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 موافقت شما با انجام این گفتگو برای ما فرصت ارزشمندی
 را فراه�م آورد ت�ا بتوانیم دیدگاههای ش�ما را در ارتباط با موضوع محوری این ش�ماره با مخاطبان مجله در
 میان بگذاریم. از ش�ما بابت این فرصت و صرف وقت تان بس�یار سپاسگزاریم. اولین پرسش ما این است

 که خدمات غیرحسابرسی را چگونه تعریف می کنید و شامل چه نوع خدماتی می شود؟

سالمی
خدمات غیرحسابرس��ی که از سوی مؤسسه های حسابرسی در کشورهای پیش��رفته  صنعتی ارائه می شود بسیار متنوع 
است و با اطمینان می توان گفت که بخش مهمی از درامد مؤسسه های حسابرسی در این کشورها از این خدمات متنوع 

حاصل می شود.
امروزه، عالوه بر خدمات مشاوره مدیریت، طراحی و اجرای سیستمهای حسابداری و خدمات حسابداری و دفترداری 
که به طور س��نتی جزو فعالیت مؤسس��ه های حسابرسی بزرگ و متوسط به ش��مار می آمد، خدماتی همچون حسابرسی 
دادگاهی، ارزیابی  کس��ب وکار به منظورهای متفاوت از جمله ادغام، تحصیل و محاس��به سهم الش��رکه شریک متوفی یا 

در گفتگو با
غالمرضا سالمی

راهکارهای توسعه توان و 

ظرفیت خدمات 

غیرحسابرسی

حرفه حس��ابداری ایران پ��س از انقالب، برای یافت��ن جایگاه و 
موقعی��ت اجتماعی و اقتصادی خ��ود، راه دراز و پرپیچ و خمی را 
پش��ت سر گذاشته است. عبور از این مسیر طوالنی و پیامدهای 
تل��خ و ش��یرین آن، نتیچه تالش حس��ابداران مس��ئول، فداکار 
و متعه��دی ب��ود ک��ه دل در راه اعت��الی حرفه و س��عادت کش��ور 

داشتند؛ غالمرضا سالمی یکی از آنان است.
ن��ام آقای س��المی ب��ا تاریخ انجمن حس��ابداران خب��ره ایران 
نی��ز دره��م آمیخته اس��ت. س��المی در توس��عه و ارتق��ای مقام 
انجمن حس��ابداران خبره ای��ران، به ویژه پس از انقالب، س��هم 

چشمگیری داشته است.
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خارج ش��ده و مانند آن و همچنین کمک در اس��تقرار پروژه های 
راهب��ری ش��رکتی در بنگاهه��ای ب��زرگ و ایجاد سیس��تمهای 
کنت��رل داخلی اثربخ��ش و حسابرس��ی این سیس��تمها و حتی 
انجام حسابرس��ی داخلی، به فعالیتهای س��نتی مؤسس��ه های 
حسابرس��ی اضافه ش��ده اس��ت. عالوه ب��ر آن عملیات��ی مانند 
مدیریت تصفیه شرکتها، عملیات اعتمادبخشی برای بانکهای 
اعتباردهنده به بنگاههای اقتصادی، مش��اوره مالیاتی و تأمین 
اجتماع��ی و بس��یاری عملیات از این دس��ت، ج��زو فعالیتهای 
مؤسس��ه های حسابرس��ی بزرگ و متوس��ط بوده و حتی امروزه 
ارائ��ه خدمات مالیاتی و تأمین اجتماعی به اش��خاص هم مانند 
تکمی��ل اظهارنامه مالیات��ی و تهیه و ارس��ال اطالعات مالیات 
ارزش افزوده به سازمان مالیاتی و نظایر آن توسط مؤسسه های 

متوسط و کوچک حسابرسی انجام می شود.

