بيانيه ليما در خصوص دستورالعمل های مربوط به اصول حسابرسی

بيانيه ليما در خصوص دستورالعمل های مربوط به اصول حسابرسی

1

نهمین كنگره بینالمللي اينتوساي
لیما -پرو -اكتبر 1977

به کوشش :مرتضی اسدی
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل -دیوان محاسبات کشور
اردیبهشت 1378
ویرایش جدید :مرداد 1394

کپی رایت :استفاده از این مطلب با ذکر منبع بالمانع است.

1

. The Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts available at
http://www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf
1

بيانيه ليما در خصوص دستورالعمل های مربوط به اصول حسابرسی

پیشگفتار:
هنگامی که در بیانیه لیما در خصوص دستورالعمل اصول حسابرسی بیش از دو دههه ببهل بها تاییهد شهرکتکننهداان در نهمهین کنگهره
اینكوسای در اکتبر  1997در لیما پایتخت پرو به تصویب رسید ،امید زیادی وجود داشت (اما یقین نداشتیم) که این بیانیه موفقیت جههانی
کسب کند.
تجربیاتی که از ناحیه بیانیه لیما از زمان تصویب آن بدست آمده بیش از حد انتظار افزایش یافته و ثابت کرده است این تجربیهات تها حهد
زیادی بر توسعه حسابرسی دولتی در تك تك کشورها تاثیر اذاشته است.
صرف نظر از اینكه موسسات عالی حسابرسی به کدام بخش از جهان تعلق دارند ،چه پیشرفتهایی در زمینه حسابرسی بدسهت آوردهانهد،
چگونه در حاکمیت جا ارفتهاند یا چگونه سازمان یافتهاند ،بیانیه لیما برای کلیه موسسات عالی حسابرسی عضو اینتوسای اهمیت یكسانی
دارد.
موفقیت این بیانیه بیش از هر چیز بدلیل این مساله است که این بیانیه دارای فهرست کهاملی از کلیهه اههداف و مواهوعات مربهو بهه
حسابرسی دولتی است و در عین حال مختصر و مفید بوده و استفاده از آن آسان و زبان آن بابل فهم است و بحثها از مواوعات اصهلی
مطرح شده خارج نمیشود.
هدف اصلی بیانیه لیما درخواست انجام حسابرسی مستقل دولتی است .چنانچه موسسات عالی حسابرسی این درخواست را اجابهت نكننهد،
نمیتوانند به استانداردهای حسابرسی دسترسی پیدا کند .لذا تعجبی ندارد که مواهو اسهتقالل موسسهات عهالی حسابرسهی ،پیوسهته در
سازمان اینتوسای مورد بحث برار میایرد .با وجود این ،به صرف آنكه موسسه عالی حسابرسی فقط استقالل کسب کند ،درخواسهت ایهن
بیانیه را اج ابت نكرده است و استقالل مذکور باید در بانون نیز تضمین شده باشد برای این منظهور وجهود موسسهاتی کهه درسهت عمهل
می کنند و دارای امنیت بانونی هستند اروری است و اینگونه موسسات را صرفاً میتوان در جامعههای دموکراتیهك کهه در آن حاکمیهت
بانون وجود دارد ،یافت .لذا حاکمیت بانون و دموکراسی از جمله اصول الزم برای انجام حسابرسیهای دولتی وابعاً مستقل است و اصهول
مذکور ستونهایی است که بیانیه لیما بر آن بنا شده است .اصول ذکر شده در این بیانیه ارزشهایی اساسی و خارج از محدوده زمان هستند
و از زمان تصویب تاکنون مواوعیت خود را حفظ کردهاند .مساله تجدید چاپ این بیانیه پس از اذشت  20سال نشانه کیفیت این بیانیه و
روح دوراندیشی نویسنداان آن است.
از مجله بینالمللی حسابرسی دولتی به خاطر تالش برای چاپ جدید بیانیه لیما تشكر میکنیم و بر اهمیت فراوان این مقاله بنیادی که به
عنوان اصول اساسی حسابرسی تلقی میشود ،وابف هستیم .ما می دانیم که انتشار بیانیه لیما در آینده ادامه خواهد یافت .وظیفه همیشگی
ما خواهد بود که مطابق آرمانهای بلند حرکت کنیم.
وين ،سپتامبر 1998
دكتر فرانتز فیدلر
دبیر كل سازمان اينتوساي
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مقدمه:
نهمین کنگره سازمان بینالمللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) در لیما تشكیل جلسه داد .با توجه به موارد زیر :
* بدلیل آنكه استفاده منظم و موثر از منابع مالی ،یكی از پیشنیازهای اساسی برای استفاده درست از منابع عمومی و اثربخش
تصمیمات مسئوالن است.
* بدلیل آنكه برای حصول این هدف ،اروری است که هر کشور دارای موسسه عالی حسابرسی باشد که استقالل آن را بانون
تضمین کند.
* به دلیل آنكه ارورت وجود اینگونه موسسات بیشتر احساس میشود زیرا دولت فعالیتهای خود را در بخشهای اجتماعی و
ابتصادی توسعه داده است و لذا فراتر از محدوده چارچوب مالی سنتی عمل میکند.
* به دلیل آنكه اهداف معین حسابرسی یعنی استفاده مناسب و موثر از منابع عمومی ،توسهعه مهدیریت صهحیا مهالی ،اجهرای
صحیا فعالیت های مدیریتی و ارسال اطالعات برای مسئوالن دولتی و عموم مردم از طریق انتشار ازارشههای وابعهی بهرای
ثبات و توسعه دولتها در جهت حرکت به سمت اهداف سازمان ملل اروری است.
* به دلیل آنكه در کنگرههای ببلی اینتوسای ،مجمع عمومی بطعنامه هایی را به تصویب رساند که کلیه کشورهای عضو انتشار
آنها را تایید کردند.
انتشار و توزیع سند «بیانیه لیما در خصوص دستورالعمل اصول حسابرسی» را به شرح زیر به تصویب میرساند.
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فصل اول – كليات :

