اصول اخالق حرهفای دیوان محاسبات کشور

0

استاندا رد 2300

فهرست
كليات2...............................................................................................................................................................................................
امانت ،اعتماد ،اعتبار3...................................................................................................................................................................
صداقت و درستكاري4..................................................................................................................................................................
استقالل ،بي طرفي و پرهيز از غرض ورزي4.............................................................................................................................
رازداري حرفهاي5.........................................................................................................................................................................
صالحيت و مراقبتهاي حرفهاي 6.................................................................................................................................................
دامنه شمول استاندارد6......................................................................................................................................................................

1

كليات
1ـ اصول اخالق حرفهاي به عنوان مجموعهاي از ارزشها و اصول ،بيانگر موضوعاتي
ميباشد كه چگونگي رفتار كليه اشخاصي كه عهدهدار وظایف حسابرسي و رسيدگي
ميباشند(صرف نظر از اینكه در استخدام دیوان محاسبات كشور باشند و یا طرف
قرارداد با آن) را تبيين مينماید .اصول اخالق حرفهاي با الزامي ساختن شيوههاي
رفتاري و اصول اخالقي به عنوان تعهدات حرفهاي كه خاستگاه اصلي آن ،جامعه به
طور عام و ذینفعان به طور خاص است به عنوان یكي از معيارهاي سنجش اعتبار به
شمار رفته و از جمله عوامل اصلي پایداري و ماندگاري حرفه محسوب ميشود.
2ـ وجود اصول اخالق حرفهاي متعالي باعث ميشود تا جامعه نسبت به بيطرفي و منصفانه بودن
فعاليتهاي ديوان محاسبات كشور اطمينان حاصل نمايد.
 -3رعايت اصول اخالق حرفهاي توسط كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي
ميباشند موجب ارتقاء اعتبار ديوان محاسبات كشور ميشود .از اين رو آنها بايد به گونهاي رفتار نموده و
آن را بروز دهند كه موجب اطمينان به ديوان محاسبات كشور و اعتبار آن گردد.
4ـ اصول اخالق حرفهاي ،الزامات اخالقي كاركنان ديوان محاسبات كشور در فرآيند حسابرسي و
رسيدگي و تعهدات حرفهاي آنان را مشخص ميكند.
5ـ كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ميباشند بايد در تمامي فعاليتهاي خود
(صرفنظر از اينكه از جمله فعاليتهاي حسابرسي و رسيدگي باشد) بايد به گونهاي عمل نمايند كه موجب
حفظ شئونات ديوان محاسبات كشور گردد.
6ـ كليه اشخاص عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي با توجه به ضرورت حفظ استقالل و اختيارات
قانوني خود در ايفاي مسئوليتها ،ملزم به رعايت اصول اخالق حرفهاي ميباشند.
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اصول اخالق حرفهای
 -7اصول اخالق حرفه اي دیوان محاسبات كشور شامل موارد زیر است:
 امانت ،اعتبار ،اعتماد صداقت و درستكاري استقالل ،بي طرفي ،پرهيز از غرضورزي -رازداري حرفهاي

