکداری،درامدهای�ناشــی�از�ارتکاب�افعال�مجرمانه،�معامله�های�

اوراق�بهادار،�حفاظت�از�محیط�زیست،�مالیات�و�تعهدهای�بازنشستگی،�

و�تأمین�مالی�تروریسم.
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ترجمه:سعید 

این استاندارد، شــامل حال تمامی حســابداران حرفه ای است؛ اما 
رویکرد متناسب و متفاوتی درباره چهار گروه از آنان به کار می گیرد:

•�حسابرسان؛
•�دیگر حسابداران حرفه ای در محیط خدمات حرفه ای در شرکتهای 

عام؛
•�حســابداران حرفه ای شــاغل در سطوح ارشــد- مدیران، رؤسا، 

کارکنان ارشد در سازمان کارفرما؛ و
•�دیگر حسابداران حرفه ای در محیط کسب وکار. 

بدیهی اســت کســانی که حســابداران حرفه ای موارد رعایت نشدن 
قوانیــن و مقررات را با آنان در میان می گذارند؛ شــامل کســانی که 
در ســمتهای مدیریتی یا هیئت مدیره، و مراجــع نظارتی و یا دیگر 

مقامهای رسمی هستند، به شکل مستقیم تأثیر خواهند پذیرفت.

این�استاندارد�بر�چه�کسانی�تأثیر�خواهد�گذاشت؟

درخواست�پشتیبانی

•� قانونگذاران، مراجع انتظام بخشــی، مؤسســه های حسابرسی، ســازمانهای حرفه ای 
حســابداری، نهادهای دانشــگاهی و دیگر ســودبران، باید برای کمک به حســابداران 
حرفه ای در کســب هوشیاری و آگاهی بیشتر و درک بهتر مسئولیتهای حقوقی، نظارتی و 

اخالقی در واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات، تالش کنند.
•�سازمانهای منطقه ای و بین المللی دارای منافع یا نقش در ایجاد اطمینان که رعایت نشدن 
قوانین و مقررات در آنها به طور مؤثری مورد توجه قرار گرفته است، می توانند به گفتگوی 

بیشتر و هماهنگی و پیشبرد موضوع، دامن بزنند.
•�هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران، دیگر حرفه ها را به 
ابرازنظــر درباره این اســتاندارد جدید اخالق و رفتار حرفه ای برای حرفه حســابداری، و 
تالش در جهت تدوین استانداردهای اخالقی جهانی مشابه برای اعضای حرفه خود و در 

راستای حفظ منافع عمومی، فرا می خواند.

•�هیئت اســتانداردهای بین  المللی اخالق حرفه  ای برای حســابداران به تنهایی نمی تواند تفاوت مهمی ایجــاد کند. تمامی طرفهای مرتبط با 
زنجیره گزارشگری مالی، به ویژه رده های مدیریتی و ارکان راهبری، در جلوگیری از رعایت نشدن قوانین و مقررات و آشکار ساختن آن، نقش 

مهمی به گردن دارند. 
•�دولتها، قانونگذاران و مراجع انتظام بخشــی، از لحاظ تدوین و تحکیم قوانین یا مقررات ناظر بر گزارشــدهی موارد رعایت نشــدن قوانین و 
مقررات که به شــکل مناســبی با شرایط ملی هر کشور منطبق باشــد، از جمله ایجاد سازوکار مناســب برای حفاظت از دیده بانان، درجایگاه و 

موقعیت یگانه ای قرار دارند.
•�تدوین کنندگان استانداردهای ملی و سازمانهای حرفه ای حسابداری، باید به بررسی دوباره استانداردهای ملی اخالق حرفه ای یا همان آیین 
اخالق حرفه ای ملی پرداخته و تدوین اســتانداردهایی حداقل همســطح با استاندارد رعایت نشدن قوانین و مقررات منتشرشده به وسیله هیئت 

استانداردهای بین  المللی اخالق حرفه ای برای حسابداران را مدنظر قرار دهند.

برای کســب اطالعات بیشــتر و دسترســی به دیگر منابع درباره این اســتاندارد و آشنایی بهتر 
بــا فعالیتهــای هیئت اســتانداردهای بین  المللی اخالق حرفــه  ای برای حســابداران، به مرکز 

اطالع رسانی هیئت مراجعه کنید.


