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گفتگوبا:
آقایفرشاداسکندربیاتی
عضوهیئتعاملسازمانحسابرسی

واکنش به رعایت نشدن قوانین و مقررات

ضرورت تدوین طرح

سازمانحسابرســی،باتدوینآیینرفتارحرفهای،گام
مهمیدرتعییناصولوضوابطوارزشــهایحرفهایکه
بایدبهوسیلهحسابدارانحرفهایرعایتشود،برداشت
وزمینــهرابرایتحقــقهدفهایحرفهحســابداریو
حسابرسیفراهمساخت،وبهاستفادهکنندگانازخدمات
حسابدارانحرفهایاطمیناندادکهچارچوبیبرایرفتار
حرفهایوجودداردکهناظربرارائهخدماتحســابداران
حرفهایاست.شمانیزازجملهاعضایپیشکسوتحرفه
حســابداریایرانهســتیدکهازابتدایتشکیلسازمان
حسابرسیدرتحولهاوپیشرفتهایحرفهسهیمبودهاید،
ودربارهاهدافحرفهحســابداری،واصولبنیادیحرفه،
دیدگاهســازندهایدارید.ازاینکهفرصتدادیددیدگاه
شــمارابهخوانندگاننشــریهحســابرسمنتقلکنیم،

سپاسگزاریم.
چراحســابدارانحرفهای،نیازبهآیینرفتارحرفهای

دارندورعایتچنینآیینیتاچهاندازهالزامیاست؟

اسکندربیاتی
باتوجه به اهمیت اخالق و آیین رفتار حرفه ای در توانمندســازی 
افراد حرفه ای برای ارائه خدمات خود به طور صحیح و مناســب، 
مراجع حرفه ای اخالق و آیین رفتار حسابداران حرفه ای را تنظیم 
کردند که به طور معمول شــامل فرازهایی مشخص است. وجود 
این چارچوب برای حرفه حسابرســی ضروری اســت و به عنوان 
یک پایه اساســی برای جلب اعتماد کاربران خدمات حسابداران 
حرفه ای اعم از شــاغل در حرفه و یا شاغل در محیط کسب وکار 

شامل حسابداران رسمی و غیرحسابداران رسمی است. 
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در شرایط فعلی در کشور، موارد نقض آیین رفتار حرفه ای، 
بیشــتر مربوط به مؤسسه های حســابدار رسمی عضو جامعه 
حسابداران رســمی و نیز حسابرسان شاغل در حرفه، اعم از 

مؤسسه های حسابرسی و یا موارد مشابه است. 
مطالعه های انجام شــده در خصوص بحرانهای ایجادشده 
در حرفه حسابرســی در خارج از کشور از جمله سقوط شرکت 
انرون و حسابرســان آن )شــرکت آرتور اندرســن(، مؤید آن 
اســت که دلیل اصلی بروز آنها ضوابط و استانداردهای ناکافی 
حســابداری و حسابرســی نبوده اســت، بلکه رعایت صحیح 

موازین اخالق حرفه ای ممکن بود مانع از بروز آن شود. 
در کشــورمان فرایند تشــخیص موارد نقــض آیین رفتار 
حرفه ای، و همچنین رســیدگی بــه آن به طور عمده به عهده 
مراجــع نظارتی حرفه ای، در جامعه حســابداران رســمی و 

تشکیالت مؤسسه های حسابرسی فعال در کشور است.
در مورد رعایت اخالق عمومی از سوی حسابرسان حرفه ای، 
باید به این نکته اشــاره کــرد که برخی از الزامهــای مربوط به 
چگونگی رفتار هر فرد، در قوانین و مقررات وضع شده پیش بینی 
شده است و رعایت نشدن آن ممکن است پیامدهایی به صورت 
تنبیه و مجازات در پی داشــته باشــد. به این ترتیب، نهادهای 
ناظــر، تبعیــت از قوانین و مقررات کشــور و ارحجیت آنها را بر 

احکام آیین نامه حرفه ای پیش بینی کرده اند.

