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اخالق
اخالق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده اند 
که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود، 
بروز ظاهری پیدا می کند و بدین سبب گفته می شود که اخالق را از راه 

آثارش می توان تعریف کرد .
اســتمرار یک نوع رفتار خاص، دلیل بر آن است که این رفتار یک 
ریشه درونی و باطنی در عمق جان و روح فرد یافته است که آن ریشه 

را خلق و اخالق می نامند .
اخالق را می توان به عنوان شاخه ای از فلسفه تعریف کرد که ارزش 
را با توجه به رفتار انسان در ارتباط با درستی یا نادرستی اقدام ها و نیز 
خوبــی یا بدی نیت و پیامدهای اقدام ها مــورد توجه قرار می دهد. در 
تعریفی گسترده تر، اخالق مجموعه ای از اصول یا ارزش های اخالقی را 
شــامل می شود. هر یک از ما دارای مجموعه ای از ارزش ها هستیم که 
گاهی اوقات به طور صحیح به آنها توجه داریم و در برخی موارد نسبت 
به آنها بی توجهیم. فیلسوف ها، نهادهای مذهبی و سایر گروه ها اصول 
و ارزش های اخالقی ایده آل را به شــیوه های مختلف تعریف کرده اند. 
مثال هایی از اصول یا ارزش های اخالقی تعیین شــده در سطح اجرایی 
عبارتند از قوانین و مقررات، تعالیــم مذهبی، مجموعه قوانین اصول 
اخالقی در تجارت جهت گروه های حرفه ای یا صنعتی و آیین های اخالق 

حرفه ای در سازمان ها. به عبارت دیگر، اخالق مجموعه ای از معیارهای 
اخالقی جهت بررسی درستی یا نادرستی یک موضوع است.

اخالق در قرآن
اخالق از مهمترین مباحث دینی است و از یک نظر مهمترین هدف 
انبیای الهی را تشــکیل می دهد، زیرا بدون اخالق نه دین برای مردم 
مفهومی دارد و نه دنیای آنها سامان می یابد. اصوال زمانی انسان شایسته 
نام انسان است که دارای اخالق انسانی باشد و در غیر این صورت حیوان 
خطرناکی است که با استفاده از هوش سرشار انسانی همه چیز را ویران 
می کند، و به آتش می کشد، برای رسیدن به منافع نامشروع مادی جنگ 
بــه پا می کند و برای فروش جنگ افزارهای ویرانگر تخم تفرقه و نفاق 
می پاشد و بی گناهان را به خاک و خون می کشد. با این اشاره به سراغ 

قرآن می رویم و این حقیقت را از زبان قرآن می شنویم:
1. ربنا و ابعث فیهم رسوال منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب 

و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم )سوره بقره، آیه 129(
پروردگارا! در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز! تا آیات تو را بر 
آنان بخواند، و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، زیرا تو توانا و 

حکیمی )و بر این کار قادری!(
2. قد افلح من زکیها و قد خاب من دســیها )ســوره شمس، 

فصلنامه پیام سالمندی

آئین اخالق و رفتار حرفه ای حسابداران

فصلنامه پیام سالمندی

پیروز جوان میری
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آیات 9 و 10(
هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرد، رستگار شد – و آن کس که 

نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخت، نومید و محروم گشت!
3. قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربه فصلی )سوره اعلی، آیات 

14 و 15(
به یقین کسی که پاکی جست )و خود را تزکیه کرد( رستگار شد – 

و )آن کس( نام پروردگارش را یاد کرد، سپس نماز خواند!
4. و لقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر هلل )سوره لقمان، آیه 12(

ما به لقمان حکمت )ایمان و اخالق( آموختیم )و به او گفتیم( شکر 
خدا را به جا آور!

در مجموع این آیات در واقع یک حقیقت را دنبال می کنند، و آن 
این که یکی از اهداف اصلی بعثت پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله تزکیه 
نفوس و تربیت انسان ها و پرورش اخالق حسنه بوده است. این نکات در 

آیات فوق قابل مالحظه است :
این تاکیدهای پی در پی و بی نظیر دلیل روشنی است بر اهمیتی 
که قرآن مجید برای پرورش اخالق و تزکیه نفوس قائل است و گویی 
همه ارزش ها را در این ارزش بزرگ خالصه می کند، و فالح و رستگاری 

و نجات را در آن میشمرد.

اهمیت اخالق در روایات اسالمی
این مســاله در احادیثی که از شخص پیامبر اکرم صلی اهلل علیه 
و آله و همچنین از سایر پیشوایان معصوم علیهم السالم رسیده است 
با اهمیت فوق العاده ای تعقیب شــده، که به عنوان نمونه چند حدیث 

پرمعنای زیر را از نظر می گذرانیم:
در حدیث معروفی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می خوانیم :

انمــا بعثت التمم مکارم االخالق، من تنهــا برای تکمیل فضائل 
اخالقی مبعوث شده ام

و در تعبیر دیگری: »انما بعثت التمم حسن االخالق« آمده است .

و در تعبیر دیگری: »بعثت بمکارم االخالق ومحاسنها« آمده است.
تعبیر به » انما«  که به اصطالح برای حصر است نشان می دهد که 
تمام اهداف بعثت پیامبر صلی اهلل علیه و آله در همین امر یعنی تکامل 

اخالقی انسان ها خالصه می شود.

نقش و جایگاه اخالق اسالمی در ایران
جامعه دیني از حیث تعامل سازمان ها و نهادهاي اجتماعي در آن 
و نیز از نظر رفتار ارتباطي افراد، متضمن مسائل فراواني است. اخالق، 
ســامان دهنده رفتار ارتباطي در مقیاس فرد، سازمان، جامعه و روابط 
جهاني است. رفتار ارتباطي درون شخصي و برون شخصي فرد در زندگي 

شــخصي و زندگي شغلي، از طریق اخالق ســامان و انسجام مي یابد. 
همچنین رفتار ارتباطي سازمان با محیط و نیز تعامل نهادهاي اجتماعي 
با یکدیگر، در دو ســطح ملي و جهاني، بر مبناي اخالق قوام مي یابد 
براي تعیین مؤلفه هاي کاربردي اخالق اسالمی-اداری، مي توان از اصول 

راهبردي اخالق  در اسالم استفاده کرد ؛

اصول راهبردي اصلي در اسالم عبارت اند از :
احترام اصیل و نامشروط به انسان ها ؛

رعایت آزادي انسان ها ؛
برقراري عدالت در مورد انسان ها ؛

امانت ورزي در رفتار و بینش شخصي ؛
اخالق در نظام اداري جمهوري اسالمي باید هویت اسالمي داشته 

باشد و مبتني بر اخالق اسالمي شکل بگیرد.
براي داشتن هویت اسالمي اخالق حرفه اي در کشورمان، به چهار 

دلیل مي توان اشاره کرد:
الف( از لحاظ فرهنگي به دلیل وابســتگي توده مردم کشورمان به 

نظام عقیدتي اسالم ؛
ب( از لحاظ دیني به دلیل جداناپذیري اخالق از دین در متن دین 

اسالم ؛
ج( نیاز به پویایي درون فرهنگ اســالمي با توجه به مواجه آن با 

چالش جهاني شدن ؛
د( از لحــاظ نظام حکومتي، الزام به حکومــت دین مدار در نظام 
حکومت دیني و از لحاظ قانوني، به تأکید قانون اساسيـ  در اصل هشتم 

ـ بر تصویب قوانین اسالمي در کشور.
نظام اخالق اســالمي به گونه اي است که با اخالق حرفه اي در هم 
آمیخته و تفکیک ناپذیر اســت؛ زیرا در این نظام مالک نهایي و نهایت 
سعادت بشري، اهلل است و انسان در مقام خلیفه و جانشین الهي در زمین، 
محور توجهات اخالقي است؛ بدین معنا که خشنودي انسان و خدمت 
به او موجب رضایت و تقرب به خداوند مي شــود؛ از این رو، نظام اخالق 
اسالمي با توجه به مالک نهایي، در صدد است با ارائه دستورالعمل ها و 
آیین نامه هاي اخالقي در سطح حرفه و زندگي اجتماعي و همچنین با در 
نظر گرفتن پیشرفت هاي مادي در جهت بهبود زندگي انسان ها، زمینة 

سعادت و کمال حقیقي بشر را فراهم آورد .
درباره مورد اخیر باید گفت در اخالق اسالمي ، مالک نهایي اخالق 

همانا خواست خداوندـ  خیر مطلقـ  است .
مهم ترین اصول راهبردي که مي توانند منشأ شکل گیري مؤلفه هاي 

کاربردي اخالق اسالمی شوند، عبارت اند از:
الف( کرامت انساني ؛
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ب( آزادي فردي ؛
ج( عدالــت اجتماعي در مفهوم عام قرار دادن هر امري در جایگاه 

شایسته آن؛
د( امانت ورزي در دو سطح امانت داري و بینش امانت  نگري.