بخش اول ـ هدف حسابرسي:
مساله حسابرسی و تاسیس نهاد مرتبط به آن الزمه مدیریت مالی دولتی است چرا که مهدیریت منهابع عمهومی نشهاندهنهده
اعتماد است .حسابرسی به خودی خود هدف نیست بلكه بخش جدایی ناپذیر نظام نظارتی است کهه ههدف آن نشهان دادن بهه
موبع انحرافات از استانداردهای پذیرفته شده و نقض اصول بانونمندی ،کارایی و اثربخشی و صهرفه ابتصهادی مهدیریت مهالی
میباشد به نحوی که ابدامات اصالحی در تك تك موارد صورت ایرد و کسانی که پاسخگو هستند مجبور به ببول مسئولیت
شوند ،خسارات را جبران کنند یا اامهایی بردارند که از نقض بوانین و مقررات جلوایری کند یا اینكه آن را به حدابل برساند.
بخش دوم ـ حسابرسي قبل از خرج و حسابرسي بعد از خرج
 -1حسابرسی ببل از خرج عبارت است از بررسی فعالیتهای اداری و مالی ببل از انجام آن در حالی که حسابرسی پس از خرج
عبارت است از رسیدای پس از انجام شدن فعالیت.
 -2حسابرسی موثر ببل از خرج برای استفاده صحیا از منابع مالی دولتی اروری اسهت .موسسهه عهالی حسابرسهی یها سهایر
سازمانهای حسابرسی باید حسابرسی ببل از خرج را انجام دهند.
 -3حسابرسی ببل از خرج هنگامی که توسط موسسه عالی حسابرسی انجام میشود موجب جلهوایری از وبهو اهرر و زیهان
میاردد اما این عیب را نیز دارد که حجم کارها را افزایش میدهد و مسئولیتها را در بوانین عمومی کدر میکنهد .حسابرسهی
بعد از خرج که توسط موسسه عالی حسابرسی انجام میشود ،مسئولیت افراد پاسخگو را نشان میدهد و ممكن است منجهر بهه
جبران زیان و ارر وارده شده و مانع تكرار نقض بوانین و مقررات اردد.
 -4واعیت بانونی و شرایط و ارورتهای هر کشور تعیین میکند که آیا موسسه عالی حسابرسی باید حسابرسی ببل از خرج را
انجام دهد یا خیر .حسابرسی بعد از خرج یكی از وظایف حتمی هر موسسه عالی حسابرسهی اسهت صهرفنظر نظهر ایهن اینكهه
موسسه مذکور حسابرسیهای ببل از خرج را انجام دهد یا خیر.
بخش سوم – حسابرسي داخلي و حسابرسي خارجي:
 -1واحد حسابرسی داخلی در درون سازمانها و موسسات دولتی تشكیل میشود ،در حالی که واحد حسابرسی خارجی (مسهتقل)
بخشی از تشكیالت سازمانی دستگاه مورد رسیدای نیست .موسسات عالی حسابرسی واحدهای حسابرسهی خهارجی (مسهتقل)
هستند.
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 -2واحدهای حسابرسی داخلی زیر نظر رئیس سازمانی که در آن تشكیل شدهاند کار میکنند .با ایهن وجهود آنهها بایهد از نظهر
وظایف و از نظر سازمانی تا سرحد ممكن در چارچوب بانونی مستقل باشند.
 -3موسسه عالی حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل وظیفه دارد که اثربخشی حسابرسی داخلی را بررسی کند چنانچه صحت
حسابرسی داخلی تایید شود باید تالش اردد (بدون تعصب به حق موسسه عالی حسابرسی بهرای انجهام حسابرسهی کلهی) تها
مناسبترین تقسیم وظایف و همكاری بین موسسه عالی حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی صورت ایرد.
بخش چهارم ـ حسابرسي مالي ،حسابرسي رعايت و حسابرسي عملکرد :
1ه وظیفه سنتی موسسات عالی حسابرسی ،رسیدای مالی و رعایت بوانین و مقررات در مدیریت مالی و حسابداری است.
 2ه عالوه بر این نو حسابرسی (که اهمیت خود را حفظ می کند) حسابرسی مهم دیگری وجهود دارد کهه حسابرسهی عملكهرد
نامیده می شود و هدف آن رسیدای به عملكرد ،صرفه ابتصادی ،کارایی و اثربخشی مدیریت مهالی دولتهی اسهت .حسابرسهی
عملكرد صرفاً عملیاتهای خاص مالی را در بر نمیایرد بلكه مجموعه کاملی از فعالیتهای دولت منجمله سیستمهای سازمانی و
مدیریتی را شامل میشود.
3ه اهداف حسابرسی موسسه عالی حسابرسی (مالی ،رعایت ،صرفه ابتصادی ،کارایی و اثربخشی مدیریت مالی) دارای اهمیهت
یكسانی هستند .با وجود این ،موسسه عالی حسابرسی وظیفه دارد که مورد به مورد اولویت کار را تعیین کند.
فصل دوم ـ استقالل :