آیــادرارتبــاطباواکنــشحســابدارانحرفهایبه
رعایتنشدنقوانینومقرراتدرایران،چالشوجود
دارد؟آیااستانداردهایحسابرسیوضوابطآیینرفتار
حرفهای،بهانتظارهایذینفعانازحسابرســانپاسخ
میدهد،یافاصلهانتظاروجوددارد؟واگرهســتچاره

آنچیست؟

اسکندربیاتی
معیارهــا و ضوابط آییــن رفتار حرفه ای ناظر بر حســابداران 
حرفــه ای در کشــور، و همچنیــن اســتاندارد 250 با عنوان 
»ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرســی صورتهای 
مالــی« معیارهای کلی در مــورد عملکرد حسابرســان و نیز 
مسئولیت آنان و همچنین گزارشگری در مورد رعایت نشدن 

قوانین و مقررات را توصیف کرده است. 
از ســوی دیگــر، به علت شــرایط کلی موجــود و به لحاظ 
پیش بینی گســترده مســئولیت حســابداران و حسابرسان در 
قوانیــن مختلف، از جمله قانون محاســبات عمومی، قانون 
مبارزه با پولشویی، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تجارت 
و دیگــر قوانینی که تصویب و ابالغ شــده اســت، ذینفعان 
گزارشــگری مالی انتظار دارند از رعایت نشــدنهای گوناگون 
به موقع مطلع شوند. به مجموعه یادشده، مقررات تنظیم شده 
از سوی مراجع مقرراتگذار مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، 

و سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز باید اضافه کرد.
این گســتردگی خود باعث بروز چالشهای متعدد در ارتباط 
بین مراجع یادشــده و حسابرســان حرفه ای شاغل در کشور 
شده است. برای ساماندهی این وضعیت ضروری است یک 
طرح کلی تدوین شود که منافع حرفه ای تمام طرفهای قضیه 
را با واقع بینی نسبت به شرایط موجود و امکانات در دسترس 
تبیین کند؛ و در غیاب آن مســئولیتهای طرفین ممکن است 
مشکل ساز باشد. از آنجا که تعهد حسابرس به رفتار حرفه ای، 
بر کیفیت حسابرســی تأثیر دارد، بدیهی اســت تدوین چنین 
مجموعه ای، به پیشــرفت حرفه حسابرسی و بهبود عملکرد 

حرفه ای حسابرسان منجر خواهد شد.

گفتهمیشــودحســابدارانحرفهایایراندرارزیابی
رعایتقوانینومقرراتبهدلیــلنگرانیازپیامدهای
آن،بامالحظهبرخوردمیکنند.درکشــورهایدیگر،
بهطورمعمول،حسابداراندرقبالایننوعمخاطرهها
ازجانبقانونحمایتمیشوندودرضمنازپوشش

بیمهایبرخوردارند.تکلیفچیست؟

اسکندربیاتی
حمایتهــای قانونی از حســابداران و حسابرســان در کشــور 
به لحاظ نبود ســوابق روشــن قضایی و چگونگــی رویارویی 
مراجع قانونی با آنان روشــن نیســت، و بــه این علت، طرح 
ضرورت برخورداری از پوشش بیمه ای به علت ناروشن بودن 
مخاطره ها موضوعی قابل بررســی به نظر نمی رسد. به طور 
قطع روشن شــدن چگونگی برخورد مراجــع قضایی مربوط 
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ممکن است این مخاطره ها را روشن سازد و چگونگی رفع آنها 
را نیز معین کند.

دراصل،مسئلهرعایتنشــدنقوانینومقرراتتاچه
انــدازهاهمیتدارد؟ونقشحسابرســاندربرخوردبا

چنینپدیدهایچگونهبودهاست؟

اسکندربیاتی
گزارشــهای حسابرســی و بــازرس قانونی ســالهای گذشــته 
واحدهــای تجاری، مملو از رعایت نشــدن قوانیــن و مقررات 
از ســوی مدیران واحدهای تجــاری و همچنین توجه نکردن 
بــه وظایفی بوده کــه در قوانین و مقررات مربــوط برای آنان 
پیش بینی شــده اســت. بخشــی از این رعایت نشــدنها بنا به 