در این بین، اصل چهارم مهم ترین اصل ) اصل االصول ( است.
مفهوم امانت داري در کسب وکار، قابل تجزیه به سه پرسش است:

چه چیزي در کسب وکار مورد امانت قرار مي گیرد؟
مراد از امانت داري در قبال آن امور چیست؟

صاحبان امانت کیستند؟
البته امانت داري در حرفه نمي تواند به معناي عدم تصرف باشد؛ زیرا 
تصرف و به کارگیري مقوم کســب وکار است؛ بلکه تصرف در حرفه دو 
گونه است: امانت دارانه و غیرامانتدارانه. در این زمینه تصرف امانت دارانه 
استفاده بهینه و شایسته است. ضامن امانت داري در نگرش اسالمي این 
بینش اســت که عالم همه محضر خداست. با این نگاه، فرد با بصیرت 
ایماني به امانت نگري در جهان هستي مي رسد و همه چیز از جمله خود 
را امانت خداوند مي داند. پس در مواجهه با همه چیز و در استفاده از همة 

امور، راه امانت داري را مي پیماید و چنین حزم و احتیاطي تقوا است.

مفهوم اخالق اداری
اخالق اکنون به صورت منشــور اخالقی ســازمان و قوانین رفتار 
حرفه ای مشــاغل پایه درون سازمانی نهاده است. در یک دهه ی اخیر 
توجــه روز افزون به این موضوع شــده که باید علــت آن را در وقایع 
دهه های اخیر مانند جهانی شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، 
افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی، رشد 
مطالعات اجتماعی و درخواســت فزاینده برای پاسخگویی و مسؤلیت 

اجتماعی از سوی مراجع قانون و سیاسی دید.
اخالق اداری هم اکنون به نهضتی اصالح گرایانه در مدیریت دولتی 
تبدیل شده است که به مطالعه و شناسایی قواعد و ضوابط رفتار انسان 
اداری و موضع هایی چون تدوین منشور اخالق، قوانین و استانداردهای 
رفتار، آموزش اخالقیات، مدیریت اخالق، تصمیم گیری اخالق، فرهنگ 

و جو اخالق و زیرساخت اخالق می پردازد.
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه نیز با طراحی یک زیرساخت 
اخالقی که در واقع یکی از الگوهای اثربخش مدیریت اخالقیات محسوب 
می گردد و ســعی در کنترل فساد و حفظ و ارتقای اخالقیات و اصالح 
رفتارهای نامطلوب در اغلب کشورهای عضو خود کرده است. در این الگو 
به میزان زیادی عوامل محیطی و سازمانی با یکدیگر ترکیب شده است 

که مهمترین این عوامل عبارتند از:

- تعهد رهبران، سیاست مداران و مدیران به رعایت امور اخالقی
- استراتژی، سیاست ها و قوانین و مقررات دقیق و الزم اخالقی

- جو و فضای جامعه و سازمان
- سیســتم ها و مکانیزم های انگیزشی برای تشویق به انجام رفتار 

اخالقی
- برنامه های آموزش های کارآمد و مؤثر

- سیستم های کنترلی و ارزیابی کارآمد و مؤثر درون و برون سازمانی
- دالیل و استدالل عقل پسند کافی برای پذیرش اخالق

- موقعیت های شغلی
- نیازهای شخصی

- جامعه مدنی فعال
لذا در مجموع می توان گفت چنانچه یک زیر ساخت اخالق از کارکرد 
صحیحی برخوردار گردد، محیطی را فراهم می آورد که استانداردها و 

شاخص های رفتار شخصی مطلوب، مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

اهمیت اخالق در سازمان ها
دامنه اخالق را در حد رفتارهای فردی تلقی می کنند، اما رفتارهای 
فردی وقتی که در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی تسری پیدا می کند 
و شیوع می یابد، به نوعی به اخالق جمعی تبدیل می شود که ریشه اش 
در فرهنگ جامعه می دواند و خود نوعی وجه غالب می یابد که جامعه 
را با آن می توان شــناخت. امروز در تجزیه و تحلیل رفتار ســازمان ها، 
پرداختن بــه اخالق و ارزش های اخالقی یکی از الزامات اســت. نماد 
بیرونی ســازمان ها را رفتارهای اخالقی آنها تشکیل می دهد که خود 
حاصل جمع ارزش های گوناگون اخالقی اســت که در آن سازمان ها، 
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ظهور و بروز یافته است.
در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخالقی، نگرانی های 
زیادی را در بخش های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط 
معیارهــای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشــگران را واداشــته تا در 
جستجوی مبناهای نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب 
اجرایی آن را فراهم ســازند. لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران 
کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب بـــرای 
عوامل انسانی شــاغل در تمام حرفه ها است تا آنها با حس مسئولیت 
و تعهد کامل به مسایل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول 

اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند.

اخالقیات در سازمان
اخالقیات در ســازمان به عنوان سیســتمی از ارزش ها و بایدها و 
نبایدها تعریف می شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص 
و عمل بد از خوب متمایز می شود. به طور کلی انسان ها در بعد فردی 
و شخصیتی دارای ویژگی های خاص اخالقی هستند که پندار، گفتار و 

رفتار آنها را شکل می دهد.
ممکن اســت همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی 
قرار می گیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از 
بعد فردی ســر بزند که این ویژگی های انسانی بر روی میزان کارایی و 
اثربخشی سازمان تاثیر بگذارد. رفتارهای متفاوت اخالقی افراد به عنوان 
کارمندان ســازمان در یک طیف خطی که یک سر آن سالمت اداری 
و سر دیگر طیف فســاد اداری می باشد قابل تحلیل می باشد و میزان 
سالمت اداری در میزان موفقیت سازمان در انجام ماموریت ها، اجرای 

راهبردها و برنامه ها و در نهایت دســتیابی به اهداف سازمانی نقش به 
سزایی را ایفا می کند.

طرح مساله
از همین رو مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی 
بر رفتارهای اخالقی انسان ها به عنوان یک کارمند حسابداری سازمان، 

تاثیر می گذارد؟ و اصول اخالقی مورد نظر چیست؟

اخالق حرفه ای
پیوند بین مباحث علمی و تجارب هر فرد در محیط اجرایی و فرآیند 

کاری را گویند.
پس با این اوصاف اگر در یک حرفه اخالق حرفه ای باشد آن حرفه 

پیشرفت می کند و گرنه باید منتظر نابودی آن رشته بود.

اهمیت اخالق حرفه ای در سازمان
اخالقیات به عنوان مجموعه ای از اصول، اغلب به عنوان منشوری 
که برای راهنمایی و هدایت اســتفاده می شود. تعریف شده است. این 
مجموعه اصول، چهار چوبی برای اقدام ارائه می کند.  اخالق حرفه ای، 

مانند شمشیر دولبه ای است که یک لبه آن تهدید است.
ضعف در سیستم اخالقیات، منجر به کاهش ارتباطات و افزایش 
خسارات در سازمان می گردد و مدیریت، بیشتر بر روی کنترل گذشته 
نگر تکیه خواهد کرد؛ زیرا افراد به مدیریت، اطالعات را نمی رسانند و در 
این صورت، انرژی ســازمان به منفی تبدیل می شود و به عبارت دیگر، 
توان سازمان به جای آن که صرف هدف شود، صرف شایعه، غیبت، کم 

کاری و... خواهد شد.
لبه دیگر این شمشیر، فرصت است.

اخالق حرفه ای، تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و نتایج سازمان 
دارد. اخــالق حرفه ای، بهره وری را افزایش می دهد، ارتباطات را بهبود 
می بخشــد و درجه ریسک را کاهش می دهد؛ زیرا هنگامی که اخالق 
حرفه ای در سازمان حاکم اســت، جریان اطالعات به راحتی تسهیل     

می گردد و مدیر قبل از ایجاد حادثه، از آن مطلع می گردد.

تاریخچه اخالق در حسابداری
لــوکا پاچیولی، “پدر حســابداری”، در اولین کتــاب خود به نام 
 Summa de arithmetica, geometria , proportioni
proportionalita  که در سال 1494 منتشر شد از اخالق حسابداری 
نوشته است. استانداردهای اخالقی از آن زمان تاکنون از طریق گروه های 
دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل توسعه یافته است. 
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نتیجه کار این گروه های مختلف حسابداری منجر به ایجاد کدهایی در 
زمینه اخالق شده است. حسابداران باید این منشور اخالقی که توسط 

تشکل حرفه ای که در آن عضو هستند رعایت کنند.

آموزش اخالق
دانشــگاه ها در دهه 1980 شــروع به تدریس اخالق کسب و کار 
نمودنــد. دروس مربوط به این موضوع به طور چشــم گیری در چند 
دهه اخیر رشد نموده اند. تدریس اخالق به حسابداران می تواند شامل: 
سخنرانی ها، مطالعات موردی، سخنرانی های مهمان و همچنین دیگر 
رسانه ها باشد. مطالعات اخیر نشان می دهند که تمامی کتاب های درسی 

حسابداری به طریقی به اخالق دسترسی دارند.
در ســال 1993، اولین مرکز ایاالت متحده که بر مطالعه اخالق 
در حرفه حســابداری تمرکز داشت در دانشــگاه ایالتی نیویورک در 

بینگهامتون افتتاح شد.