بخش پنجم ـ استقالل مؤسسات عالي حسابرسي:
1ه مؤسسات عالی حسابرسی در صورتی می توانند وظایف خود بصورت هدفمند و مؤثر انجام دهند که از دستگاه مورد رسیدای
مستقل باشند و در مقابل فشارهایی که از خارج اعمال می شود حمایت شوند.
ال نمی توانند مستقل باشند چرا که آنها بههر نحهو بخشهی از دولهت محسهوب مهی شهوند امها
 2ه ارچه سازمانهای دولتی کام ً
م ؤسسات عالی حسابرسی باید برای انجام وظایف خود استقالل عملی و سازمانی داشته باشند.
 3ه تاسیس مؤسسات عالی حسابرسی و استقالل آنها باید در بانون اساسی ذکر شده باشد .جزئیات استقالل مذکور ممكن است
در بوانین و مقررات حسابرسی تصریا شده باشد .بویژه دیوان عالی کشور در مقابل هراونه دخالت در مساله استقالل مؤسسهه
عالی حسابرسی و بوانین و مقررات حسابرسی ،حمایت بانونی الزم را بنماید.
بخش ششم ـ استقالل كارمندان و مسئوالن مؤسسات عالي حسابرسي :
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1ه استقالل مؤسسات عالی حسابرسی بطور تفكیك ناپذیر با استقالل مسوالن آن مرتبط است .مسوالن کسانی هستند که در
تصمیم ایری برای مؤسسه عالی حسابرسی دخالت دارند و برای تصمیمات اتخاذ شده در مقابل اشهخاص ثالهث یعنهی هیهات
مدیره یا منحصراً رئیس موسسه عالی حسابرسی پاسخگو هستند.
2ه بانون اساسی باید استقالل مسوالن را تضمین کند .بویژه روشهای برکناری مسوالن از سمت خود باید در بانون اساسی ذکر
شود و این مساله نباید به استقالل آنها صدمه وارد کند .روش انتصاب و برکناری مسوالن بستگی به ساختار بانونی ههر کشهور
دارد.
3ه حسابرسان مؤسسات عالی حسابرسی در کار حرفهای خود نباید تحت تاثیر سازمان مورد رسیدای برار ایرند و نباید وابسهته
به چنین سازمانهایی باشند.
بخش هفتم ـ استقالل مالي مؤسسات عالي حسابرسي :
1ه ابزارهای مالی الزم باید در اختیار مؤسسات عالی حسابرسی برار ایرد تا این مؤسسات بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
2ه در صورت لزوم ،مؤسسات عالی حسابرسی باید اجازه داشته باشند از سازمانی که در مورد بودجه کشهور تصهمیم مهی ایهرد
تقااای ابزارهای مالی الزم را بنمایند.
 3ه مؤسسات عالی حسابرسی باید اجازه داشته باشند از اعتباراتی که به آنها تخصیص داده شده است در بالب سرفصل جدااانهه
بودجه که مناسب میدانند استفاده کنند.
فصل سوم ـ رابطه با پارلمان ،دولت و مدیریت :

