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ترجمه:دکترمهدیناظمیاردکانی 

اصول استقالل؛
مقایسه استانداردهای بین المللی با رهنمود اتحادیه اروپا

چکیدهاجرایی
در ارزیابی اســتقالل حســابرس قانونی یا مؤسسه حسابرسی و یا هر دو، توصیهکمیسیوناروپا1 پیرامون استقالل حسابرس قانونی 
و آیین رفتار حرفه ای هیئتاســتانداردهایبینالمللیاخالقیبرایحسابداران(IESBA)، در اصل از همان رویکرد مبتنی بر 
چارچوب نظری استفاده می کند. این رویکرد، مستلزم شناسایی خطرهای پیش روی استقالل حسابرس و به کارگیری ایمنسازهایی2 
برای کاهش این خطرهاست. از اینرو به توصیه کمیسیون اروپا و هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، هر دو این 
آزمون را به کار می گیرند که آیا یک شخص ثالث منطقی3 و آگاه، به این نتیجه می رسد که حسابرس قانونی، قضاوتی عینی و بی طرف 
را اعمال کرده است؟ همچنین این رویکرد در ماده 22 )2( دستورعمل حسابرسیقانونی4 (SAD) تأیید و در آن اهمیت خطرهای 

منافعشخصی5 و خودبینیدرتجدیدنظر6 درباره حسابرسی های شرکتهایسهامیعام7، مورد تأکید قرار گرفته است. 
تحلیل تفاوتهای کلیدی میان چارچوبهای ارائه شــده از ســوی مقرراتاتحادیهاروپا8  و آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حسابداران، نشان می دهد که در ماهیت، پیامدهای به کارگیری آنها به وسیله حسابرسان قانونی اتحادیه اروپا، 
چنــدان تفاوتی ندارد. با ایــن حال، در رابطه با تعاریف و اصطالحهای به کاررفته در مجموعه هــای متنوع الزامها، تفاوتهای مختلفی 
وجود دارد. اگرچه آنها برای دســتیابی به همان هدفها طراحی شده اند، اما برخی تفاوتهایی وجود دارند که به طور درخور توجهی دامنه 
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کاربرد آنها را که به وسیله الزامهای خاص پوشش داده می شود، 
تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال:

• شریککلیدیحسابرسی: طبق آیین رفتار حرفه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، اصطالح 
»شــریک مســئول اصلی کار حسابرســی«  به شــریکی گفته 
می شــود که مسئولیت اصلی کار حسابرســی را بر عهده دارد. 
افزون بر این، به شریکی که کنترل کیفی کار حسابرسی را نیز بر 
عهده دارد هم گفته می شــود. در مقایسه با تعریف دستورعمل 
حسابرســی قانونــی، در واقع دامنه کاربرد این تعریف شــامل 
افرادی می شــود که در مورد آنهــا الزامهایچرخشودوره

تنفس9 مصداق دارد. 
• شرکتپذیرفتهشدهدربورس10: این اصطالح تنها در آیین 
رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 
حســابداران تعریف شده اســت و دربرگیرنده دامنه گسترده ای 
از شــرکتهایسهامیعاموپذیرفتهشــده11 می شود؛ از 
جمله شامل آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار محلی می شــود که معیار بازارهای سازمان یافته اتحادیه 
اروپا را بــراورده نمی کنند. در نتیجه، دامنــه کاربرد واحدهای 
تحت پوشــش تعریف ِشرکت ســهامی عام، بین دستورعمل 
حسابرسی قانونی و مقررات هیئت اســتانداردهای بین المللی 
اخالقی برای حســابداران متفاوت است؛ به طوری که براساس 
آییــن رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حســابداران نســبت به دســتورعمل حسابرسی قانونی، 
دامنه واحدهایی که مقــررات محدودکننده را باید اعمال کنند، 

بسیار گسترده تر است.
در زمان مقایســه الزامهای مــورد اســتفاده در وضعیتهای 
خاص، باید توجه داشت که دستورعمل حسابرسی قانونی تنها 
دو وضعیت خاص را با توجه به حسابرســی شرکتهای سهامی 
عــام، وضع کرده اســت؛ از جملــه زمانی که شــریک کلیدی 
حسابرسی قصد پیوستن به صاحب کار حسابرسی در یک پست 
مدیریتی کلیدی را داشته باشــد )در دوره تنفس(، و زمانی که 
شریک کلیدی حسابرسی قصد واگذاری کار حسابرسی قانونی 
را داشــته باشد )چرخش شریک(. بنابراین، خالصه تفاوتهای 
کلیدی زیر، به طور عمده بر تفاوتهای میان توصیه کمیســیون 
اروپا و آیین رفتــار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی 

اخالقی برای حسابداران تأکید دارد:
• منافعمالــی: آیین رفتار حرفــه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حسابداران نسبت به توصیه کمیسیون 
اروپا واقع بینانه تر اســت؛ برای مثال، این مقــررات در اختیار 
داشتن منافع مالی مســتقیم کم اهمیت را مجاز نمی داند و این 
ممنوعیــت را به شــرکا و مدیرانی که خدمات غیرحسابرســی 
)مجاز( به صاحب کار حسابرسی ارائه می دهند، تعمیم می دهد.
• روابطتجــاری: توصیه کمیســیون اروپا نســبت به آیین 
رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 
حســابداران بســیار واقع بینانه تر اســت؛ برای مثال، برخالف 
مقــررات هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالقــی برای 
حســابداران، توصیه کمیســیون اروپا دریافت وام درخور توجه 
یا تضمین را از بانکی که صاحب کار حسابرســی اســت، مجاز 