در ســال 1999، چندین ایالت در آمریکا قبل از برگزاری آزمون 
CPA نیاز به کالس های اخالق داشتند.

حسابداری و اخالق
حسابداری در دنیای پیشرفتة اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، 
زیرا ســامانه اقتصادی جاری بدون آن نمی تواند، وجود داشــته باشد. 
برجستگی متمایزکننده حرفة حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به 
عموم است. جامعه انتظارات فراوانی از اهل این حرفه دارد و مردم باید 
به کیفیت خدمات پیچیدة ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد 
داشته باشند. از این رو اطالعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور 
قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشد، پس حسابداران 
نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفه ای باشند، بلکه باید از درجه 
باالیی از صداقت و درســتکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت 
حرفه ای از مهم ترین دارایی های آنها باشد. در نتیجه اخالق حسابداری 
برای حسابداران حرفه ای و افرادی که به خدمات حسابداری تکیه دارند 
اهمیت زیادی دارد. با وجود این به نظر می رسد در ایران، از لحاظ نظری، 
به این مهم پرداخته نشده است. همان گونه که اشاره شد حسابداری یک 
فن و عمل است که برای کمک به افراد در ردیابی اثر معامالت اقتصادی 
آنها تدوین شــده است . هدف اصلی و اساسی آن ارائه اطالعات دربارة 
امور اقتصادی یک شخص یا سازمان در قالب صورت ها و گزارش های 
مالی می باشد. این اطالعات جهت تصمیم گیری مدیران، مالکان، دولت، 
اتحادیه ها، اعتباردهندگان، عرضه کنندگان کاال و کارکنان شرکت مورد 
استفاده قرار می گیرد. قابل ذکر است که با پیچیده تر و قانونمندتر شدن 

اقتصاد، دامنة استفاده کنندگان از اطالعات مذکور افزایش یافته است. 
بنابراین، برجستگی متمایز حرفة حسابداری، پذیرش مسئولیت نسبت 
به عموم اســت. انتظارات جامعه از اهل این حرفه، بسیار است و مردم 
باید به کیفیت خدمات پیچیدة ارائه شده توسط حرفة حسابداری اعتماد 
داشته باشند. اما حفظ اعتماد عمومی به حرفه حسابداری تا زمانی میسر 
است که حسابداران حرفه ای، خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که 
شایسته اعتماد جامعه باشد؛ از این رو، خدمات حرفه حسابداری باید 
در باالترین ســطح ممکن و با رعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم این 

خدمات را با کیفیت مناسب را تضمین کند.
از طرفی اســتفاده کنندگان از خدمات حسابداری بویژه تصمیم 
گیرندگانی که از صورت های مالی اســتفاده می کننــد، انتظار دارند 
که اطالعات ارائه شــده به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی 
و بی غرضانه باشــند. بنابراین، کسانی که در رشته حسابداری فعالیت 
می کنند نه تنها باید واجد شرایط و صالحیت حرفه ای باشند بلکه باید از 
درجه باالیی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار بوده و آبرو و 

حیثیت حرفه ای از مهمترین دارایی های آنها باشد.
در نتیجه اخالق حسابداری برای حسابداران حرفه ای و کسانی که 
به خدمات حسابداری تکیه دارند اهمیت زیادی دارد و حرفه حسابداری 
باید اصول اخالقی و قوانینی را تدوین نموده که اعضای آن را ملزم نماید 
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تا از سطحی از خویشتن داری برخوردار شوند که ماورای الزامات قانونی 
و مقررات است.

اهمیت اخالق در حسابداری
در حرفه حسابداری، داشتن درجه باالیی از اخالق بسیار ضروری 
می باشد. برجسته ترین رفتارهای غیراخالقی که بیشتر از هرچیز باعث 
رسوایی شده اســت فساد مالی در شــرکت های تجاری توسط افراد 
می باشــد. اخالق، به سطح صداقت شــما در انجام کارتان اشاره دارد. 
در اصل، اخالقیات اموری ذهنی می باشند که می توانند بین افرادی با 
دیدگاه٬های مختلف درست یا نادرست باشند. به همین علت است که 
کدهای اخالقی که توسط برخی گروه٬های خاص ایجاد شده است تنها 
بر خود آنها حکومت می کند. در حسابداری تنها یک موقعیت قابل قبول 
وجود دارد اعتماد کامل و صداقت نهایت وظیفه اخالقی حسابداران این 
است که آنها هرگز زمانی که در حساب٬های نقدی دخالت دارند وسوسه 

نشوند و از آن چشم پوشی کنند.
اخالق حســابداری ربطی به باورها ندارد بلکه بر اقدامات حرفه ای 
در صنعت تمرکز می کند. آســیب رساندن به هرکس نتیجه اقدامات 
عمدی غیر اخالقی در نظر گرفته می شود. اینکه یک فرد در حساب های 
نقدی اشتباه کند غیراخالقی نیســت، بلکه استخدام چنین فردی با 

درجه مهارت و ستاره های کمتر از دیگران یک مشکل اخالقی محسوب 
می شود. در یک شرکت ممکن اســت برای استخدام کارکنان بخش 

مدیریت مالی استانداردهای اخالقی باالتری در نظر بگیرد.

نیاز حسابداران حرفه ای به اخالق
اکنون پرســش این اســت که چرا اخالق در حرفه حسابداری و 
حسابرسی دارای اهمیت ویژه ای است؟ دالیلی برای این موضوع وجود 

دارد که عبارتند از:
1. حســابداران حرفه ای در قبال توجه به منافع عمومی و حفظ 
اعتبار حرفه حسابداری مسئولند. منافع شخصی نباید بر منافع عمومی 

برتر شمرده شود.
2. حسابداران به نمایندگی از صاحبکاران خود با طیفی از موضوع ها 
روبه رو هستند. آنها اغلب به اطالعات محرمانه و حساس دسترسی دارند. 

حسابرسان ادعا می کنند که نظر مستقل ارائه می دهند.
3. حســابدار حرفه ای خود را در قبال صاحبکار مسئول می داند. 
مأموریت او، حل مشکل صاحبکار و ایجاد ارزش مورد نیاز برای او است. 
در صورت ایجاد نشــدن چنین ارزشی و در صورت حل نشدن چنین 
مشکلی، حسابدار حرفه ای وظیفه خود را انجام نداده است. یک حسابدار 
تنها پس از کسب نتیجه مورد نظر صاحبکار- با انجام کلیه اقدام هایی که 
نتیجه مزبور را حاصل می کند- وظیفه خود را به درستی انجام داده است.

4. از لحاظ فنی، حسابداران حرفه ای باید خدمات حرفه ای را مطابق 
با استانداردهای فنی و حرفه ای مناسب انجام دهند. حسابداران حرفه ای 
وظیفه دارند که خواســته های صاحبکار را تا جایی انجام دهند که با 
الزامات درستی و بی طرفانه بودن و در صورتی که حسابداران حرفه ای 

همان حسابداران رسمی باشند، با ویژگی استقالل سازگار باشد.
حسابدار حرفه ای برای آشنایی با لزوم انطباق با اصول اخالقی، باید 
از اســتانداردهای فنی و حرفه ای اعالم شده از سوی مراجع زیر پیروی 

کند:
فدراسیون بین المللی حسابداران

استانداردهای بین المللی حسابرسی
کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری

نهادهای حسابداری حرفه ای کشور
قوانین حاکم بر شرکت های بزرگ و نهادهای تنظیم کننده قانون و 

قانونگذاری مربوط

اهداف حرفه حسابداری
از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای، اهداف حسابداری عبارت از دستیابی 
به بهترین اصول و ضوابط حرفه ای، اجرای عملیات در باالترین سطح 
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براساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تامین منافع عمومی است. 
تحقق این اهداف مستلزم تامین موارد ذیل است:

الف- اعتبار: جامعه به اطالعات و سیستم های اطالعاتی قابل اتکا و 
معتبر نیاز دارد.

ب- حرفه ای بودن: افراد حرفه ای در زمینه حسابداری حرفه ای باید 
به سادگی توسط صاحبکاران،کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع قابل 

تشخیص و شناسایی باشند.
پ- کیفیت خدمات: اطمینان از اینکه کلیه خدمات ارائه شــده 

توسط حسابداران حرفه ای با باالترین کیفیت ممکن انجام می شود.
ت - اطمینان: استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید 

مطمئن شــوند چارچوبی برای رفتار حرفه ای دارد که ناظر برارائه آن 
خدمات می باشد.