بخش هشتم ـ رابطه با پارلمان :
استقالل مؤسسات عالی حسابرسی که در بانون اساسی و بانون حسابرسی تصریا شده اسهت تها حهد زیهادی تضهمین کننهده
ابدامات و خودمختاری اینگونه مؤسسات است حتی زمانی که آنها به عنوان نماینده پارلمان عمل می کنند و طبق توصیه های
پارلمان به حسابرسی می پردازند .رابطه بین موسسه عالی حسابرسی باید طبق شرایط و نیازهای هر کشهور در بهانون اساسهی
معین شود.
بخش نهم ـ رابطه با دولت و مديريت :
مؤسسات عالی حسابرسی ،فعالیتهای دولت ،سازمانهای دولتی و سایر مؤسسات وابسته به دولت را حسابرسی می کنند .در عین
حال این مساله بدان معنی نیست که دولت زیرمجموعه موسسه عالی حسابرسی است .بویژه دولت کهامالً و منحصهراً مسهئول
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اعمال خود است و نمی تواند با ارجا به یافته های حسابرسی (مگر آنكه یافته های مذکور از لحاظ بانونی معتبر و بصورت آراء
الزم و بابل اجرا باشند) و نظرات کارشناسی موسسه عالی حسابرسی ،خود را تبرئه کند.

فصل چهارم ـ اختيارات مؤسسات عالی حسابرسی :

بخش دهم ـ اختیار تحقیق و تفحص :
 1ه مؤسسات عالی حسابرسی حق دسترسی به تمام اسناد و مدارک مربو به عملكرد مدیریت مهالی را خواهنهد داشهت و بایهد
اختیار داشته باشند هر اونه اطالعاتی را کتباً یا شفاهاً درخواست کنند.
2ه مؤسسه عالی حسابرسی برای انجام هر نو رسیدای تصمیم می ایرد که یا حسابرسی را در محل دستگاه مورد رسهیدای و
یا در داخل مؤسسه عالی حسابرسی انجام دهد.
3ه بانون حسابرسی و یا مؤسسه عالی حسابرسی (در موارد خاص) باید مهلت دریافت اطالعات یا اسناد و مدارک را من جملهه
صورتهای مالی از دستگاه مورد رسیدای را تعیین کند.
بخش يازدهم ـ اجراي يافته هاي موسسه عالي حسابرسي :
1ه دستگاههای مورد رسیدای باید در مورد یافته های مؤسسه عالی حسابرسی در مدت زمان تعیین شده بانونی و یا در مهوارد
معین توسط مؤسسه عالی حسابرسی اعالم نظر کنند و باید ابداماتی را که در نتیجهه یافتهه ههای حسابرسهی انجهام داده انهد،
ازارش نمایند
2ه در مواردی که یافتههای مؤسسه عالی حسابرسی از لحاظ بانونی معتبر نباشد و نیز آراء الزم و بابهل اجهرا نباشهند ،مؤسسهه
عالی حسابرسی باید اختیار داشته باشد از دستگاه مورد رسیدای که ملزم به انجام ابدامات الزم است بخواهد که ابدامات مذکور
را بعمل آورد.
بخش دوازدهم ـ اظهارنظر تخصصي و حق مشورت :
1ه مؤسسه عالی حسابرسی در موارد الزم میتواند دانش تخصصی خود را در بالب اظهارنظر تخصصی من جمله اظههارنظر در
مورد پیش نویس بوانین و سایر مقررات مالی به پارلمان و یا دستگاه مورد رسیدای ارائه کند .دستگاه مورد رسیدای اختیار کامل
خو اهد داشت که اینگونه اظهارنظرهای تخصصی را ببول یا رد کند .افزون بر این ،ایهن کهار ااهافه نبایهد موجهب پهیشبینهی
یافتههای آینده مؤسسه عالی حسابرسی شود و نباید بر اثربخشی حسابرسیهای مؤسسه عالی حسابرسی تاثیر بگذارد.
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فصل پنجم ـ روشهای حسابرسی ،حسابرسان ،تبادل تجربيات در سطح بين المللی :