نمی داند.
• دوره)تنفس(رفعاختالف: دستورعمل حسابرسی قانونی 
یک دوره رفع اختالف دو ســاله را برای اشتغال شرکای کلیدی 
حسابرسی در یک پســت مدیریتی کلیدی صاحب کار، الزامی 
می کند؛ در حالی که آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران، یک دوره دســتکم 12 
ماهه را بعد از انتشــار صورتهای مالی حسابرسی شده به وسیله 

صاحب کار، الزامی می کند.
• نقــشمدیریتــییــانظارتیبــرایصاحــبکاران
حسابرســی: آیین رفتــار حرفــه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران، تمامی شــرکا و کارکنان 
حسابرسی را از این که در سازمان صاحب کار حسابرسی، نقشی 
داشته باشند، منع می کند و از اینرو، آیین رفتار حرفه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حســابداران نسبت به 
توصیه کمیسیون اروپا محدودیت بیشتری اعمال می کند؛ چرا 
که توصیه کمیسیون اروپا این ممنوعیت را تنها برای آن دسته 
از شــرکا یا کارکنانی اعمال می کند که در موقیعت اثرگذاری بر 

نتیجه کار حسابرسی هستند.
• خدماتغیرحسابرسی

••طراحیواجرایسیســتمهایفناوریاطالعاتمالی: 
در رابطه با حسابرســی شــرکتهای ســهامی عام، آیین رفتار 
حرفــه ای هیئــت اســتانداردهای بین المللی اخالقــی برای 
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حسابداران سختگیرانه تر از توصیه کمیسیون اروپا است؛ چرا 
که ممنوعیتهای روشــنی را در مورد تعاریف مشخص خدمات 

فناوری اطالعات ارائه می دهد.
•• خدماتارزیابی: در رابطه با حسابرسی شرکتهای سهامی 
عــام، آیین رفتار حرفــه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی 
اخالقی برای حسابداران ســختگیرانه تر از توصیه کمیسیون 
اروپا اســت؛ به طــوری که خدمــات ارزیابی را کــه دارای اثر 

بااهمیت بر صورتهای مالی است، منع می کند.
•• مشارکتدرحسابرســیداخلیصاحبکار: در رابطه 
با حسابرســی شــرکتهای ســهامی عام، آیین رفتار حرفه ای 
هیئــت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حســابداران 
ســختگیرانه تر از توصیه کمیســیون اروپا است؛ به طوری که 
فهرســتی از خدمات حسابرســی داخلی ممنوع )غیرمجاز( را 

ارائه می  کند.
•• فعالیتبــرایصاحبکارحسابرســیدرحلوفصل
دعاویحقوقی: آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حسابداران نسبت به توصیه کمیسیون 
اروپا ســختگیرانه تر است؛ به طوری که حسابرسان را از ایفای 
نقش حمایتی برای تمامی صاحب کاران حسابرسی که دعوی 
حقوقی، نســبت به صورتهای مالی آنها، درخور توجه است، 

منع می کند.
•• اســتخدام12مدیریتارشــد: در رابطه با حسابرســی 
شــرکتهای ســهامی عــام، آییــن رفتــار حرفــه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقــی برای حســابداران گروه 
وسیعتری از فعالیتهای غیرمجاز را نسبت به توصیه کمیسیون 

اروپا ارائه می دهد.
•• خدماتمالیاتی: برخالف توصیه کمیســیون اروپا، آیین 
رفتــار حرفه ای هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالقی 
برای حســابداران رهنمودهای جزئی و گسترده تری در مورد 
چگونگی برخورد بــا خدمات مالیاتــی و ممنوعیتهای برخی 
خدمات خــاص مالیاتی ارائه می دهد که معیــاری را نیز برای 
ســایر خدمات مالیاتی فراهم می آورد )برای مثال، محاسبات 

مالیاتی در مورد تهیه ثبتهای حسابداری(.
•• خدمــاتحقوقی: خدمــات حقوقــی به وســیله توصیه 
کمیســیون اروپا پوشــش داده نمی شــود؛ در حالــی که آیین 

رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 
حسابداران به این نوع خدمات اشاره می کنند.

•• خدمــاتمالیبهشــرکتها: همانند خدمــات مالیاتی و 
حقوقی، آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی 
اخالقی برای حســابداران رهنمودها و ممنوعیتهای خدماتی 
که معیار ســایر خدمات غیرمجــاز را بــراورده می کنند، ارائه 
می کنــد؛ در حالی که توصیه کمیســیون اروپــا در این رابطه، 

رهنمودی ارائه نمی دهد.
• سیاستهایارزیابیوجبرانخدمت: آیین رفتار حرفه ای 
هیئــت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حســابداران 
دربرگیرنــده ممنوعیتهایی در مــورد ارزیابی یا جبران خدمات 
شریکاصلیمسئولحسابرسی13  براساس موفقیتش در 
ارائه )فروش( خدماتغیراطمینانبخشی14 به صاحب کاران 
حسابرســی می شــود. به این مهم در مقررات اتحادیه اروپا، 

توجه نشده است.
• چرخششریک: دستورعمل حسابرسی قانونی، در رابطه 
با شرکای اصلی مســئول حسابرسی در شرایطحسابرسی
گروه15، ســختگیرانه تر عمل مــی کند؛ اما برخــالف آیین 
رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 
حسابداران، نه دســتورعمل حسابرســی قانونی و نه توصیه 
کمیســیون اروپا، هیچ یک الزام نمی کنند که شریک مسئول 