اصول اخالق حسابداری
الزمة دستیابی به اهداف حرفة حسابداری توسط حسابداران حرفه 
ای، پایبندی به اصول بنیادی اخالقی حســابداری اســت. هر یک از 
انجمن های حرفه ای حســابداری، اصول اخالقی خاص خود را تدوین 
می نمایند که شــباهت های زیادی به هم داشــته و همگی کارآمدی، 
قابلیــت اعتماد، حرفه ای بودن و اعتبار خدمات حســابداری را تأمین 

می نمایند. اصول اخالقی حسابداری که کم و بیش مورد اتفاق نظر همه 
انجمن های حرفه ای حسابداری بوده و رعایت آنها ، موجب تأمین اهداف 

این حرفه می گردد به شرح زیر است:
الف( درستکاری: حسابدار حرفه ای در انجام خدمات حرفه ای خود 

باید درستکار باشد.
ب( بی طرفی: حســابدار حرفه ای باید بی طرف باشد و نباید اجازه 
دهد هیچ گونه پیــش داوری، جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ دیگران، 

بیطرفی او را در ارائه خدمات حرفه ای مخدوش کند.
ج( صالحیت و مراقبت حرفه ای: حســابدار حرفه ای باید خدمات 
حرفه ای را با دقت، شایستگی و پشتکار انجام دهد. وی همواره موظف 
است میزان دانش و مهارت حرفه ای خود را در 
ســطحی نگاه دارد که بتوان اطمینان حاصل 
کرد، خدمات وی به گونه ای قابل قبول و مبتنی 
بر آخرین تحوالت در حرفه و قوانین و مقررات 

ارائه می شود.
د( راز داری: حســابدار حرفــه ای باید به 
محرمانــه بودن اطالعاتی کــه در جریان ارائه 
خدمات حرفه ای خود به دست می آورد توجه 
کنــد و نباید چنین اطالعاتــی را بدون مجوز 
صریح صاحبکار یا کارفرما، استفاده و یا افشاء 
کند؛ مگر آنکه از نظر قانونی یا حرفه ای حق و یا 

مسئولیت افشای آن را داشته باشد.
ه( رفتار حرفه ای: حسابدار حرفه ای باید به 
گونه ای عمل کند که با حسن شهرت حرفه ای 
او سازگار باشد و از انجام اعمالی که اعتبار حرفه 

او را مخدوش می کند، بپرهیزد.
و( اصــول و ضوابــط حرفه ای: حســابدار 
حرفه ای باید خدمات حرفه ای را مطابق اصول و 
ضوابط حرفه ای مربوط انجام دهد و همچنین درخواست های صاحبکار 
یا کارفرمای خود را به گونه ای با مهارت و دقت انجام دهد که با الزامات 
درستکاری، بی طرفی و نیز استقالل حسابداران حرفه ای مستقل، سازگار 

باشد.
نمونه هایی از خصوصیات اخالقی که یک حسابدار باید داشته باشد:

1. مغرور نبودن
2. انتقاد پذیر بودن

3. شکستن: باید بشکنید تا ارزشمند شوید
4. صداقت
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5. رازداری: خودداری از افشــای اطالعات و اسناد محرمانه،حفظ 
اسرار ارباب رجوع

6. خــودداری از پذیرش مظاهرفســاد اداری) نظیر توصیه، هدیه 
غیرمتعارف و... (

7. امانت داری
8. همیشه آماده پاسخگویی باشید

9. پرهیز از تبعیض، داشتن رفتار یکسان در برابر مراجعین
10. پرهیز از شایعه سازی

.....11

تاثیراخالق حرفه اي حســابداران بر 
قابلیت اتكاء صورت هاي مالي

پژوهشی توســط دکتر حسین اعتمادي، 
مهدي خلیل پور، دکتر یوســف تقي پوریان در 

این مورد انجام گردیده است:
زمینه: امروزه رفتــار حرفه اي در تمامي 
فعالیت هایي که با منافع عمومي سروکار دارند، 
موضوعیت یافته است و اطمینان یافتن استفاده 
کنندگان از صورت هاي مالي به آن به شــدت 
تابع این باور عمومي اســت که حســابداران و 
حسابرســان به آیین رفتار حرفه اي پایبندند. 
بنابراین، هدف بررســي تاثیر اخالق حرفه اي 
حسابداران حرفه اي بر قابلیت اتکاء صورت هاي 

مالي مي باشد.
روش كار: جامعه آماري در این تحقیق در 
مجموع تعدادي شــامل مدیران مالي، مدیران 
حسابرسي، سرپرســتان حسابرسي، مولفین 
کتاب حسابداري، اعضاء هیات علمي دانشگاه، 

دانشجویان دوره دکتري و محققان بخش تحقیقات سازمان حسابرسي 
اســت که حداقل سه ســال کار حرفه اي انجام داده باشند. روش هاي 
گردآوري اطالعات، پرسشــنامه مي باشــد. در واقع، با توجه به مباني 
نظري پنج ویژگي براي اخالق حرفه ای )درستکار ، صالحیت و مراقبت 
حرفه ای، رازداري، استقالل، تضاد منافع( و سه ویژگي براي قابلیت اتکا 
)ارائه منصفانه، اثبات پذیري، بي طرفي( صورت هاي مالي مشخص شد. 
براي تجزیه و تحلیل داده هاي جمع آوري شده از طریق دو پرسشنامه، 
از این روش ها استفاده شــده است: آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 
براي آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها، آزمون همبستگي و رگرسیون 

براي آزمون فرضیه ها و آزمون فریدمن براي آزمون یکسان بودن رتبه 
)اولویت( ابعاد متغیرها .

يافته ها : یافته ها بیانگر آن است که بین اخالق حرفه ای حسابداران 
و قابلیت اتکاء صورت هاي مالي رابطه معني داري وجود دارد و ضریب 
همبستگي بین این دو مثبت و باال مي باشد و R2 نشان مي دهد که 
حدود 35درصد تغییرات متغیر قابلیت اتکاء صورت هاي مالي توسط 

متغیر اخالق حرفه ای قابل بیان است.
نتیجه گیري: نتایج تحقیق نشــان مي دهدکــه اخالق حرفه ای 
حسابداران در تمام ابعاد خود )درستکاري، صالحیت و مراقبت حرفه ای، 
رازداري، استقالل، تضاد منافع(، رابطه تنگاتنگي با ابعاد ویژگي قابلیت 

اتکاء صورت هاي مالي ) ارائه منصفانه، اثبات پذیري، بي طرفي ( دارد. با 
وجود این به نظر مي رسد در ایران، از لحاظ نظري، به این مهم پرداخته 

نشده است.

مشکالت اخالقی حسابداری در اقتصاد  امروز
تمرکز واحدهای تجاری برای به حداکثر رسانیدن سود، مقابله با 
چالش های رقابتی، تأکید بــر نتایج کوتاه مدت و ارائه خدمات متنوع 
حسابداری، حســابداران را در محیطی مملو از تضاد و فشار قرار داده 
که منجر به پیامدهای غیراخالقی برای آنها گردیده است . در اینجا به 
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بررسی آنها می پردازیم. 

بازار رقابتی خدمات حسابداری
بازار رقابتی دنیای اقتصادی امروز علیرغم فواید و مزایایی که برای 
مشتریان در جهت استفاده از محصوالت با کیفیت بهتر و قیمت پایینتر 
داشته، پیامدهای غیراخالقی زیادی هم برای رقابت کنندگان عرضه کاال 
و خدمات در پیداشته است. حرفه حسابداری نیز در بازار رقابتی برای 
عرضه خدمات حسابداری کم و بیش با معضالت اخالقی روبه رو بوده 
اســت. دو اصل “استقالل” )بی طرفی( و “درستکاری” که باید در ارائة 
خدمات حسابداری رعایت شوند و بدین وسیله، کیفیت این خدمات را 
افزایش دهند در این بازار، دچار خدشه شده اند. اکنون در شرایط رقابتی 
بازار، فرآیند یافتن مشتری جدید و حفظ مشتری فعلی هزینه بر و وقت 
گیر شده و چنین استنباط می شود که با یافتن مشتری جدید، شرکت 
خدمات حسابداری، مایل است که او را برای سالها حفظ نماید تا از منافع 
ارائة خدمات به وی، هزینه های سنگین بازاریابی شرکت را جبران نماید. 
حتی اگر عملکرد یکی از اعضای شرکت منجر به از دست دادن مشتری 

جدید گردد، شرکت برخورد مناسبی با وی نخواهد داشت.
این فشارها در زمینة نگهداری مشتری در ساختار رقابتی بازار، منجر 
شده است که اصل استقالل در خدمات حسابداری نظیر حسابرسی زیر 
ســؤال رفته و بعضاً استقالل حسابرس کاهش یابد؛ چرا که حسابرس 
همیشه نگران از دست دادن شــغلش بوده و خدماتش را طوری ارائه 

می کند که مطلوب نظر مشتری بوده و در نتیجه مشتری حفظ گردد.
دومین پیامد غیراخالقی بازار رقابتی، مخدوش شــدن “صداقت و 
درستکاری” در انجام خدمات حسابداری می باشد. این صدمه ناشی از 