بخش سیزدهم  :روشها و رويه هاي حسابرسي :
1ه موسسه عالی حسابرسی باید مطابق با برنامهای که خود تعیین می کند ،حسابرسیها را انجام دهد .حق برخهی از موسسهات
دولتی که تقااا میکنند در موردی خاص حسابرسی انجام شود باید محفوظ بابی بماند.
2ه از آنجا که حسابرسی به ندرت می تواند از همه جهات فراایر باشد ،مؤسسات عالی حسابرسهی بهه عنهوان یهك بهانون الزم
میتوانند از روش نمونهایری استفاده کنند .با وجود این ،نمونهها باید بر اساس الگوی مشخصی انتخاب شود و باید تعداد آنها
کافی باشد به نحوی که بتوان کیفیت کار و رعایت بوانین و مقررات را در دستگاه مورد رسیدای ارزیابی نمود.
3ه روشهای حسابرسی باید همواره مطابق با پیشرفت علوم و تكنیكهای مربو به مدیریت مالی جرح و تعدیل شوند.
 -4الزم است که موسسه عالی حسابرسی دستورالعمل های حسابرسی را برای کمك به حسابرسان خود تهیه کند.
بخش چهاردهم -حسابرسان:
 -1کارمندان موسسه عالی حسابرسی و حسابرسان آن برای آنكه وظایف خود را کامل انجام دهند باید دارای تخصهص الزم و
نیز صدابت و درستكاری باشند.
 -2موسسات عالی حسابرسی به هنگام استخدام کارمندان جدید باید توجه نمایند که دانش و مهارتها و تجربیات حرفه ای آنان
در حد متوسط باال و کافی باشد.
 -3از طریق برنامه های داخلی ،دانشگاهی و بین المللی توجه خاصهی بایهد بهه بهبهود پیشهرفت حرفهه ای کلیهه کارمنهدان و
حسابرسان موسسه عالی حسابرسی از نظر تئوری و عملی صورت ایرد .با استفاده از تمام ابزارهای مالی و سازمانی ممكن باید
به پیشرفت مذکور کمك کرد .پیشرفت حرفه ای باید فراسوی چارچوب سنتی دانش بانونی ،ابتصادی و حسابداری رود و بایهد
سایر تكنیكهای مدیریت کاری نظیر استفاده از کامپیوترها در کار حسابرسی را در بر ایرد.
 -4برای اطمینان از وجود حسابرسان بسیار خوب ،حقوق پرداختی باید متناسب با نیازهای خاص شغل مورد نظر باشد.
 -5در صورتی که حسابرسان فابد مهارتهای خاص باشند ،موسسه عالی حسابرسی می تواند در موارد الزم از کارشناس خارجی
استفاده کند.
بخش پانزدهم -تبادل تجربیات در سطح بین المللي:
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 -1تبادل نظرات و تجربیات در سطا بین المللی در سازمان بین المللی موسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) روشی موثر برای
کمك به موسسات عالی حسابرسی است به نحوی که بتوانند وظایفشان را انجام دهند.
 -2تاکنون این هدف از طریق کنگره های اینتوسای ،سمینارهای آموزشی کهه مشهترک ًا توسهط سهازمان ملهل متحهد و سهایر
موسسات عالی حسابرسی برنامه ریزی شده از طریق کاراروههای منطقه ای و از طریق انتشار نشریه تخصصی تامین اردیهده
است.
 -3الزم است که اینگونه تالشها و فعالیت ها توسعه یافته و تقویت شود .تهیه فرهنگ واژاان و اصطالحات حسابرسی دولتی
براساس حقوق تطبیقی اهمیت حیاتی دارد.
فصل ششم -گزارش دهی:

بخش شانزدهم -ارائه گزارش به پارلمان و عمومي مردم:
 -1موسسه عالی حسابرسی باید اختیار داشته باشد و در بانون اساسی مكلف شده باشد که نتایج حسابرسی را ساالنه و بصورت
مستقل به پارلمان و سایر سازمانهای دولتی مسوول ازارش کند .این ازارش باید منتشر اردد.
این کار موجب توزیع ازارش در سطا وسیع و نیز موجب بحث و بررسی آن خواهد شد و فرصت اجرای یافتهه ههای موسسهه
عالی حسابرسی را افزایش خواهد داد.
 -2موسسه عالی حسابرسی باید همچنین بتواند در مورد یافته های بسیار مهم و اساسی در خالل سال ازارش دهد.
 -3بطور کلی ازارش ساالنه باید کلیه فعالیتهای موسسه عالی حسابرسی را در بر ایرد .صرفاً در موابعی که بانون حفظ منهافع
را اروری می داند ،موسسه عالی حسابرسی باید اینگونه منافع را بر مزایای انتشار ازارش مقدم بشمارد.
بخش هفدهم -روش گزارش دهي:
 -1ازارشها باید حقایق و ارزیابی مربو به آنها را به شكل وابعی ارائه کنند و صرفاً به مهمترین نكات بپردازنهد .جملهه بنهدی
ازارش ها باید روشن وبابل فهم باشد.
-2موسسه عالی حسابرسی باید نظارت دستگاههای مورد رسیدای را در مورد نتایج حسابرسی های خود مورد توجه برار دهد.
فصل هفتم -اختيارات حسابرسی موسسات عالی حسابرسی:

بخش هجدهم -اختیارات حسابرسي ناشي از قانون اساسي ،حسابرسي مديريت مالي دولتي:
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 -1اختیارات اصلی موسسات عالی حسابرسی باید در بانون اساسی ذکر شده باشد .جرئیات مربو به این اختیارات در بهوانین و
مقررات تعیین می شود.
 -2مدت زمان وابعی اختیارات موسسه عالی حسابرسی بستگی به شرایط و نیازهای هر کشور خواهد داشت.
 -3کلیه عملیاتهای مالی در بخش دولتی صرف نظر از اینكه به چه نحو در بانون بودجه ذکر شده است باید توسهط موسسهات
عالی حسابرسی رسیدای شود .جدا کردن بخش هایی از مدیریت مالی از بودجه کشور نبایهد منجهر بهه ایهن مسهاله شهود کهه
بخشهای مذکور معاف از حسابرسی موسسه عالی حسابرسی شوند.
 -4موسسات عالی حسابرسی باید از طریق انجام حسابرسی ها ،طبقه بندی مشخص بودجه و سیستم های حسابداری را که تا
سر حد امكان ساده و روشن باشد ایجاد نمایند.
بخش نوزدهم -حسابرسي سازمانهاي دولتي و ساير سازمانهاي فعال در خارج از كشور:
به عنوان یك اصل کلی ،سازمانهای دولتی و سایر سازمانهایی که در خارج از کشور تاسیس می شوند باید توسط موسسه عالی
حسابرسی مورد رسیدای برار ایرند .به هنگام حسابرسی اینگونه موسسات باید به محدودیت هایی که بوانین بین المللی تعیین
کرده اند توجه نمود .همچنانكه بوانین بین المللی توسعه می یابند ،در مواردی که توجیه منطقی وجود داشهته باشهد بایهد ایهن
محدودیت ها برداشته شود.
بخش بیستم -حسابرسي هاي مالیاتي:
 -1موسسات عالی حسابرسی باید بتوانند جمع آوری مالیات را در حد استرده حسابرسی کنند و برای انجام این کار تهك تهك
پرونده های مالیاتی را بررسی کنند.
 -2حسابرسی های مالیاتی اساس ًا حسابرسی های بانونمندی و رعایت بوانین و مقهررات را شهامل مهی شهود .بها وجهود ایهن،
موسسات عالی حسابرسی به هنگام حسابرسی رعایت باید بوانین مالیاتی و همچنین سیستم و کهارایی جمهع آوری مالیهات و
حصول اهداف درآمد را رسیدای و در صورت لزوم اصالحاتی را به بوه مقننه پیشنهاد کنند.
بخش بیست و يکم -قراردادهاي دولتي و طرحهاي عمراني:
 -1منابع عظیم مالی که توسط سازمانهای دولتی در رابطه با براردادها و طرحهای عمرانی به مصرف می رسد ،حسابرسی جامع
منابع مالی مذکور را اروری می سازد.
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 -2منابصه دولتی یكی از مناسب ترین روش ها برای حصول بهترین پیشنهاد برحسب بیمت و کیفیت می باشد .هنگامی کهه
سازمانهای دولتی منابصه برازار نكنند ،موسسات عالی حسابرسی باید دلیل این مساله را جویا شوند.
 -3موسسه عالی حسابرسی به هنگام حسابرسی طرحهای عمرانی باید توسعه اسهتانداردهای مناسهب بهرای مهدیریت اینگونهه
طرحها را تدوین نماید.
 -4حسابرسی های طرحهای عمرانی باید نه تنها بانونی بودن پرداخت ها را بررسی کند بلكه باید کارایی مدیریت ساخت و ساز
و کیفیت پروژه را نیز مورد بررسی برار دهد.
بخش بیست و دوم -حسابرسي تجهیزات كامپیوتري:
منابع عظیم مالی که صرف تجهیزات کامپیوتری میشوند ،حسابرسی مناسبی را می طلبد .اینگونه حسابرسی ها باید مبتنی بهر
سیستم بوده و جنبه های زیر را در برایرد :برنامهریزی برای پیش نیازها ،اسهتفاده ابتصهادی از تجهیهزات پهردازش اطالعهات،
استفاده از کارمندان با تخصص مناسب ترجیحاً از میان مدیریت دستگاه مورد رسیدای ،جلوایری از سوء اسهتفاده و سهودمندی
اطالعات تهیه شده.
بخش بیست و سوم -موسسات تجاري كه با مشاركت دولت تاسیس شده اند:
 -1توسعه فعالیتهای ابتصادی دولت اغلب منجر به تاسیس موسسات طبق حقوق خصوصی می شهود .چنانچهه دولهت سهههم
عمده ای در این شرکتها داشته باشد (بویژه در مواردی که بیشترین سهام مربو به دولت باشد) یا اینكه نفوذ زیهادی بهر روی
شرکت داشته باشد .موسسه عالی حسابرسی باید اینگونه موسسات را رسیدای کند.
 -2ال زم است که اینگونه حسابرسی ها پس از خرج انجام شوند .حسابرسی های مذکور باید به مسائل صرفه ابتصادی ،کارایی
و اثربخشی بپردازند.
 -3به هنگام ارائه ازارش حسابرسی اینگونه موسسات به پارلمان و عموم مردم باید به محدودیت های مربو به حفهظ اسهرار
صنعتی و تجاری توجه نمود.
بخش بیست و چهارم -حسابرسي موسساتي كه از يارانه هاي دولت استفاده مي كنند:
 -1موسسات عالی حسابرسی باید اختیار داشته باشند استفاده از یارانهه ههایی را کهه از منهابع مهالی دولتهی اعطهاء مهی شهود،
حسابرسی کنند.
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 -2هنگامی که میزان یارانه باال باشد (خواه این میزان به خودی خود باال باشد یا اینكه در رابطه با درآمدها و سهرمایه سهازمان
دریافتکننده یارانه باال باشد) در صورت لزوم حسابرسیها را میتوان به مدیریت مالی کل سازمان دریافتکننده یارانهه تعمهیم
داد.
 -3سوء استفاده از یارانه ها باید منجر به بازپرداخت آن اردد.
بخش بیست و پنجم -سازمانهاي بین المللي و فراملي:
 -1سازمانهای بین المللی و فراملی که هزینه های آنها از محل دریافت حق عضویت پرزداختی توسط سایر کشهورهای عضهو
تامین می شود باید مورد حسابرسی خارجی و مستقل برار ایرند.
 -2ارچه اینگونه حسابرسی ها به میزان منابع مورد استفاده و وظایف اینگونه موسسات ارتبا پیدا می کند ،اما حسابرسی های
مذکور باید از اصول مشابه که حاکم بر رسیدای های موسسات عالی حسابرسی در کشورهای عضو می باشد ،پیروی کنند.
 -3برای اطمینان از استقالل اینگونه حسابرسی ها ،اعضاء تیم حسابرسی خارجی باید از طرف موسسات عالی حسابرسی تعیین
و منصوب اردند.

*****
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