کنترل کیفی کار باید تغییر کند.
• میزاننســبیحقالزحمهها16: در رابطه با حسابرســی 
قانونی شــرکتهای ســهامی عام، آیین رفتار حرفه ای هیئت 
حســابداران،  بــرای  اخالقــی  بین المللــی  اســتانداردهای 
ایمن ســازهای محدودکننده ای را الزامی می کند؛ به طوری که 
مجموع حق الزحمه های حسابرســی و غیرحسابرسی که یک 
مؤسســه حسابرســی از صاحب کار خود دریافت می کند، نباید 
بیش از آســتانه 15 درصد مجموع درامدهای مؤسســه شود. 
نه دستورعمل حسابرسی قانونی و نه توصیه کمیسیون اروپا، 
هیچ یــک چنین آســتانه ای را ارائه نکرده انــد؛ اگرچه توصیه 
کمیســیون اروپا حسابرس را ملزم می کند تا درصدهای باالی 
بی جهت را برای هر کار حسابرسی قانونی، مد نظر قرار دهد.
به طــور خالصــه، می تــوان این گونــه نتیجــه گرفت که 
رویکردهــای جامع در مورد اســتقالل حســابرس قانونی که 
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از ســوی مقــررات اتحادیه اروپا و آیین رفتــار حرفه ای هیئت 
استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران به کار گرفته 

می شوند، معادل یکدیگر هستند. 
تفاوتها در دامنــه  کاربرد، به طور عمــده در نتیجه  مفاهیم 
متفاوت در رابطه با تعریفها و توصیفها، حاصل شــده است. به 
هر حال، مهمترین این تفاوتها مربوط به این واقعیت می شــود 
که آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی 
بــرای حســابداران، رهنمودهای مشــروح تری را در رابطه  با 
وضعیتهای خاص ارائــه می کند؛ برای مثــال، در مورد ادغام 
صاحب کاران حسابرســی و غیرحسابرسی و همچنین در مورد 
به کارگیــری چارچوب جامع برای خدمات غیرحسابرســی. در 
نهایت، برای آن که حسابرسی شرکتهای سهامی عام نسبت به 
توصیه کمیســیون اروپا قویتر شود، آیین رفتار حرفه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، مقررات 
سختگیرانه تری را برای آن دسته از خدمات غیرحسابرسی که 
سازگار با حسابرسی نیستند، یا موضوعهای دیگری که ممکن 
است در  مقررات آینده حسابرسی اتحادیه اروپا گنجانده شود، 

وضع می کند.

مقدمه
هــدف از این مقاله، ارائه یک نمــای کلی از مقررات مربوط به 
استقالل حسابرس است که به وســیله دستورعمل حسابرسی 
قانونــی مصــوب 17 مــه 2006 )که از این پس دســتورعمل 
حسابرســی قانونی نامیده می شــود( و از ســوی کمیســیون
اروپا (EC) در موارد توصیــه ای مصوب 16 مه 2002 خود با 
 :(EU) عنوان »اســتقالل حسابرس قانونی در اتحادیهاروپا
مجموعه ای از اصول بنیادی« توصیه شــده و با استانداردهای 
بین المللی اســتقالل برای حسابرسی و رســیدگی اجمالی که 
در قســمت 290 آیین رفتار حرفه ای حسابرســان منتشرشده 
به وســیله هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالقــی برای 
حسابداران )مقررات هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی 

برای حسابداران(، مقایسه شده است.
در مورد حســابرس قانونی و مؤسســه حسابرســی، عینیت 
فردی باید فراتر از اجرا و گزارشــگری حسابرسی قانونی باشد. 
بــرای این که به عموم این اطمینان داده شــود که عینیت حفظ 

شده، مهم اســت که فرد مربوط )حسابرس(، مستقل در نظر 
گرفته شود و افزون بر این، مؤسســه های حسابرسی نیز نظام 
کنترل کیفی را برای حفظ استقالل مؤسسه و همچنین افراد در 

مؤسسه، اجرایی کنند. 
برای دســتیابی به این هدف، دستورعمل حسابرسی قانونی 
و توصیه کمیســیون اروپا )که با یکدیگر بــه مقررات اتحادیه 
اروپــا اطالق می شــود(، افزون بر آیین رفتــار حرفه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حســابداران، الزامها 
و رهنمودهایی را برای رعایت اســتقالل به وســیله حسابرس 

قانونی یا مؤسسه حسابرسی، فراهم کرده اند.
این مطلب، مفاهیم کلی به کاررفتــه در چارچوب نظارتی یا 
قانونــی مربوط را خالصه کرده و تفاوتهــای کلیدی مربوط به 
هر یک از این حوزه ها را شناســایی می کند. براســاس برخی 
اطالعات زیربنایی )فصل دوم(، این مقاله به طور گســترده ای 
رویکــرد مبتنی بر چارچوب نظــری و تفاوتهای اصلی که بین 
مقررات اتحادیه اروپا و آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران را در مورد به کارگیری آن 
رویکرد )فصل ســوم( وجود دارد، توصیف می کند. همچنین، 
ایــن مقاله به تحلیــل  تفاوتهــای کلیدی موجــود در مقررات 
اتحادیه اروپا و/یــا آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران در رابطه با موضوعهای 
خاص در اســتقالل می پردازد که در پیوست فصل، مقایسه ای 

جزئی از تمامی این تفاوتها ارائه شده است.

پیشینه
در مــه 2002، اتحادیــه اروپــا توصیه های خــود را با عنوان 
»اســتقالل حســابرس قانونی در اتحادیه اروپــا: مجموعه ای 
از اصول بنیادی« منتشــر کرد که با آییــن رفتار حرفه ای برای 
حســابداران حرفــه ای که از ســوی فدراســیونبینالمللی