نی�از  غیرحسابرس�ی،  خدم�ات  از  کدامی�ک  ای�ران  در 
بنگاهه�ای اقتص�ادی را ب�رای توس�عه و رش�د برط�رف 

می کند؟

سالمی
از آنجای��ی ک��ه تمام��ی خدم��ات غیرحسابرس��ی مت��داول در 
کش��ورهای پیش��رفته صنعتی در اث��ر نیاز بنگاهه��ای اقتصادی 
و اس��تفاده کنندگان از اطالع��ات حس��ابداری )از جمل��ه دولتها( 
به وج��ود آمده اس��ت و با توجه به آنکه هر آنچ��ه نیاز بنگاههای 
اقتصادی و محیط فعالیتهای اقتصادی را برطرف می کند الجرم 
در جهت توس��عه و رش��د بنگاهه��ا و در نتیج��ه جوامع کالن تر 
است، لذا بی تردید می توان گفت که همه خدمات غیرحسابرسی 
مؤسس��ه های حسابرسی نیز در ایران می تواند به عنوان جزئی از 

لوازم توسعه و رشد بنگاههای اقتصادی به شمار آید.

تواناییها و اس�تعدادهای حرفه حسابرس�ی را برای کمک 
به بنگاههای اقتصادی چگونه می بینید؟

سالمی
مهمتری��ن ضع��ف س��اختاری بنگاههای اقتصادی کش��ور عدم 
توانایی فعالیت در فضای رقابتی است که در نتیجه، امکان صدور 
و حتی فروش کاال و خدمات را از آنها س��لب کرده است. عالوه 
ب��ر موانع س��اختاری اقتصاد ایران که مج��ال پرداختن به آنها از 
حوصله این مصاحبه خارج است، مهمترین علت، رقابت نا پذیر 
بودن بیش��تر بنگاههای اقتصادی ایران و پایین بودن بهره وری 
عوامل تولید در آنها اس��ت. مؤسسه های حسابرسی می توانند با 
اس��تفاده از دانش و ظرفیتهای خود )در صورت تجهیز آنها( در 
قالب کمک به استقرار سیس��تمهای حسابداری مدیریت کارامد 
در ای��ن بنگاهه��ا و متعاق��ب آن از طریق حسابرس��ی عملکرد، 
حسابرس��ی داخل��ی و حسابرس��ی کنترلهای داخل��ی، کارایی و 
اثربخش��ی و صرف��ه اقتص��ادی فعالیته��ای بنگاهه��ا را به طور 
مس��تمر مورد س��نجش قرار داده و نتایج ارزیابی و راهکارهای 

ارتقای بهره وری را به مدیریت بنگاهها گزارش کنند. 

به نظر ش�ما حرفه حسابرسی چگونه می تواند تواناییها و 
ظرفیتهای خود را افزایش دهد؟ موانع را چگونه می بینید؟

سالمی
تنها راه افزایش تواناییها و ظرفیتهای مؤسسه های حسابرسی، 
آموزش مس��تمر، تجهیز مؤسس��ه و عوامل آن ب��ه فناوریهای 
پیش��رفته و نوآوریهای جهان توس��عه یافته صنعتی اس��ت. در 
ای��ن زمین��ه دو مانع بزرگ وجود دارد که اولی مربوط به س��طح 
نازل آموزشهای دانشگاهی و مهمتر از آن آموزشهای حرفه ای 

مهمترین ضعف ساختاری بنگاههای اقتصادی کشور 

عدم توانایی فعالیت در فضای رقابتی است که در نتیجه

امکان صدور و حتی فروش کاال و خدمات را از آنها سلب کرده است
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در کش��ور بوده و دومی به نبود احس��اس نیاز ب��ه ارتقای دانش 
حرف��ه ای چ��ه در کل جامعه و چ��ه در بین حسابرس��ان مربوط 
می ش��ود. بدین ترتیب که یک فارغ التحصیل رشته حسابداری 
که متأس��فانه به دلیل ضعف سیس��تم آموزش آکادمیک کشور، 
از دانش نازلی برخوردار اس��ت پس از گذش��ت دوره کوتاهی از 
تجرب��ه عملی در فض��ای حرفه ای بدون کیفی��ت الزم؛ ادعای 
ت��وان ب��ه عهده گرفت��ن کارهای ب��زرگ حسابرس��ی و خدمات 
غیرحسابرسی را دارد و به همین ترتیب وارد بازار کار ناآگاه تر از 
خود می ش��ود. از این رو، ضعف توانایی خود را پنهان می سازد 
در نتیجه احس��اس می ش��ود که تواناییه��ا و ظرفیتهای موجود 
مؤسسه های حسابرس��ی نیازی به افزایش ندارد و تنها دغدغه 

