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منصور شمس احمدی   

خدمات اطمینان بخش��ی حسابرس��ان به سه گروه زیر 
تقسیم می شود:

• حسابرسی و بررسی اجمالی اطالعات مالی تاریخی،
• خدم��ات اطمینان بخش��ی ب��ه غیر از حسابرس��ی و 

بررسی اجمالی اطالعات  مالی تاریخی،
• خدمات مرتبط.

خدمات اطمینان بخشی خدماتی است که براساس 
آن حس��ابرس نتیج��ه انطباق موضوع ی��ا ادعایی را با 
معیاره��ای از پیش تعیین ش��ده گزارش می کند. نتیجه گیری این انطباق به ص��ورت اطمینان معقول و یا محدود 

)سلبی( بیان می شود.
بنابر همین تعریف، حسابرسی صورتهای مالی عبارتست از اظهارنظر در خصوص انطباق صورتهای مالی با 
استاندارد های حسابداری. استانداردهای حسابرسی ضوابطی است که به منظور کنترل کیفیت این فرایند وضع 
ش��ده اند. در حسابرس��ی مالیاتی ظاهراً ادعا، اظهارنامه مالیاتی اس��ت و معیارهایی که باید با این ادعا مطابقت 

شود قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی است.
در هیچی��ک از ان��واع خدمات اطمینان بخش��ی، موضوع یا ادعا تأیید نمی ش��ود. این در حالی اس��ت که در 
حسابرس��ی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مس��تقیم از حس��ابرس خواس��ته ش��ده است که درامد 

مشمول مالیات مؤدی را تعیین کند.
درامد مشمول مالیات عبارتست از سود ابرازی به اضافه هزینه های غیرقابل قبول، پس از کسر معافیت ها. 
تعیین یا تأیید درامد مشمول مالیات به منزله تعیین یا تأیید سود ابرازی است و این سود هیچگاه در حسابرسی 

صورتهای مالی، تأیید یا تعیین نمی شود.
در حسابرس��ی مالیاتی تکلیف مباحثی چون س��طح اهمیت )تحریف قابل تحمل( و نمونه گیری مش��خص 
نشده است. در حسابرسی صورتهای مالی معیارهای اندازه گیری )استانداردهای حسابداری( کمتر تفسیرپذیر 

خدمات اطمینان بخشی حسابرسان
و حسابرسی مالیاتی
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هستند. در حسابرسی مالیاتی اما، این معیارها )قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها( دائمًا تغییرکرده و بسیار 
تفسیر پذیر هستند.

اگر قرار باشد حسابرسی مالیاتی تداوم داشته باشد باید اواًل استاندارد یا رهنمودی توسط سازمان حسابرسی 
و یا رهنمودی توس��ط جامعه حسابداران رسمی تدوین شود و در گزارش حسابرسی به آن استاندارد یا رهنمود 
اشاره شده و نتیجه گیری به صورت معقول یا محدود بیان شود. ثانیًا باید برنامه ای جامع برای رسیدگی مالیاتی 
تهیه شود. این برنامه حسابرسی باید شامل جزئیات کامل بوده و با توجه به آخرین بخشنامه ها و آبین نامه ها و 
دستورالعمل های مالیاتی روزامد شود. حسابرسان مالیاتی باید بتوانند هر لحظه به سامانه سازمان امور مالیاتی 
و یا جامعه حسابداران رسمی مراجعه نموده و با استفاده از برنامه روزامد شده، حسابرسی خود را انجام دهند.
ازآنجا که متأسفانه بسیاری از مؤسسه های حسابرسی به نوعی به درامد حاصل از حسابرسی مالیاتی وابسته 
ش��ده اند، در صورت حذف آن از قانون مالیاتهای مس��تقیم، خدمات اطمینان بخشی بایدگسترش یابد. دونوع 
از ای��ن گون��ه خدمات را که می توان برای آن برنامه ریزی کرد عبارتنداز: اظهارنظر نس��بت به مفاد قراردادهای 

.(Web -Trust) تسهیالت مالی و اطمینان بخشی نسبت به اطالعات سامانه های اینترنتی
بانکها می توانند ش��رایطی را در قرارداد های تس��هیالت مالی به ویژه تسهیالت بلندمدت پیش بینی کنند که 
این ش��رایط می تواند شامل لزوم مصرف دقیق تس��هیالت در موضوع قرارداد، رعایت برخی نسبت های مالی 
طی مدت قرارداد و همچنین محدودیت توزیع س��ود س��هام شرکت تا حد معینی باشد. حسابرسان می توانند با 

انعقاد قرارداد جداگانه نسبت به رعایت مفاد قراردادها اظهارنظر کنند.
در ح��ال حاضر برخ��ی از مراکز اطالع رس�انی اینترنتی (Web-Site)، اطالعاتی را از مش��تریان دریافت 
می کنند. حسابرس��ان می توانند در خصوص امنیت این اطالعات اظهارنظر کنند. همچنین بسیاری از شرکتها 
و س��ازمانها اطالعاتی را در رابطه با محصول یا خدمات خود در مراکز اطالع رس��انی اینترنتی قرارمی دهند که 
بعضًا ممکن اس��ت با واقعیت منطبق نباش��ند. در این گونه موارد نیز حسابرسان می توانند نسبت به صحت این 
اطالعات اظهارنظر کنند. وجود مهر حس��ابدار رس��می روی یک مرکز اطالع رسانی اینترنتی بر اعتبار آن مرکز 

خواهد افزود.
خدمات اطمینان بخشی شبیه موارد یادشده، می تواند جایگزین حسابرسی مالیاتی شود.

خدمات اطمینان بخشی خدماتی است که

براساس آن حسابرس نتیجه انطباق موضوع یا ادعایی را 

با معیارهای از پیش تعیین شده گزارش می کند

نتیجه گیری این انطباق

به صورت اطمینان معقول و یا محدود )سلبی(

بیان می شود