 -صالحيت و مراقبت حرفهاي

امانت ،اعتماد ،اعتبار
8ـ كليه اشخاص عهدهدار وظایف حسابرسي و رسيدگي ،در راستاي وظایف قانوني
باید به گونهاي عمل نمایند كه نمایانگر امانتداري دیوان محاسبات كشور باشد و
موجب اعتبار و اعتماد به آن گردد.
9ـ تعامل و همكاري مستمر و مداوم بين كاركنان ديوان محاسبات كشور و تعامل مناسب با ديگران در
حين انجام وظايف از عناصر اصلي اصول اخالق حرفهاي ميباشد.
 01ـ.اعتبار ديوان محاسبات كشور عالوه بر اينكه از طريق رعايت اصول اخالقي مندرج در اين استاندارد
سنجيده ميشود ،با اظهارنظرهاي ديوان محاسبات كشور نيز مورد ارزيابي قرار ميگيرد .بنابراين
اظهارنظرها بايد به گونهاي باشد كه اشخاص ذيصالح داراي دانش و آشنايي الزم نيز آن را صحيح،
قابل اتكا و معتبر تلقي نمايند.
 -00كليه اشخاص عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي در ديوان محاسبات كشور بايد به گونهاي رفتار
نمايند كه مسئولين و كاركنان واحد مورد رسيدگي با اعتماد كامل نسبت به ارائه حقايق و شواهد
حسابرسي به حسابرسان ديوان محاسبات كشور اقدام نموده و از انجام هر عملي كه موجب سلب اعتماد
واحد مورد رسيدگي گردد ،پرهيز شود.
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صداقت و درستكاری
11ـ درستكاري ،ارزش محوري و بنيادین اخالق حرفهاي محسوب ميشود .كليه
اشخاصي كه عهدهدار وظایف حسابرسي و رسيدگي ميباشند در ابعاد مختلف انجام
خدمات حرفهاي باید درستكاري خود راحفظ كنند .بدین منظور باید درجه باالیي از
اصول عمومي اخالق و استانداردهاي حرفهاي را در فرآیند انجام فعاليتهاي حرفهاي و
ارتباط با كاركنان واحد مورد رسيدگي بكار گرفته و از هر گونه عملي كه به صداقت و
درستكاري خدشه وارد كند ،پرهيز نمایند.
03ـ تاكيد بر حقيقت و آنچه درست ،صحيح و بيانگر عدالت است ،درستكاري محسوب ميشود .همچنين
درستكاري ايجاب مينمايد كه كليه اشخاص عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ،ضمن رعايت كامل
اصول اخالقي ،شكل و روح استانداردهاي حرفهاي و صداقت در تصميمگيريها و انجام فعاليتها را مد
نظر قرار دهند.

استقالل ،بي طرفي و پرهيز از غرض ورزی
 11ـ استقالل از الزامات اساسي و با اهميت فرآیند حسابرسي و رسيدگي محسوب
ميشود كه بيانگر عدم وابستگي به واحد مورد رسيدگي و دیگر اشخاص و گروهها
ميباشد .اگر چه استقالل مفهومي نسبي است اما كليه اشخاصي كه عهدهدار وظایف
حسابرسي و رسيدگي ميباشند باید مستقل بوده و به گونهاي رفتار نمایند كه در همه
حال موید این موضوع باشد.
 -05استقالل كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ميباشند در هيچيك از مراحل و
موضوعات حسابرسي نبايد مخدوش گردد.
06ـ كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ميباشند عالوه بر حفظ استقالل از دستگاه
مورد رسيدگي و ديگر گروههاي ذينفع ،بايد در برخورد با تمام مسائل و موضوعات مورد رسيدگي و
حسابرسي مستقل و بيطرفانه عمل نمايند.
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01ـ كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ميباشند بايد بيطرف و مستقل بوده و به
گونهاي رفتار نمايند كه نشاندهنده استقالل و بيطرفي آنها باشد .پيشداوري نسبت به اشخاص و
دستگاههاي مورد رسيدگي ،پروژهها يا برنامههاي خاص ،همكاري گذشته با دستگاه مورد رسيدگي (در
محدوده زماني حسابرسي و يا رسيدگي يا زماني كه موثر بر دوره مورد رسيدگي باشد) يا داشتن روابط
شخصي ،سببي و نسبي يا مالي كه ميتواند منجر به اغماض و چشمپوشي حسابرس گردد از مصاديق
نقض استقالل است .همچنين كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي مي باشند بايد از
اظهار نظر در خصوص موضوعاتي كه در آن منافعي دارند و حسابرسي دستگاهها يا موضوعاتي كه به هر
دليل موجب نقض استقالل آنها ميگردد خودداري نمايند.
01ـ نظرات و ديدگاههاي دستگاه مورد رسيدگي و يا ساير اشخاص با توجه به قضاوت حرفهاي مورد
استفاده قرار ميگيرد .اين نظرات نبايد موجب سوگيري در اظهارنظر اشخاصي كه عهدهدار وظايف
حسابرسي و رسيدگي هستند ،شود.
09ـ چنانچه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ميباشند در اجراي وظايف قانوني خود
خدماتي غير از خدمات اطمينانبخش همچون مشاوره و پيشگيري ارائه مينمايند بايد مراقبت الزم براي
حفظ استقالل نسبت به واحد مورد رسيدگي به عمل آورند .در اينگونه موارد بايد اطمينان حاصل شود كه
خدمات مزبور شامل قبول اختيارات و مسئوليتهاي مديريت دستگاه مورد رسيدگي نباشد.
21ـ كليه اشخاصي كه عهدهدار وظايف حسابرسي و رسيدگي ميباشند به منظور حفظ استقالل بايد از
برقراري هر گونه ارتباط خارج از وظايف حرفهاي با دستگاه مورد رسيدگي از جمله مديران و كاركنان و
همچنين قبول هدايا و تسهيالت و امكاناتي كه موجب نقض استقالل و بيطرفي آنها ميشود و يا از نظر
اشخاص ذيصالح اينگونه به نظر ميرسد ،اجتناب نمايند.