و دلمشغولی حسابرسان کمبود کار است. 
به نظ��ر من وج��ود مؤسس��ه های حسابرس��ی معتب��ر خارجی 
و انتق��ال دان��ش و فناوریه��ای نوی��ن حسابرس��ی و خدم��ات 
غیرحسابرس��ی )به خص��وص در فضای الکترونیک( در کش��ور، 
می توان��د به حل این موضوع کم��ک کند. ولی الزمه حضور این 
مؤسس��ه ها در ایران، خصوصی س��ازی جدی و در همین راس��تا 
افزای��ش تعام��ل اقتصادی ب��ا دنیای پیش��رفته صنعت��ی، ورود 
س��رمایه، مدیریت و تکنولوژیهای پیش��رفته به کشور است. در 
غیر این صورت وضعیت حرفه حسابرسی مانند بسیاری دیگر از 

تواناییها و ظرفیتهای بالقوه کشور به همین منوال خواهد بود. 

ش�رکتها به دلیل اینکه حسابرس�ان آنان دان�ش و آگاهی 
خوبی نسبت به کسب وکار آنها دارند، از حسابرسان خود 
درخواست خدمات غیرحسابرسی می نمایند. حسابرس 
چگونه می تواند ضمن حفظ استقالل، درخواست شرکتها 

را پاسخ مثبت دهد؟

سالمی
ارائه هر نوع خدماتی که بتواند تردید یا ش��بهه ای در اس��تقالل 
حس��ابرس در ارائه گزارش حس��ابرس مس��تقل ایج��اد کند در 
اکث��ر کش��ورها از جمله ای��ران ممنوع اس��ت. بنابراین، پاس��خ 
مؤسسه های حسابرسی به این گونه درخواستها نمی تواند مثبت 
باش��د. ش��رکتها می توانند برای ارائه خدمات غیرحسابرسی از 
مؤسس��ه های حسابرس��ی دیگر دعوت  کنند. بدیهی اس��ت هر 
مؤسسه ای که قرار باشد این خدمات را ارائه کند فرایند شناخت 
نس��بت به کس��ب وکار ش��رکت را در اولویت کاره��ای خود قرار 

می دهد و این بهانه خیلی راحت و کم هزینه مرتفع می شود.

نش�انه های ب�روز تض�اد مناف�ع در ص�ورت ارائ�ه خدمات 
غیرحسابرس�ی از س�وی مؤسس�ه های حرفه چیس�ت؟ آیا 
حق الزحمه قابل مالحظه برای طراحی سیستمهای اطالعات 

حسابداری می تواند نشانه ای از تضاد منافع باشد؟

سالمی
نش��انه های بارز این تضاد منافع را می توان در بحرانهایی مانند 
شرکت انرون و چندین شرکت بزرگ دیگر در اوایل هزاره سوم 
مشاهده کرد و البته صدها و بلکه هزاران مورد نیز چه در داخل 
و چه در خارج از کش��ور، به دالیل مختلف تاکنون پنهان مانده 
و افش��ا نش��ده اس��ت، ولی آثار آن را می ت��وان از وضعیت بازار 
س��رمایه کشور مش��اهده کرد. به نظر می رس��د یکی از راههای 
خریدن استقالل حس��ابرس همین پیشنهادهای وسوسه انگیز 

برای ارائه خدمات غیرحسابرسی بوده باشد.

حس�ابرس  ب�ه  غیرحسابرس�ی  خدم�ات  ارج�اع  آی�ا 
مس�تقل به وس�یله کمیته حسابرس�ی و تصوی�ب خدمات 
غیرحسابرس�ی انجام ش�ده به وس�یله کمیته حسابرسی 

می تواند رافع تضاد منافع باشد؟

تنها راه افزایش تواناییها و 

ظرفیتهای مؤسسه های حسابرسی

آموزش مستمر

تجهیز مؤسسه و عوامل آن

به فناوریهای پیشرفته و

نوآوریهای جهان

توسعه یافته صنعتی است
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سالمی
برای جلوگیری از بروز هر نوع شک  و شبهه ای، بهتر است این 
کار صورت نگیرد. چه اصراری وجود دارد که همان حس��ابرس 
صورتهای مالی، ارائه کننده خدمات غیرحسابرس��ی به ش��رکت 

طرف قرارداد باشد.