اعمال قیمت هاست.
دو نوع انحراف در بازار امروز رایج شده است:

- قیمت گذاری خدمات حسابداری به میزان کمتر از واقع ؛
- تخفیفات نسبت به تعرفة خدمات حســابداری؛ که در ذیل به 

توضیح آنها می پردازیم.
بســیاری از مؤسسات خدمات مالی، سیاست قیمت گذاری پایین 
خدمات را به عنوان یک ابزار نفــوذی در بازار قرار داده اند که انگیزه و 
صداقت این شرکت ها باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه شرکتی با اعمال 
این سیاست ها تمایل به تحمل زیان ناشی از انجام خدمات داشته باشد، 
منطقی نیست؛ بلکه فرض عملی تر این است که شرکت ها، هزینه های 
انجام خدمات را به بهای از دست دادن کیفیت آنها، پایین می آورند تا 

متحمل زیان نگردند.
نــوع دوم انحراف قیمت های بازار خدمــات مالی، تخفیفات قابل 

توجهی است که نســبت به سطح استاندارد دستمزدها داده می شود. 
رشــد فزاینده این کار نیز بر مبنای منطق حرفه ای قابل توجیه نبوده 
و صداقت حرفه ای را زیر ســؤال می برد. اینجاســت که ضرورت ایجاد 
چارچوب های عملی برای حرفه، توسط گروه های فنی حسابداران خبره 
و لزوم به کارگیری معیارهای حرفه ای، برای جلوگیری از انجام کارهایی 
نظیر اینها که به صداقت حرفه ای آســیب می رســانند، بیش از پیش 

احساس می گردد.
تنوع خدمات حسابداری

اگر چه نقش  اصلی حسابداران تهیه تصویری از وضعیت و عملکرد 
مالی یک سازمان است اما آنها نقش های دیگری را نیز مانند حسابرسی, 
حسابداری مدیریت, حسابداری مالیاتی,  برنامه ریزی مالی، مشاوره مالی 
ایفا می نمایند. ایفای این نقش ها موجب شــده  تا حرفه حسابداری از 
یک حرفه سنتی که بیشتر نقش گزارشگری و حسابرسی را بر عهده 
داشت به سمت و ســوی حرفه کار آفرینی مشاوره , طراحی و برنامه 
ریزی مالی حرکت نماید. بسیاری اعتقاد دارند این دگرگونی منجر به 
ایجا بحران برای حسابدارن شده است. موارد تخلف شرکت های انرون 
و اندرســن برخی از این مشکالت را آشکارتر نمود و در نتیجه درگیر 
بحران های اخالقی شــده و قابلیت اعتماد و اعتبار آن زیر سوال رفته 
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اســت. این در حالی است که جامعه به گزارش های حسابرسی درست 
و صحیح نیازمند است و اگر ارائه این گزارش ها سودمند نباشد یکی از 
وظایف بزرگ حسابداری که همان حسابرسی است رها می گردد و لذا 
بایستی این خالء با انجام خدمات حسابرسی با رعایت الزامات اخالقی 

یک حسابرسی حرفه ای انجام شود.
تجديد حیات حیثیت حرفه ای

در این خصوص حرفه حســابداری باید مهارت الزم را در قضاوت 
اخالقی کسب نماید، بطوریکه بتواند رفاه همه کسانی را که از عملکرد او 
تاثیر می گیرد در نظر بگیرد. بی شک بدون رفتار اخالقی استوار و قوی, 
جایگاه این فن و حرفه قدیمی متزلزل می گردد. بی شــک بدون رفتار 
اخالقی استوار و قوی، جایگاه این فن و حرفه قدیمی متزلزل می گردد. 
این موضوع بیشــتر از آنکه مورد توجه شرکت ها باشد باید مورد نظر 
افرادی باشد که قصد دارند به این رشته وارد شوند و آنها باید به نحوء 
شایسته رفتار کرده بیش از آنکه به جستجوی ثروت, شهرت و... باشند 
صداقت و درســتکاری را وجهه همت خود قرار دهند. صداقت یکی از 
ویژگی اساســی برای بازشناسی حرفه می باشد. درستکاری نیز اصلی 
است که منشــاء عمومی بوده و معیاری که هر عضوی در نهایت باید 

تصمیماتش را با آن بسنجد.

در سالهای اخیر حرفه حسابداری که یک حرفه مفید و شرافت مند 
بوده تحت تاثیر فشــارهای محیطی قرار گرفته و تحقیر شــده است. 
شــرکتهای بزرگ برای گزارش سود بیشــتر و فریب سرمایه گذاران 
متوسل به تقلب های حسابداری شده اند. شرکتهایی نظیر ارون , ورد 
کام و... نمونه هایی از این رفتار غیر اخالقی بوده اند و در این شرکت ها 
اخالق به خاطر سود نادیده گرفته شده است و توجیه آنها این بوده که 
هدف یک شرکت حداکثر کردن سود برای سهامدارن آن حتی به قیمت 
قربانی شدن اخالق می باشد. به نظر آنها با القاء قوانین اخالقی انگیزه 

افراد برای پیشرفت کم شده و شرکت ها ضعیف می گردند.
البته باور فوق کوته بینانه اســت، زیرا انگیزه های فراتر از سود نیز 
می توانند محرکه افراد باشد و بخاطر سود نمی توان به هر کاری دست 
زد و مرتکب رفتار غیر اخالقی شده. هدف شرکت ها و کارکنان آنها باید 
افزایش ثروت مالکان شرکت باشد نه فقط سود آنها، چراکه ثروت افراد 

چیزی فراتر از سود )افزایش درآمد(  می باشد.

نمونه های بارز مشکالت اخالقی حسابداری
از آنجایی که شرکت KPMG نتوانست بر اطالعات مالی گزارش 
شده، توسط شرکت رایت آید و فروشگاه زنجیرهای دارو، اعتماد کند 
حسابرسی صورتهای مالی آن را رها نمود. مدیر مالی ارشد شرکت رایت 
آید هم ، بعد از اینکه شرکت تصمیم گرفت که درآمد سه سال متوالی 
را تجدید ارائه نموده و به مبلغ 500 میلیون دالر کاهش دهد، از سمت 

خود استعفاء نمود .
در مارس 1999 میالدی دادخواســتی علیه شــرکت رایت آید و 
گروهی از مدیران و کارمندان ارشــد آن تهیه شد، که آنها را به ارتکاب 
تقلب، گزارش غیرواقعی و متورم سود خالص، تخطی از اصول پذیرفته 
شده حسابداری و عدم افشاء اطالعات نامساعد درباره عملیات و عملکرد 
تجاری شرکت متهم نمود. این در حالی است که حسابرسان نیز از افشاء 

این تقلب قصور ورزیده بودند.
در می 1999 میالدی کمیســیون اوراق بهادار ، دادخواستی علیه 
مدیریت شرکت گریس  به سبب گزارش ارقامی بهمنظور گمراه کردن 
شرکای بازار سرمایه، تهیه نمود. این کمیسیون، مدیران شرکت گریس 
را به پنهان و ذخیره نمودن قســمتی از ســود پیش بینی نشده برای 
اســتفادههای بعدی متهم نمود. وی ادعا کرد که این شرکت در سال 
1995 برای گزارشدهی سود مورد نظرشان از بخشی از سود پنهان شده 

استفاده نموده است.
کمیسیون اوراق بهادار ادعا نمود که حسابرسان شرکت حسابرسی 
پرایس واتر هاوس  هم از این حساب سازی مطلع بوده، اما با توجیه “بی 
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اهمیت بودن”، از آن چشم پوشی نموده اند.
در ژانویــه 2000 ، نیویورک تایمز گزارش نمود که کمیســیون 
اوراق بهادار به این مســئله پی برده است که شرکا و کارکنا ن شرکت 
حسابرسی پرایس واتر هاوس و کوپرز ، به طور معمول از قوانینی که آنها 
را از مالکیت سهام شرکتهای در دست حسابرسی منع نموده، تخطی 
کرده اند. بررســی ها حاکی از 8046 تخطی در این شرکت و اخراج 5 

شریک بوده است.
بررسی های دقیق انجام شده توسط کمیسیون اوراق بهادار، نشان داده 
است که حجم بسیار باالیی از تقلب های حسابداری، توسط حسابرسان 
در حسابرسی شرکت هایی نظیر سن دانت، سان بیم، لیونت  نادیده گرفته 
شده است. در نتیجه ســهامداران صدها میلیون دالر در این شرکت ها 

متضرر شده و اعتماد به حسابداران نیز خدشه دار گردیده است.
در دوم دسامبر 2001 نیز شرکت إن رون در بحبوحة پرده برداری 
از همکاری های پشــت پردة مدیران اجرایی و دیگر بی بند و باری های 
حسابداری، بزرگترین اعالم ورشکســتگی را در تاریخ آمریکا به ثبت 
رساند. شــش هفته پیش از این تاریخ شرکت إنرون ارقام سود و زیان 
خود را تا ســال 1997 تجدید ارائه نمود و حدود 600 میلیون دالر از 

سودهای گزارش شده را کاهش داد.
رویدادهای پیاپی و بد در شکست افتضاح آمیز شرکت إنرون، داستان های 
جدید هراس انگیزی نظیر همکاری های پشت پرده مدیران، اسناد و 
مدارک پاره پاره شده، را که به نوبه خود بی نظیر بودند افشاء می نمود. 
همه چیز درباره این فضاحت و آبروریزی عظیم بوده و شامل 50 میلیارد 
دالر ورشکستگی، 32 میلیارد زیان در ارزش بازار کل سرمایه، بیش از 

یک میلیارد دالر خسارت اخراج کارکنان از کار می باشد.
خطاها و اختالفات آرتورآندرســن، حسابرس شرکت إن رون، هم 
چشــمگیر بود. آندرســن از دهه 1980 حسابرس خارجی )مستقل( 

شرکت إنرون بود و از اواسط دهه 1990 حسابرسی داخلی شرکت را نیز 
به عهده گرفته بود. آندرسن برای این بازی در دو طرف زمین )هم نقش 
حسابرس مستقل و هم حسابرس داخلی(، پاداشی خوبی دریافت نمود.