حسابداران (IFAC) منتشر شده، مشابه بود.
درآغاز، به منظور ارتقای منطق »رویکرد مبتنی بر چارچوب 
نظری« )همچنین از این رویکرد به »رویکردخطرهاوایمن
سازها17« یاد می شود( و در درجه دوم، به منظور آگاهی بخشی 
دربــاره تفاوتها در هــر دو مجموعه اســتاندارد، فدراســیون 
حســابداران اروپا در ماه اکتبــر 2004 مطالعــه ای را با عنوان 
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»توصیه های کمیسیون اروپا درباره استقالل قانونی حسابرس 
در اتحادیه اروپا و مقایســه آن با قســمت استقالل آیین رفتار 
حرفــه ای برای حســابداران حرفه ای منتشرشــده به وســیله 
فدراســیون بین المللی حسابداران- مالحظاتی پیرامون اجرای 
رویکــرد مبتنی بر چارچوب نظری«، منتشــر کرد. همچنین، 
فدراســیون حســابداران اروپا در نوامبر 2004 و در واکنش به 
طرح پیشنهادی کمیســیون اروپا برای جایگزینی دستورعمل 
حسابرســی از ســال 1984 )دســتورعمل شــورا، 84/253/
EEC(، خواستار یک رویکرد اروپایی شد تا بتواند با استقالل 

حســابرس از طریق به کارگیری قواعــدکامیتولوژی18 که در 
طرح پیشــنهادی کمیسیون اروپا برای اتخاذ توصیه کمیسیون 

اروپا دیده شده است، رفتار کند.
به دنبال گزارشســبز19 2010 کمیســیون اروپــا درباره 
»خط مشــی حسابرســی: درســهایی از بحرانها«، فدراسیون 
حســابداران اروپــا در واکنــش به انتشــار »طرح پیشــنهادی 
کمیســیون اروپا پیرامون قانونگــذاری الزامهای خاص مربوط 
بــه حســابرس قانونی شــرکتهای ســهامی عــام«، گزارش
خالصهای20 را در مورد مقررات خدمات غیرحسابرســی برای 
صاحب کاران حسابرسی در ژوئن 2011 منتشر و آن را با انتشار 

یک گزارشراهبردی21، در ژوئیه 2012 تکمیل کرد.
در این میان، از زمان انتشــار مقررات فدراسیون بین المللی 
حسابداران در سال 2001، تدوین استاندارد بین المللی استقالل 
از دو مســیر تکامل یافته اســت: اول، تبدیــل کمیته اخالقی 
فدراســیون بین المللی حســابداران به هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران که تدوین کننده مســتقل 
اســتاندارد )در میــان دیگران( با مشــارکت اعضــای با منافع 
عمومی به شــمار مــی رود و از یــک فرایند مردم ســاالرانه و 
دیدگاهــی با منافع عمومی برخوردار اســت و دوم، تجدیدنظر 
کامل در مقــررات قبلی فدراســیون بین المللی حســابداران؛ 
به طور خاص در رابطه با قســمت 290 که با الزامهای استقالل 

برای کارهای رسیدگی اجمالی و حسابرسی سروکار دارد. 
نتایج این فرایند براساس نظرخواهی عمومی صورت گرفته، 
)همان( نسخه موجود آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران بود که بعد از بحران مالی 
در ســال 2009 منتشر و از اول ژانویه سال 2011، الزم االجرا 

شــد. امروز، آییــن رفتــار حرفه ای هیئــت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حسابداران می تواند به عنوان استاندارد 
پذیرفته شــده عمومی در نظر گرفته شود؛ همان گونه که پیشتر 
شبکه های 23 مؤسسه حسابرسی برای حسابرسی های فراملی 
خود از آن اســتفاده کردند. به طور مشابه، برخی مقرراتگذاران 
مانند شــورای گزارشگری مالی انگلســتان، برای وضعیتهای 
حسابرســی گروهی اجازه می دهند در صورتی که حســابرس، 
آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حسابداران را رعایت می کند، الزامهای استقالل به وسیله 

حسابرسی خارجی )غیرانگلیسی( ارزیابی شود.
فدراســیون حســابداران اروپــا همیشــه به عنــوان یکی از 
حامیان اصلــی این تحولها مطرح بوده اســت و تأکید دارد که 
اگرچــه »رویکــرد خطرها و ایمن ســازها« بایــد مبنایی برای 
تمامی مالحظه های اســتقالل حســابرس در رابطه با هر نوع 
حسابرســی باشــد، نیازی عمومی برای رهنمودهای روشــن 
و حتــی ممنوعیتها در رابطه با حسابرســی قانونی شــرکتهای 
ســهامی عام، وجود دارد. آیین رفتار حرفــه ای موجود هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، این نیاز 
را از طریق به کارگیری مســتمر رویکرد خطرها و ایمن ســازها 
براورده می کند و این رویکرد به وســیله مقرراتی محکم تکامل 
پیدا می کنند که باید در حسابرسی شرکتهای سهامی عام، به کار 

گرفته شوند.
هــدف از این گزارش، برجســته ســاختن تفاوتهای اصلی 
میــان مقــررات اتحادیــه اروپا )آن طــور که در دســتورعمل 
حسابرســی قانونی و توصیه کمیسیون اروپا آمده است( و آیین 
رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 
حســابداران می باشــد تا این امکان را برای ذینفعان )و به ویژه 
افرادی که درگیر در فرایندهای حقوقی هســتند( فراهم کند تا 
بــه ارزیابی این موضوع بپردازند که تا چــه حد مقررات جاری 
اتحادیه اروپا، صرف نظر از ابزار قانونی مورد اســتفاده، برای 
دســتیابی بــه درک اروپایی یکنواخت و یا حتــی درک جهانی 
یکنواخــت از مفهوم اســتقالل حســابرس و الزامهــای آنها 
در میان حسابرســان، مؤسســه های حسابرســی و شرکتهای 
حسابرسی شــونده، باید تغییر یابند. بــه عبارت دیگر، توضیح 
تفاوت الزامهای اســتقالل و در نتیجه اســتقالل حســابرس، 
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از کشــوری به کشــور دیگر و حتی از یک منطقه اقتصادی به 
منطقه اقتصــادی دیگر، به عمــوم و به ویژه ســرمایه گذاران 
بین المللی خاص، دشــوار است؛ در حالی که هدف کلی تمامی 

این الزامها، حفظ عینیت حسابرس قانونی است.