ماهیت خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
کشف و برمال شــدن موارد رعایت نشــدن قوانین و مقررات، 
مستلزم ایجاد ســاختاری برای اطالع رســانی به موقع قوانین و 
مقررات به حسابرســان، درباره وظایف و مسئولیتهای واحدهای 
تجاری اســت. از ســوی دیگر، دامنه بخشــی از این قوانین و 
مقررات، مانند قانون مبارزه با پولشویی آنچنان پیچیده است که 
تسلط به کشف رعایت نشــدن آنها، به مهارتهای خاص خودش 
نیاز دارد. در نتیجه، مراجع حرفه ای باید مسئولیت اطالع رسانی 
به موقع به حسابرســان، درباره قوانین و مقرراتی که در آنها برای 
حسابرســان مســئولیتهایی پیش بینی شــده اســت، را به عهده 
بگیرند. هر چند در حال حاضر چک لیست هایی برای ساماندهی 
رســیدگیهای حسابرسان نســبت به قوانین گوناگون و همچنین 
مقررات دســتگاه های مقرراتگذار تنظیم می شــود، اما آموزش 

حسابرسان و به روزرسانی آنها به طور منظم، ضروری است.

اگرحســابرس،واکنشــیدرارتباطبارعایتنشــدن
قوانینومقرراتنشــانندهد،وازآنچشمپوشیکند،

چهمسئولیتیمتوجهاوست؟

اسکندربیاتی
اســتانداردهای حسابرسی  وظیفه حسابرســان را در برخورد با 
رعایت نشــدن قانون و مقررات توصیف کــرده که یکی از آنها 
کناره گیــری حســابرس از ادامه همکاری با صاحبکار اســت. 

ســازوکارهای نظارتی موجود، که هدف آنها نظارت بر اجرای 
صحیح استانداردهای حسابرسی از سوی حسابرسان است، در 

این زمینه مسئولیت حسابرسان را مشخص کرده اند.
ارتقــای آگاهیهــای حســابرس از چگونگــی برخــورد بــا 
رعایت نشــدن قوانین و مقررات، و برخورداری از رهنمودهای 
حقوقی افراد باصالحیت، ممکن اســت در بهبود شرایط فعلی 

نقش درخورتوجهی داشته باشد.

رازداری،یکیازاصولبنیادیاســتکهحســابداران
حرفهایبایدبهآنپایبندباشند.آیاایناصل،باوظیفهو
مسئولیتحسابرسدرقبالجامعه،تضاددارد؟آیاموانع

قانونیویامقرراتیدراینزمینهوجوددارد؟

اسکندربیاتی
یکی از ویژگیهای حرفه حســابداری، پذیرش وظیفه و مسئولیت 
درقبال جامعه اســت و الزمه آن رعایت منافــع عمومی در انجام 
کار اســت، کــه رعایــت آن موجب جلــب اطمینــان عمومی به 
حرفه می شــود. منافــع عمومی، به طور مشــخص صاحبکاران، 
ســرمایه گذاران، )اعتباردهندگان، دولــت، کارکنان، کارفرمایان، 
جوامــع و نهادهای تجاری و مالی( و دیگر اشــخاصی را شــامل 
می شود که بر درستکاری و واقع بینی حسابرسان در انجام خدمات 
آنان اتکا می کنند. در این صورت، مســئولیت اجتماعی حسابرس 
به تأمین نیازهای یک صاحبکار محدود نمی شود. به این ترتیب، 

رعایت منافع عموم و نقش رازداری حسابرس در تضاد نیست. 
در ایران موانع قانونی و یا مقرراتی برای واکنش حســابرس 
به رعایت نشــدن قوانین مقررات از ســوی صاحبــکار، وجود 
ندارد و باید برای آگاهی حسابرســان در زمینه مســئولیت آنان 
در رعایت نشدن قوانین و مقررات گوناگون موجود، آموزشهای 

الزم و نیز سازوکارهای اطالع رسانی مناسب طراحی شود.

ازشــمابرایشــرکتدراینگفتگوسپاســگزاریمو
امیدواریممراجعمربوِطحســابداری،کوششهایخود
درزمینهارائهآموزشبهحســابدارانحرفهایوارتقای
اطالعرســانیبهآناندربارهواکنشبهرعایتنشــدن

قوانینومقرراترابیشترکنند.