درآمد سال 2000 این شرکت، شامل 25 میلیون دالر حق الزحمة 
حسابرسی شرکت إنرون و 27 میلیون دالر حق مشاوره و سایر خدمات 
مالی بود. شاید حسابرسان شرکت آندرســن همه این ارتباطات را از 
ذهنشــان پاک کرده و نظر بیطرفانه خود را داده باشند، اما این مورد 

سؤال و تعجب است که چگونه؟
شــرکت إن رون، تنها جدیدترین مورد از نابسامانی های متوالی 
سرســام آور حسابداری بعد از شرکت ســندانت است. لین ترنر 14 ، 
حسابدار ارشد سابق کمیسیون اوراق بهادار، در گزارش خود آورده است 
که در چند ســال گذشته، سرمایهگذاران حدود 200 میلیارد دالر در 
تجدید ارائة سود متضرر شده و همچنین ارزش بازار کل سرمایه خود 

را در بازار سرمایهگذاری، به خاطر قصور حسابرسان از دست داده اند.
به نظر میرسد این روند، شتاب زیادی داشته است . از سال 1997 
تا سال 2000 تعداد تجدید ارائة صورتهای مالی از 116 به 233 مورد ، 

افزایش یافته است.
داستانهای بســیاری از رفتارهای غیراخالقی حسابداران گزارش 
شده ، ولی نباید همه حســابداران و مؤسسات حسابداری را متهم به 
چنین رفتاری کرد. این گونه داستان ها حاکی از آن است که حساسیت 
اخالقی و رفتار اخالقی در حرفه حســابداری از ضروریات می باشند . 
خوشــبختانه در ربع قرن اخیر آگاهی نسبت به اهمیت اخالق و رفتار 
اخالقی به طور کلی و کاربرد اصول اخالقی در تجارت و به همراه آن، در 

حسابداری به طور خاص، افزایش یافته است.

ادامه دارد
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در نگاه اول، شغل حسابداری ممکن است حرفه ای نسبتاً ساده به نظر 
برســد، و تنها اعداد را ضرب و تقسیم می کند، درست است؟ نه این 
درست نیست، چرا که حسابداری کار با داده های مالی است و این کار 
بخش مهمی از هر کسب و کار و سازمانی است و فرای سروکله زدن با 
ارقام است. شغل حسابداری یک فعالیت مهم اقتصادی است که بیشتر 

از آنچه فکر می کنید، با حل مسئله سروکار دارد.
با این حســاب، حسابدار روزانه چه کاری انجام می دهد؟ در این مقاله، 
در مورد نقش ها و مســئولیت ها، مهارت های مهم و چشم انداز شغلی 
حسابداران و همچنین عوامل تأثیرگذار در این حیطه بحث خواهیم کرد.

شغل حسابداری چیست؟
شغل حسابداری حرفه ای است که وظیفه نگهداری و تجزیه تحلیل 
سوابق مالی را بر عهده دارد. بیشتر حسابداران وظایف مختلفی مربوط 
بــه امور مالی، چه برای مشــتری های خاص و چه برای مشــاغل و 

سازمان های بزرگتر را برعهده دارند و باید به آنها رسیدگی کنند.
به طور معمول، حداقل مدرک دانشــگاهی برای حسابداران مدرک 
لیسانس اســت که برای کار در شرکت ها به عنوان حسابدار باید آن 
را کسب کنند. از طرف دیگر حسابدارانی که معموالً حداقل لیسانس 
حسابداری را کســب کردند، سراغ مطالعه کتاب ها و مقاالت مرتبط 
بیشــتری می روند تا بتوانند عالوه بر جمــع آوری اطالعات، وظیفه 

تحلیل اطالعات مالی شرکت ها را نیز به درستی انجام دهند.

حسابداری و نقش و مسئولیت حسابدار در سازمان

در برخی شرکت ها به حسابداران، دفتردار نیز می گویند که، حسابداران 
می توانند دفتردار باشند اما همه دفتردارها حسابدار نیستند.

حسابداری یک اصطالح گسترده است که شامل عناوین و نقش های 
شــغلی مختلفی در سازمان  ها می شود. سه نوع حسابدار اصلی وجود 
دارد – حسابداران عمومی، حسابداران مدیریتی و حسابداران دولتی 
– که همه آنها روی جنبه های مختلف این حرفه تمرکز دارند و کار 
اصلی آنها رسیدگی به داده های مالی شرکت ها است. حسابداران عالوه 
بر اینکه باید در داخل شرکت بهترین خود را به نمایش بگذارند، باید 
در روابط عمومی و ارتباط برقرار کردن با حسابداران دیگر شرکت ها 

نیز قوی باشند.

نقش ها و مسئولیت ها حسابدار
اگرچه وظایف روزانه یک حسابدار بر حسب موقعیت و سازمان متفاوت 
خواهد بود، اما تمام حسابداران یک سری وظایف مشترک دارند که 
برخی از متداول ترین وظایف و مسئولیت های حسابداران عبارت اند از:

- اطمینان از صحت اسناد مالی و همچنین همگام بودن آنها با قوانین 
و مقررات مرتبط

- تهیه و نگهداری گزارش های مهم مالی
- تهیه اظهارنامه مالیاتی و اطمینان از پرداخت درست و به موقع مالیات

- ارزیابی فعالیت های مالی شرکت برای ارائه پیشنهاد در مورد بهترین 
شیوه ها، شناســایی موضوعات و راه حل های استراتژیک و همچنین 
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کمک به سازمان ها برای قرار گرفتن در مسیر درست و کارآمد
- ارائه پیشنهاد و راه حل در مورد کاهش هزینه، افزایش درآمد و میزان سود

- پیش بینی و ارزیابی ریسک های احتمالی
عالوه بر این، حســابداران موظف به اجرای تمــام و کمال قوانین و 
همچنین صادق بودن در کار و جلوگیری از سهل انگاری هستند. به 
همین ترتیب، آنها همچنین وظیفه دارند تا از قانونی بودن سوابق مالی 

مشتریان خود مطمئن شوند.

مهارت های مهم حسابدارن
مهارت های مختلفی وجود دارد که همه حسابداران برای موفقیت در شغل 
خود به آنها نیاز دارند. برخی از مهم ترین مهارت های حسابداری عبارت اند از:

توجه به جزئیات: به طور قطع هر حسابدار باید بسیار ریزبین و نکته 
سنج باشد، چرا که اعداد و ارقام ارتباط دارد. حسابداران باید توجه کافی 
به جزئیات داشــته باشند، تا بتوانند اطالعات را درست و منظم دسته 
بندی و نگهداری کنند. هر شرکت و سازمانی مقدار بسیار زیادی داده 
مالی دارد که تحلیل تمام آنها اگر با دقت نباشد، وقت تلف کردن است. 
هر حسابداری با مقدار داده های مالی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دهد، می تواند به راحتی مرتکب اشــتباه شود؛ اگر این خطاهای ساده 

مورد توجه قرار نگیرند، می توانند به مشکالتی بزرگ تبدیل شوند.
حسابداری كسب و كار: برای مؤثر بودن در این نقش، یک حسابدار 
باید تمام فعالیت ها و نوع کار کسب و کار را به منظور تحلیل دقیق و 
تفسیر داده های مالی، درک کند. داشتن اطالعات کافی از آنچه کسب 
و کار انجام می دهد، زمینه ای برای حسابداران فراهم می کند تا بتوانند 

به راحتی اطالعات مالی را بررسی کنند.
ســواد رايانه: حســابداران باید بتوانند از نرم افزارهای پیشــرفته 
حسابداری و سایر ابزارهای مبتنی بر رایانه استفاده کنند تا در شغل 

خود کارآمد باشند.
مهارت های تحلیلی: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مالی 
هر شرکت، بخش بزرگی از وظیفه هر حسابداری است. در حقیقت، 
استفاده از تجزیه و تحلیل داده در حوزه حسابداری یک روند نوظهور 
در صنعت مالی شرکت ها اســت که تأثیر بسیار زیادی در رشد این 

شغل در آینده دارد.
مهارت های ارتباطی: حسابداران باید بتوانند با دقت گوش دهند تا 
بتوانند حقایق و ارقام مربوط به مشتریان، مدیران یا سایر ذینفعان را به 
دقت جمع آوری کنند. آنها همچنین باید بتوانند نتایج کار خود را به 
روشنی بیان کرده و یافته های خود را در گزارش های کتبی ارائه دهند.
مهارت در رياضی: یک تصور غلط رایج این اســت که شما باید در 
ریاضی خوب باشید که حسابدار شوید. درست است که داشتن مهارت 

در ریاضی به منظور تجزیه و تحلیل، مقایسه و تفسیر داده ها و ارقام 
مهم اســت، اما با این حال، معموال نیاز نیست که خیلی مهارت های 

پیچیده ای از ریاضی یاد بگیرید تا حسابدار شوید.