رازداری حرفهای
 -11ماهيت اطالعاتي كه در فرایند حسابرسي و رسيدگي كسب ميشود نباید به هيچ
طریق افشاء و در اختيار اشخاص ثالث قرار گيرد مگر در مواردي كه اطالعات در
راستاي انجام وظایف قانوني و سایر مسئوليتهاي محوله در قالب گزارشها استفاده
ميگردد.
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22ـ اطالعا ت كسب شده در فرآيند حسابرسي و رسيدگي نبايد در جهت منافع خود يا افراد ديگر استفاده
شود .همچنين بايد از افشاي اطالعاتي كه براي اشخاص يا سازمانهاي ديگر موجب ايجاد منافع و
فرصتهاي ناعادالنه ،غير معمول و غير معقول ميشود ،خودداري گردد و نبايد از اين اطالعات به عنوان
ابزاري براي زيان رساندن و يا تحت فشار قرار دادن آنها استفاده شود.مسئوليت حفاظت از اطالعات
گردآوري شده ماداميكه در اختيار حسابرس است با ايشان ميباشد.

صالحيت و مراقبتهای حرفهای
 -12كليه اشخاصي كه عهدهدار وظایف حسابرسي و رسيدگي ميباشند باید در همه
حال به صورت حرفهاي رفتار نموده و استانداردهاي حرفهاي و قوانين و مقررات ذیربط
را در انجام وظایف به طور كامل رعایت نمایند؛ بدین منظور این اشخاص باید از
صالحيت حرفهاي الزم ،مناسب و كافي برخوردار باشند.
 -24كليه اشخاصي كه عهده دار وظايف حسابرسي و رسيدگي مي باشند بايد مراقبتهاي حرفه اي الزم
را اعمال نموده و در فرآيند حسابرسي از رويه هايي با باالترين كيفيت ممكن استفاده كنند و به منظور
انجام مطلوب مسئوليتهاي حرفهاي ،مهارتها و دانش خود را به طور مستمر ،روزآمد نموده و ارتقا دهند.

دامنه شمول استاندارد
 -25استاندارد اصول اخالق حرفهاي بيانگر شاخصهاي رفتاري حسابرسان و كليه كاركنان عهدهدار
وظايف حسابرسي و رسيدگي مي باشد .ساير مسئوالن و كاركنان ديوان محاسبات كشور نيز ملزم به
رعايت مفاد آن حسب مورد خواهند بود .حدود و ثغور شمول مقررات اجرايي اين استاندارد بر اساس
دستورالعملهاي مربوط تبيين خواهد شد.
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