رویکردمبتنیبرچارچوبنظریدربارهاستقالل
حسابرس

در مفهــوم کلــی، رویکرد مبتنــی بر چارچوب نظــری درباره 
استقالل حسابرس، به صورت زیر عمل می کند:

• اصــول بنیــادی تهیــه و تنظیم می شــود؛ که باید همیشــه 
به وســیله حسابدار حرفه ای رعایت شــود. در مورد حسابرسی 
قانونی، مرتبط ترین اصل بنیادی، عینیت است. به منظور افشا 
بــه عموم مردم، قانونگذاران و به طور خاص اســتفاده کنندگان 
اظهارنظرهای حسابرسی و در راستای انطباق با اصل عینیت، 

حفظ استقالل به وسیله حسابرس قانونی الزامی است.
• قبل از ورود به هر کاری، صرف نظر از این که حسابرسی است، 
یا دیگر خدمات اطمینان بخشی یا غیراطمینان بخشی، یا قبل 
از ورود به هر نوع رابطه دیگری با صاحب کار، و همچنین طی 
اجرای کار حسابرسی قانونی، حسابرس باید با وجدان خود این 
موضوع را مد نظر داشــته باشد که آیا خطرهایی برای استقالل 
وی وجــود دارند که منجر به خدشــه دار شــدن اصــل بنیادی 

عینیت شود؟
• زمانی که چنین خطری وجود دارد، حسابرس باید به کارگیری 
ایمن ســازهای مناســب را برای حذف خطر یــا کاهش آن به 
سطحی پذیرفتنی، مد نظر قرار دهد )به عبارت دیگر، سطحی 
که در آن شــخص ثالث منطقی و آگاه به این نتیجه برســد که 

انطباق با اصل عینیت خدشه دار نشده است(.
• اگر چنین ایمن ســازهایی در دســترس نبود، حسابرس باید 
شرایط را حذف کند یا به رابطه ای که خطر را ایجاد کرده است، 

خاتمه داده یا کار حسابرسی را کاهش یا پایان دهد.
باید توجه داشت که آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای 
بین المللــی اخالقی بــرای حســابداران از رویکــرد مبتنی بر 
چارچــوب نظــری در آیین رفتــار حرفه ای برای حســابداران 
حرفه ای و تمامی اصول بنیادی استفاده می کند. توضیح جزئی 
رویکرد در قســمت 100 آیین رفتار حرفه ای )بندهای 100.6 

تا 100.16( آمده اســت. قســمت 290 آیین رفتار حرفه ای، 
رویکــرد مبتنی بر چارچوب نظــری را از طریق معرفی مفهوم 
استقالل )حسابرس( توســعه می دهد و رهنمودهای بیشتری 
را در مورد چگونگی به کارگیــری این رویکرد در مورد کارهای 
حسابرسی و رســیدگی اجمالی ارائه می کند )پاراگراف 290.4 

تا 290.12(.
فدراســیون حســابداران اروپا، به طور مکرر ایــن دیدگاه را 
بیان کرده اســت که اصول مشــخص به طور معمول و به طور 
یکنواخت به کار گرفته شــود و در صورت لــزوم، با مقرراتی که 
دارای منافعی هستند، تکمیل شــود. استانداردهای مبتنی بر 
اصول، همراه با ســایر اســتانداردهای ارائه شده به وسیله آیین 
رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 

حسابداران و توصیه های اتحادیه اروپا: 
• شامل رهنمودها، محدودیتها و در صورت لزوم، ممنوعیتهایی 
می شود که در شــرایط خاصی که هیچ ایمن ساز دیگری برای 

کاهش خطر استقالل مربوط در دسترس نیست؛
• از نظر فکری، قوی هســتند و می توانند در هر شــرایطی که 
ممکن اســت در عمل روی دهد، به کار برده شــوند، و همانند 
مقــررات جزئی و مشــروح، نمی توانند تمامی شــرایطی را که 
ممکن اســت در عمل روی دهد، پوشش دهند و ممکن است 

به آسانی، منسوخ شوند؛
• در زمان منع حسابرســان قانونی از ارائــه هرگونه خدمات یا 
ورود بــه هر گونه رابطه ای که ممکن اســت اســتقالل آنها را 

خدشه دار سازد، بسیار سخت گیر هستند؛
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• حسابرسان قانونی را ملزم می کنند تا به طور منظم، استقالل 
خود را با کمیته های حسابرسی صاحب کار یا هیئتهای هم تراز، 

مورد بحث و بررسی قرار دهند؛
• همچنین ممکن است افشای جزئی حق الزحمه ها و خدمات 

ارائه شده به صاحب کاران حسابرسی آنها را الزامی سازند؛
• اهمیت اســتقالل را به عنوان یک ضــرورت پایدار برای هر 
یک از شــرکا و گروههای حسابرسی تقویت می کند؛ به طوری 
که هر یک از آنها ملزم به مستندســازی و پذیرش مســئولیت 
قضــاوت درباره اســتقالل در زمان پذیرش کار حسابرســی و 
غیرحسابرسی، ایجاد روابط مالی یا تجاری و طی دوره اجرای 

کار حسابرسی هستند؛ و در نهایت،
• بهترین فرصتها را برای توافقهای یکنواخت اروپایی و جهانی 
پیرامون استقالل حسابرسان قانونی ارائه می دهد که به موجب 
آن از پیچیدگی روز افزون در مقررات و مقررات ملی جلوگیری 
می کند و بیشــتر بر یک اســاسبرونمرزی22 به کار گرفته 

می شوند.
رهنمــود اخالقی هیئتهایی که از رویکرد مبتنی بر چارچوب 
نظری استفاده می کنند، شامل نمونه هایی از خطرهای ممکن 
و ایمن سازهایی مناسب برای رویا رویی با آنها می شود. اگرچه 
اینها به وضوح گویا هســتند ولی جامع نیســتند. اگر حسابرس 
به دلیل نقض الزامهای اخالقــی در دادگاهی انضباطی حاضر 
شــود، بیان نمونه های خاص خطرها و ایمن ســازها در آیین 
رفتار حرفه ای، دفاعی کافی نخواهد بود. او ملزم اســت اثبات 
کند که در شرایط خاص مورد بررسی، اصول بنیادی در عمل، 
اجرا شده است- آزمونی که به مراتب سخت تر از رعایت است.