چشم انداز شغلی حسابداری
حسابداری شغلی پر تقاضا با حقوق چشمگیر و رشد شغلی بسیار خود 
در آینده است. داده ها نشان می دهند که حسابداری حدود 10 درصد 
از سال 2016 تا 2026 رشد می کند و این برای یک موقعیت شغلی 

بسیار خوب است.
افرادی که به عنوان حسابدار در ایران کار می کنند به طور معمول در سال 
1399 حقوق تعریف شده ای دارند، که میانگین آن معموالً هر ماه حدود 
3.370.000 تومان است. میزان حقوق حسابدار در ایران از 1.650.000 
تومان )کمترین( تا 5.250.000 تومان )باالترین( متغیر است. این در حالی 
اســت که میانگین حقوق حسابدار در آمریکا در ماه می سال 2019 در 
آمریکا، معادل 71،550 دالر بوده است. حقوق متوسط، میزان درآمدی 
است که ممکن است برخی افراد بیش از این رقم و برخی افراد کمتر از 
این رقم را به دســت آورده باشند. 10 درصد کمتر از درآمد ساالنه برابر 
اســت با 44480 دالر و 10 درصد بیشــتر از درآمد ساالنه برابر است با 

124،450 دالر.
موقعیت جغرافیایی تاثیر بسیار زیادی بر حقوق هر حسابدار می گذارد و به 
همین خاطر ممکن است میزان دستمزد هر حسابدار شهر به شهر فرق کند.

اکثر کارفرمایان ترجیح می دهند که حسابداری که استخدام می کنند، 
دارای حداقل مدرک لیســانس باشد. داشــتن مدارک و همچنین 
گواهی های معتبر دیگر، شانس حسابدار برای استخدام در شرکت های 
بزرگتر را بیشــتر می کند. اما با این حال، هستند شرکت هایی که به 
تجربه بیشــتر از تحصیالت اهمیت می دهند و حسابداران خود را از 

افراد باتجربه انتخاب می کنند.

حسابدار شدن
واضح اســت که شغل حســابداری چیزی فراتر از چرتکه انداختن و 

حساب و کتاب ارقام است و موقعیت شغلی بسیار آینده داری است.
اگر دوست دارید در آینده وارد حیطه حسابداری شوید، ابتدا باید خود 
را با تحصیل در این رشــته و یا رشته های مرتبط مانند علوم مالی و 
مدیریت حسابداری آماده کنید. شما می توانید با کسب تجربه در این 
رشــته خود را در این شغل ثابت کنید و همچنین به کارفرمایان در 

برآورده کردن اهداف مالی سازمان کمک کنید.

منبع: ایران تلنت
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اخالق حســابداری یا اخالق حرفه ای در حسابداری در درجه اول 
یــک زمینه ای از اخالق کاربردی، مطالعه ارزش های اخالقی و قضاوت 
می باشد که در حسابداری و حسابرسی اعمال می شود. این یک نمونه 
از اخالق حرفه ای اســت. اخالق حسابداری برای اولین بار توسط لوکا 
پاچیولی)Luca Pacioli( معرفی شــد، و بعد از آن توسط گروه های 
دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل گسترش یافته است. 
اخالق در دوره های حسابداری در موسسات آموزش عالی و همچنین 

توسط شرکت های حسابداری آموزش و حسابرسان تدریس می شود.
با توجه به طیف وســیعی از خدمات حســابداری و فروپاشی و 
ورشکستگی اخیر شرکت های بزرگ، توجه به استانداردهای اخالقی 
در حرفه حسابداری پذیرفته شده است. این فروپاشی و ورشکستگی 
در نتیجه بی توجهی گسترده به شهرت حرفه حسابداری بوده است. 
بــرای مبارزه با انتقاد و جلوگیری از کالهبرداری در حسابرســی ها، 
سازمان های حســابداری مختلف و دولت ها مقررات و راه حل هایی را 

برای بهبود اخالق در حرفه حسابداری وضع کرده اند.

اهمیت اخالق حرفه ای در حسابداری
ماهیت کار انجام شده توسط حســابداران و حسابرسان نیاز به 
ســطح باالیی از اخالق دارد. سهامداران، ســهامداران بالقوه و دیگر 
کاربــران از اطالعات صورت های مالی برای تصمیم گیری آگاهانه در 

اخالق حرفه ای در حسابداری
مورد سرمایه گذاری استفاده کنند. شناخت اخالق می تواند حسابداران 
و حسابرسان را برای غلبه بر معضالت اخالقی کمک کند، همچنین 
به آنها برای انتخاب صحیح کمک می کند، اگر چه ممکن است به نفع  
شرکت نباشد، اما برای سرمایه گذاران و ذینفعانی که از این اطالعات 

استفاده می کنند، مفید است.
اکثر کشورها قانون متفاوتی در اجرای قوانین حسابداری دارند. در 
آلمان، قانون حسابداری که توسط “قانون مالیات” اداره کشور خود، در 
سوئد، توسط “قانون حسابداری” و در انگلستان، توسط “قانون شرکت” 
می باشــد. عالوه بر این، بعضی کشورها سازمانی برای تنظیم قوانین 
 Bokföringsnämden( حسابداری دارند. به عنوان مثال، در سوئد
BFN( ، اسپانیا موسسه  ICAC و ایاالت متحده هیئت استانداردهای 

)FASB( حسابداری مالی

تاریخچه اخالق حرفه ای در حسابداری
لــوکا پاچیولی، “پــدر حســابداری”، در اولین کتــاب خود به 
 Summa de arithmetica, geometria, proportioni نــام 
proportionalita که در سال 1494 منتشر شد از اخالق حسابداری 
نوشــته اســت. اســتانداردهای اخالقی از آن زمان تاکنون از طریق 
گروه های دولتی، سازمان های حرفه ای و شرکت های مستقل توسعه 
یافته اســت. نتیجه کار این گروه های مختلف حســابداری منجر به 
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ایجاد کدهایی در زمینه اخالق شده است. حسابداران باید این منشور 
اخالقی که توسط تشکل حرفه ای که در آن عضو هستند رعایت کنند.

آموزش اخالق حرفه ای در حسابداری
دانشــگاه ها در دهه 1980 شروع به تدریس اخالق کسب و کار 
نمودند. دروس مربوط به این موضوع به طور چشم گیری در چند دهه 
اخیر رشد نموده اند. تدریس اخالق به حسابداران می تواند شامل نقش 
بازی کردن، ســخنرانی ها، مطالعات موردی، سخنرانی های مهمان و 
همچنین دیگر رسانه ها باشد. مطالعات اخیر نشان می دهند که تمامی 
کتاب های درسی حسابداری به طریقی به اخالق دسترسی دارند. در 
سال 1993، اولین مرکز ایاالت متحده که بر مطالعه اخالق در حرفه 
حسابداری تمرکز داشت در دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگهامتون 
افتتاح شد. با آغاز سال 1999، چندین ایالت در آمریکا قبل از برگزاری 

آزمون CPA نیاز به کالس های اخالق داشتند.
 