آی�ا انج�ام خدم�ات حسابرس�ی مالیاتی یا حسابرس�ی 
عملیاتی، تضاد منافع ایجاد نمی کند؟

سالمی
اصواًل چیزی به نام حسابرس��ی مالیاتی به ش��کلی که در ایران 
وج��ود دارد در کش��ورهای مط��رح وج��ود ن��دارد. به نظ��ر من 
س��ازمان امور مالیاتی مانند هر ذینف��ع دیگری و به عنوان یکی 
از بزرگترین س��هامداران ش��رکت نباید و نمی تواند از صورتهای 
مالی حسابرسی نش��ده )فاقد اعتبار الزم( تهیه ش��ده به وس��یله 
مدیران اس��تفاده  کند. در مقابل در مورد شرکتهای بزرگ باید از 
خدمات حسابرس��ان مستقل برای تعیین درامد مشمول مالیات 
آنها نیز استفاده کند. کاری هم که اکنون در ایران انجام می شود 
)انج��ام توأم حسابرس��ی عملیاتی و مالیات��ی( از نظر من تضاد 
منافع ایجاد نمی کند و اگر اش��کالی وجود داش��ته باشد ناشی از 
عدم اس��تقالل حس��ابرس و متأثر از عوامل دیگر است. به نظر 
می رس��د دس��ت کم فایده ماده 272 قانون مالیاتهای مس��تقیم 
به ش��کل فعلی، این اس��ت که توجه مقامات مالیاتی کشور را به 
اهمی��ت صورتهای مالی حسابرسی ش��ده )در مقابل صورتهای 

مالی حسابرسی نشده( معطوف کرده است.

در صورت پذیرش و ارائه خدمات غیرحسابرسی از سوی 

حسابرس مستقل به صاحبکار، حسابرس این موضوع را 
چگون�ه باید افش�ا کند و چگونه نس�بت به اس�تقالل خود 

حسابرس اطمینان دهد؟

سالمی
من با اصل موضوع مخالفم و اعتقاد دارم همانطور که در مقررات 
جامع��ه حس��ابداران رس��می ایران پیش بینی ش��ده اس��ت، ارائه 
همزمان خدمات حسابرس��ی و خدمات غیرحسابرس��ی از س��وی 

یک مؤسسه حسابرسی همچنان باید ممنوع باشد.

تص�ور نمی کنید محدود کردن مؤسس�ه های حسابرس�ی 
ب�ه ارائه نکردن خدم�ات غیرحسابرس�ی موجب محدود 
نگهداش�تن فعالیت مؤسس�ه های حسابرس�ی می شود؟ 
پیشنهاد شما برای پذیرش ارائه خدمات غیرحسابرسی 
و جلوگیری از تضاد منافع و عدم تأثیر س�وء بر اس�تقالل 

حسابرس چیست؟

سالمی
ن��ه تصور نمی کنم و همانطور که گفت��م، هیچ محدودیتی برای 
ارائه خدمات غیرحسابرسی از سوی حسابرسان در ایران  وجود 
ندارد و توصیه می کنم عرضه این خدمات روزبه روز بیشتر شود 
تا حسابرس��ان ما از ت��وان باالتری برای ارائ��ه اینگونه خدمات 
برخوردار ش��وند. اما با ارائه خدمات غیرحسابرس��ی به وس��یله 
حس��ابرس مستقل یک شرکت در یک دوره عملکرد مخالفم و 

آن را به نفع حرفه و حسابرسان نمی دانم.

بار دیگر از صرف وقت ارزشمند و همکاریتان برای سرگرفتن 
این گفتگو سپاسگزاری می کنیم. موفق باشید.

ارائه هر نوع خدماتی که بتواند تردید یا شبهه ای در

 استقالل حسابرس در ارائه گزارش حسابرس مستقل 

ایجاد کند در اکثر کشورها از جمله ایران ممنوع است