خطرهایاستقالل
به منظورجلوگیــری و حل وفصل شــرایط و وقایعی که ممکن 
اســت اســتقالل حســابرس قانونی یا مؤسســه حسابرسی را 
خدشــه دار کنند، ضروری است خطرهای مختلف استقالل که 
ممکن است در شــرایط خاص روی دهد، شناسایی و ارزیابی 

شود.
اگرچه برای توصیف این خطرهــا، جمله بندیهای مختلفی 
به کار برده شده اســت، اما توصیه کمیسیون اروپا و آیین رفتار 
حرفــه ای هیئــت اســتانداردهای بین المللی اخالقــی برای 
حســابداران، انــواع یکســانی از خطرهــا را ارائــه می دهند؛ 

خطرهایی که ناشی از موارد زیر است:
• خطر منافع شخصی،

• خطر خودبینی در تجدید نظر،
• خطر حمایت و مخالفت،
• خطر قرابت یا اعتماد، و 

• خطر تهدید.
در زمــان ارزیابی خطر، حســابرس قانونــی همچنین باید 
توجه داشــته باشــد که انواع مختلف خطرها ممکن اســت در 
مجموعه ای از شــرایط بروز یابند و نیاز است که عوامل کمی و 

کیفی مد نظر قرار گیرند.
زمانی که حســابرس با خطری برای اســتقالل خود روبه رو 
می شود، او باید اقدامها و ایمن سازهای مناسب را مد نظر قرار 
دهد که می توانند خطر را حذف یا به ســطح پذیرفتنی کاهش 

دهند.
در توصیه کمیسیون اروپا از اصطالح »مخاطرهاستقالل23« 
اســتفاده شــده اســت. اگرچه، توصیــه کمیســیون اروپا این 
اصطالح را تعریف نمی کند، امــا به طور ضمنی آن را این گونه 
توصیــف می کنــد: مخاطره ای که بعــد از ارزیابــی خطرها و 
به کارگیری ایمن سازها، باقی می ماند. این خطر استقالل، باید 
به ســطح »پذیرفتنی« یا »مناسب« رســانده شود. در مقایسه، 
آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حســابداران، مفهــوم خطر را این گونه بــه کار می برد که 
خطر اســتقالل می  تواند به وســیله به کارگیری مجموعه ای از 
ایمن ســازها به ســطح پذیرفتنی کاهش پیــدا کنند. در اصل، 
هر دو مفهوم از این آزمون یکســان اســتفاده می کنند که “آیا 
یک شــخص ثالث منطقی و آگاه که تمامی واقعیتها و شرایط 
مربوط به کار حسابرسی خاص را می داند، به این نتیجه خواهد 
رسید که حســابرس عینیت خود را حفظ کرده است و قضاوت 

بی طرفانه ای در مورد تمامی موضوعهای مورد نظر دارد؟”
ایمنسازهایکلی

اگرچه هر شــرایطی، خطری )خاص( برای استقالل به همراه 
دارد که مســتلزم به کارگیری ایمن ساز خاصی برای حذف خطر 
یا کاهش آن به ســطح پذیرفتنی است، توصیه کمیسیون اروپا 
و آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حســابداران به طبقه ها و انواع وسیعی از این ایمن سازها 



65
13

95
ر  

یو
هر

 ش
  8

4 
ره

ما
ش

اشاره دارند.
توصیه کمیسیون اروپا، نظامی از ایمن سازها را ارائه می دهد 

که در ادامه آمده است:
• ایمن ســازها در شــرکت مورد حسابرســی، از جمله ساختار 
حاکمیت آن، و مشــارکت ارکان راهبری شــرکت مانند کمیته 

حسابرسی در ارزیابی استقالل؛
• کنترلهای کیفی )مســتقل(- درباره تضمین کیفیت مســتقل 
برای حسابرسان قانونی و مؤسسه های حسابرسی که شرکتهای 
سهامی عام را حسابرسی می کنند )همانطور که اتحادیه اروپا در 

توصیه های خود ارائه کرده است(؛ و
• نظام ایمن ســازهای خودِ حســابرس قانونی که عبارت است 
از رویه ها و خط مشــی های کنترل کیفی اســتقالل، آموزش، 
نظــارت بر رعایت )رویه ها و خط مشــی ها(، و مستند ســازی 

ارزیابی های )رعایت( استقالل.
در مقابــل، آییــن رفتــار حرفــه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران به ایمن ســازهایی اشاره 

دارد که در دو طبقه زیر قرار می گیرند:
• ایمن ســازهایی که از طریق حرفه، قوانیــن و مقررات ایجاد 
شــده اســت و دربرگیرنده آموزش، کارآمــوزی، و پذیرش در 
حرفه، الزامهای آموزش حرفه ای مســتمر، مقررات حاکمیت 
شرکتی، استانداردهای حرفه ای، رویه های انظباطی و نظارت 

حرفه ای یا قانونی، و رسیدگی اجمالی مستقل می شود؛ و 
• ایمن سازهای محیط کار که بیشتر نامشخصند. 

اگرچــه توصیه کمیســیون اروپا در مورد نظام ایمن ســازها، 
جزئی تــر برخورد می کند، با این حال، به طور کلی با طبقه های 
ایمن ســازهای پیشــنهادی در آیین رفتــار حرفــه ای هیئــت 
استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران، هم پوشانی 

دارد. 
عناصر خاصی که در نظام کلی ایمن ســاز توصیه کمیسیون 
اروپــا منظور شــده اســت، از جمله نقش حاکمیت شــرکتی و 
مستندسازی ارزیابیهای استقالل، به طور جداگانه در  مقررات 
هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی برای حسابداران مورد 
توجه قرار گرفته است. همچنین، در حالی که توصیه کمیسیون 
اروپا به طور صریح امکان نگهداری نظامی از ایمن ســازها را از 
سوی حسابرس یا مؤسســه حسابرسی، مد نظر قرار می دهد، 

)اما( آییــن رفتار حرفه ای هیئــت اســتانداردهای بین المللی 
اخالقی برای حســابداران به رعایت استانداردهای بین المللی 
کنترل کیفیت (290.12) و وضع رویه ها و خط مشــی هایی که 
اطمینان معقولی را برای حفظ اســتقالل به دنبال داشته باشد، 

اشاره دارد.
دســتورعملحسابرســیقانونیورویکــردمبتنیبر

چارچوبنظری
در ماده22)2(، دســتورعمل حسابرســی قانونی به طور صریح 
بــه به کارگیری رویکرد مبتنی بر چارچــوب نظری برای تمامی 
حسابرســان قانونــی با بیــان این جملــه، اشــاره دارد که “اگر 
اســتقالل  مؤسسه حسابرسی یا حســابرس قانونی تحت تأثیر 
خطرهایی مثــل خودبینــی در تجدید نظر، منافع شــخصی، 
حمایــت یــا مخالفت، قرابت یــا اعتماد یا تهدید، قــرار گیرد، 
حســابرس قانونی یا  مؤسسه حسابرســی باید به منظور کاهش 
این خطرها از ایمن سازهایی استفاده کند. در صورتی که اهمیت 
خطرها در مقایســه با ایمن سازهای به کاررفته برای آن فزون  تر 
باشد، و استقالل حسابرس خدشــه دار شود، حسابرس قانونی 

یا  مؤسسه حسابرسی نباید حسابرسی قانونی را انجام دهد.”
افزون بر این، در رابطه با حسابرســی شرکتهای سهامی عام 
و در مقایســه با مفهوم کلی دیده شده در توصیه کمیسیون اروپا 
و آیین رفتار حرفه  ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حســابداران، دســتورعمل حسابرســی قانونی مخاطره 
خاصــی را مورد تأکیــد قرار می دهد که از خطرهای رســیدگی 
بــه کار خود و منافع شــخصی در ایــن الزام برآمده اســت که 
“حسابرس قانونی یا  مؤسسه حسابرسی در حاالت رسیدگی به 
کار خود یا منافع شــخصی، نباید کار حسابرسی را انجام دهد” 

)ماده 22 )2(، زیربند 2(.
به طــور کلی، همانطــور که در این فصــل، به تفضیل بحث 
شــد، مقررات اتحادیــه اروپا و آییــن رفتار حرفــه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حســابداران در الزاِم 
به کارگیری رویکرد چارچوب نظری برای اســتقالل حسابرس 
از مفهوم بنیادی یکســانی اســتفاده می کنند. فصل بعد، این 
پرســش را تحلیل می کند که آیا تفاوتهای کلیدی در ســاختار 
چارچوبهای مربوط وجــود دارد؟ و چگونه الزامهای آنها برای 

وضعیتهای خاص به کار برده می شوند.
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تحلیلتفاوتهایکلیدی
تفاوتهایکلی

درچارچوبهایمربوط
تخلفهایغیرعمدی-شرطعمومی

نه دســتورعمل حسابرســی قانونی و نه توصیه کمیسیون 
اروپا، هیچ یک، شرط عمومی برای تخلف غیرعمد مقررات 
ارائه نمی دهند؛ در حالی که در شــرح کلی رویکرد مبتنی بر 
چارچوب نظری، آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای 
بین المللی اخالقی برای حســابداران بیان می دارد که بسته 
به ماهیــت و اهمیت موضوع، تخلــف غیرعمد از مقررات 
“ممکن است خدشه دار شدن اصول بنیادی، اطالق نشود؛ 
در صورتی که به محض آن که تخلف کشــف شــد، تخلف 
به ســرعت اصالح و ایمن ســازهای الزم به کار گرفته شود” 

 .)100.10(
در رابطــه با اســتقالل حســابرس،  مقــررات دوباره 
موضــوع تخلفهــای غیرعمد را در 290.39 بــا بیان این 
جمله مورد توجه قرار می دهند که اگر  مؤسســه از رویه ها 
و خط مشی های کنترل کیفی مناسب معادل با آنچه که در 
اســتانداردهای بین المللی کنترل کیفیتها الزام شده است، 
برخــوردار باشــد،  تخلف غیرعمد از الزامهای اســتقالل 
حســابرس در قسمت 290، تخطی از استقالل حسابرس 

تلقی نمی شود.
در ایــن ارتبــاط، توجــه به ایــن موضــوع دارای اهمیت 
اســت که هیئــت اســتانداردهای بین المللــی اخالقی برای 
حســابداران، پروژه ای را با عنــوان »نقضالزامهایآیین
رفتارحرفهای24« تهیه کرده است که در آن، تمامی بندهای 
مقــررات که به تخلفهای غیرعمد توجه داشــته اند، )از جمله 
شــرط عمومی در 100.10 و اســتفاده از آن برای استقالل 
حســابرس در بند 290.39( مورد بررســی قرار گرفته است. 
همچنین، این موضوع ممکن است مقررات خاص تخلفهای 
غیرعمد را که )به همان ترتیب در توصیه کمیسیون اروپا( در 
رابطه بــا منافع مالی و روابط خانوادگــی و روابط دیگر وجود 

دارد، متأثر سازد.
شرایطغیرعادی-مشورتباعضوهیئتیاعضوناظر

نه دســتورعمل حسابرسی قانونی و نه توصیه کمیسیون اروپا، 

هیچ یک، شــرطی را برای حســابرس نمی گذارند که با عضو 
هیئت یا ناظر مربوط در شرایط غیرعادی، مشورت کند. آیین 
رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای 
حسابداران چنین توصیه ای را در بند 100.11 برای حسابداران 
حرفه ای ارائه می دهد که با شــرایطی روبه رو هستند که در آن 
به کارگیــری یک الزام خاص ممکن اســت منجر “به نتیجه یا 
پیامد نامناســبی شود که ممکن اســت در راستای منافع عموم 

نباشد.”
از آنجایی که مقررات اتحادیه اروپا به طور عمده به دولتهای 
عضــو اتحادیه اروپا می پــردازد، و محیطهای حقوقی متفاوت 
آنهــا را در نظر می گیرد، ممکن اســت این گونــه نتیجه گیری 
شــود که چنیــن مقرراتی کــه در آیین رفتار حرفــه ای هیئت 
اســتانداردهای بین المللــی اخالقی برای حســابداران آمده، 
ممکن است ضرورت نداشته باشــد و هر نظام حقوقی ممکن 
اســت معیارهای خاص خود بــرای مواجهه با چنین شــرایط 

غیرقابل پیش بینی داشته باشد.
مسئولیتودامنهکاربرد

در حالی که دســتورعمل حسابرســی قانونی به دولتهای عضو 
می پــردازد و بدون آن کــه ابزاری برای دســتیابی به این مهم 
تجویز کند، دولتهای عضو را ملزم می کند نســبت به استقالل 
حسابرســان و  مؤسسه های حسابرســی از صاحب کاران خود 
اطمینان حاصل کنند، توصیه کمیســیون اروپا به صراحت بیان 
می کند که اطمینان از رعایت الزامهای استقالل حسابرس طبق 
توصیه کمیســیون اروپا A.2.1، مســئولیت حسابرس قانونی 
اســت. افزون بر این، توصیه کمیســیون اروپا تصریح می کند 
کــه “الزامهای اســتقالل باید در مورد خود حســابرس قانونی 
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و تمامــی افرادی که می توانند بر نتیجه حسابرســی قانونی اثر 
.)A.2.2 بگذارند، اعمال شود” )توصیه کمیسیون اروپا

آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حسابداران، در بیشتر موارد، مسئولیتهای خاصی را برای 
افــراد در  مؤسســه، تجویز نمی کند؛ به طوری که “مســئولیت 
ممکن اســت بســته به اندازه، ساختار، و ســازمان  مؤسسه، 
متفــاوت باشــد” )290.12(. در مقابل، آییــن رفتار حرفه ای 
هیئت اســتانداردهای بین المللی اخالقی برای حســابداران به 
استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت اشاره دارند، و  مؤسسه 
حسابرســی را ملزم به وضع رویه ها و خط مشــی هایی می کند 
تا نسبت به حفظ استقالل و مســئولیت شرکای حسابرسی در 
مورد رعایت الزامهای اســتقالل در حسابرسی های انجام شده 
طبق اســتانداردهای بین المللی حسابرســی، اطمینان معقول 

حاصل شود.
در اصل، تفــاوت درخور توجهی در رابطه با مســئولیتهای 
استقالل در حسابرســی های مرتبطی که طبق استانداردهای 
بین المللی حسابرسی و استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت 

انجام می شود، وجود ندارد.
مالکیتوکنترلمؤسسههایحسابرسی

برای آن که مقامهای دارای صالحیت قادر به تأیید مؤسسه های 
 )Art 3 (4)) حسابرسی باشند، دستورعمل حسابرسی قانونی
تنها الــزام دارد که اکثریت حق رأی باید در اختیار حســابرس 
قانونــی اتحادیه اروپا یا مؤسســه های حسابرســی مورد تأیید 
اتحادیه اروپا باشــد. بنابرایــن، از دیدگاه اتحادیــه اروپا، این 
امکان برای مؤسســه های حسابرســی وجــود دارد که دارای 
ســهامداران اقلیتی باشــند که از غیرحسابرســان و شرکتهایی 
به غیر از  مؤسســه های حسابرســی، باشند. در حالت مالکیت 
غیرحسابرسی، توصیه کمیســیون اروپا ایمن سازهایی را برای 
دست نیافتن مالکان غیرحســابرس به کنترل مؤسسه، تدوین 

می کنند.
آیین رفتار حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی اخالقی 
برای حســابداران، به ساختار مالکیت مؤسسه های حسابرسی 
توجهی ندارد. به قسمت 4.2.2 )روابط تجاری( مراجعه شود.

افشایحقالزحمهها

در صورتهای مالی صاحب کار حسابرسی، افشای حق الزحمه هایی 

که مؤسسه حسابرسی برای خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی 
)همانطور که در توصیه کمیســیون اروپا (A.5) آمده است( از او 
)صاحب کار( دریافت کرده است، در دستورعملهای حسابداری، 
تعیین شده است )دستورعملهای 4 ام و 7 ام قانون  مؤسسه ها(. 
افشــای حق الزحمه، مســئولیت مدیریت صاحب کار حسابرسی 

است و نه مسئولیت حسابرس است.
طبــق آیین رفتار حرفه ای هیئت اســتانداردهای بین المللی 
اخالقی برای حسابداران، نمی توان مؤسسه ها و مدیریت آنها 

را مقید )به افشای حق الزحمه ها( کرد.
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