هفت هدف آموزش اخالق حرفه ای در حسابداری
1. ربط دادن آموزش حسابداری به مسائل اخالقی

2. به رســمیت شناختن مسائل در حسابداری که دارای مفاهیم 
اخالقی هستند

3. توسعه دادن حس تعهد اخالقی یا مسئولیت پذیری
4. توســعه توانایی های مورد نیاز برای مقابلــه با درگیری های 

اخالقی یا مشکالت
5. یاد بگیرید با عدم قطعیت حرفه حسابداری مقابله کنید

6. صحنه را برای تغییر در رفتار اخالقی تنظیم کنید
7. تقدیر کنید و درک کنید تاریخ و ترکیب تمامی جوانب اخالق 
حسابداری و ارتباط آنها را با حوزه عمومی اخالق- استفان ای. لوئب

در سال 1988، استفان ای.لوئب پیشنهاد نمود که آموزش اخالق 
حســابداری باید دارای هفت هدف باشــد )اقتباس از لیستی توسط 
دانیــل کاالهان (. برای اجرای این اهداف، او اشــاره نمود که اخالق 
حســابداری در سرتاسر برنامه درسی حســابداری یا در یک کالس 
مربوط به موضوع قابل تدریس می باشد. تدریس آن در سرتاسر برنامه 
درسی تمامی معلمان حسابداری را مجبور می سازد که در خصوص 
موضوع آگاهی داشته باشند )موضوعی که ممکن است نیاز به آموزش 
داشته باشد(. یک درس دارای مسائلی می باشد از قبیل اینکه درس 
کجــا در آموزش دانش آموز جای دارد )به عنوان مثال، قبل از کالس 
های حسابداری مقدماتی یا نزدیک به زمان اخذ دیپلم دانش آموز(، 
آیا منابع کافی جهت پوشش دادن به کالس ترم وجود دارد و آیا اکثر 
دانشــگاه ها برای برنامه درسی چهار ساله برای یک کالس مربوط به 

موضوع دارای اتاق هستند.
در خصوص اینکه آیا اخالق باید در محیط دانشگاه تدریس بشود 
یا خیر بحــث وجود دارد. حامیان اخالق حرفه ای اشــاره دارند که 
مســائل اخالقی برای حرفه مهم هستند و باید به حسابداران جهت 
ورود به حوزه کاری تدریس بشــوند. عالوه بر این، آموزش منجر به 
تقویت ارزش های اخالقی دانشجویان می شود و باعث می شود که دیگر 
تصمیمات غیر اخالقی نگیرند. منتقدان اســتدالل می کنند که فرد 
یک فرد اخالقی است یا خیر، و اینکه تدریس درس اخالق هیچ گونه 
هدفی در بر ندارد. با وجود مخالفت، آموزش اخالق حسابداری توسط 
دانشــگاه ها و کنفرانس ها، توسط موسسات حرفه ای و شرکت های 
حسابداری ترغیب شــده است. کمیسیون تغییر آموزش حسابداری 
)AECC( از دانــش آموزان می خواهد تا “مســائل اخالقی حرفه را 
دانسته و درک بکنند و بتوانند قضاوت های ارزشمندی داشته باشند.”

فیلیپ جی.کوتــل) Phillip G.Cottel( اســتدالل نمود که به 
منظور حفــظ اصول اخالقی قوی، یک حســابدار “باید دارای حس 
قوی از ارزش ها باشد، توانایی جهت منعکس نمودن موقعیتی داشته 
باشــد جهت تعیین نمودن مفاهیم اخالقی، و در قبال رفاه دیگران 
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تعهد داشته باشد.” ایریس استوارت)Iris Stuart (یک مدل اخالقی 
را پیشــنهاد می نماید که متشکل از چهار مرحله است: حسابدار باید 
متوجه بشــود که معضل اخالقی در حال رخ دادن اســت؛ احزابی را 
شناســایی نماید که به نتیجه معضل عالقه مند هستند؛ راهکارها را 
تعییــن نماید و تاثیر آن را بر هر راهکار در حزب مورد عالقه ارزیابی 

نماید؛ و سپس بهترین راهکار را انتخاب نماید.

رسوایی های حسابداری 
اخالق حسابداری برای کنترل دشوار به نظر می رسد در حالی که 
حسابداران و حسابرسان باید منافع عموم مردم را در نظر بگیرند )که به 
اطالعات جمع آوری شده در حسابرسی بستگی دارد( در حالی که مطمئن 
هستند توسط شرکتی که حسابرسی آن را انجام می دهند مشغول به کار 
باقی مانده اند. باید در نظر بگیرند که چگونه به بهترین نحو استانداردهای 
حســابداری را به کار ببرند حتی زمانی که با مسائلی روبرو شده اند که 
می تواند باعث بشود یک شرکت شکست قابل توجهی را متحمل بشود 
یا حتی منحل گردد. با توجه به رسوایی های متعدد حسابداری، منتقدان 
حسابدار اعالم کرده اند که زمانی که مشتری می پرسد “دو بعالوه دو چند 

می شود؟” حســابدار به احتمال زیاد پاسخ می دهد “دوست دارید چند 
بشــود؟”. این روند تفکر به همراه دیگر انتقادهای مسائل حرفه با تضاد 
منافع، منجر به ایجاد استانداردهای مختلف حرفه ای شده است در حالی 

که در محیط کاری تاکید بر اخالق می باشد.
نقش حسابداران برای جامعه مهم می باشد. حسابداران به عنوان 
خبرنگاران مالی و واسطه گران در بازارهای سرمایه می باشند و تعهد اولیه 
خود را مدیون منافع عموم مردم هستند. اطالعاتی که آن ها ارائه می نمایند 
در کمک به مدیران، ســرمایه گذاران و دیگران در تصمیم گیری های 
مهم اقتصادی حیاتی می باشد. بر این اساس، ناشایستگی های اخالقی 
توسط حسابداران می تواند برای جامعه مضر باشد، در نتیجه در مردم 

بی اعتمادی و در عملیات بازار سرمایه اختالل ایجاد می نماید.
هر مجموعه  از حساب های منتشر شده  مبتنی بر کتاب هایی می باشد 
که به آرامی پخته شده اند یا به طور کامل سرخ شده اند. ارقامی که دو 
بار در سال تغذیه می شوند به منظور حمایت از مجرم تغییر می کنند.

این بزرگ ترین ترفند حریف می باشــد از زمان اسب تروجان… در 
حقیقت این حقه به طور کامل جالب به نظر می رسد. کامال مشروع 

است. حسابداری خالق است.
از دهه 1980 تا کنون رســوایی های متعدد حســابداری وجود 
داشــته اند که به صورت گسترده توسط رسانه ها گزارش شده اند و 
اتهامات تقلب، درخواست های حمایت از ورشکستگی و بسته شدن 
شرکت ها و شرکت های حسابداری را به وجود آورده اند. رسوایی ها 
نتیجه حسابداری خالق، تحلیل مالی گمراه کننده، و همچنین رشوه 
خواری بودند. شــرکت های متعدد مسائلی در رابطه با کاله برداری 
Nugan Hand Bank، Phar- در حسابرسی داشته اند، از جمله

Mor، WorldCom، و AIG.یکی از گسترده ترین نقص های اخالق 
حسابداری دربرگیرنده Enron بود، یک شرکت چند ملیتی، که برای 
چندین ســال یک دیدگاه درست یا عادالنه در خصوص صورت های 
 Arthur(مالی خود نشــان نداده بود. حسابرس آن ها آرتور اندرسون
Andersen (، یک شرکت حسابداری یکی از “پنج بزرگ” را مدنظر 
قرار داد، به اعتبار حساب ها با وجود عدم دقت های موجود در صورت 
های مالی پایان داد. زمانی که فعالیت های غیر اخالقی گزارش داده 
شدند، نه تنها انرون)Enron( منحل گردید بلکه آرتور اندرسون نیز 
کســب و کار را ترک نمود. ســهامداران نرون 25 میلیارد دالر را که 
حاصل ورشکستگی شــرکت بود از دست دادند. اگرچه تنها بخشی 
از کارمندان آرتور اندرســون در رسوایی دخالت داشتند، بسته شدن 

شرکت منجر به از دست دادن 85000 شغل شد.
علل حســابداری متقلب برگرفته از مسائل متعدد می باشد. این 
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مشکالت معموال در نهایت به روشنایی منتهی می شوند و می توانند 
نه تنها شرکت بلکه همچنین حسابرسان را به دلیل کشف نکردن یا 
آشکار نکردن اظهار غلط نابود کنند. مطالعات متعددی پیشنهاد نموده اند 
که فرهنگ سازمانی شرکت و همچنین ارزش هایی که شرکت بر آن 
تاکید دارد ممکن است به صورت منفی رفتار حسابدار را تغییر بدهند.

این محیط می تواند منجر به تخریب ارزش های اخالقی بشود که از 
دانشگاه ها آموخته شده اند.

تا ســال 1977، قوانین اخالقی مانع شــده اند که حسابداری و 
شــرکت های حسابرسی به مشتریان تبلیغ بشوند. زمانی که قوانین 
برداشــته شدند، هزینه های صرف شده در خصوص تبلیغات توسط 
بزرگ ترین شــرکت های CPA از 4 میلیون دالر در دهه 1980 به 
بیش از 100 میلیون دالر در دهه 2000 رســید. منتقدان ادعا دارند 
که، با اجازه تبلیغ به شرکت ها، سمت کسب و کار از سمت حرفه ها 
پا را فراتر نهاده است، که همین امر منجر به تضاد منافع شده است.

این تمرکز منجر به وقوع تقلب شد، و باعث شد شرکت ها، طبق آرتور 
بومــن)Arthur Bowman (، “… خدماتی را ارائه بدهند که باعث 
می شود نسبت به حسابرسان بیشتر مشاوران کسب و کار باشند.”در 
حالی که شرکت های حسابداری کمتر به حسابرسی با دستمزد پائین 
عالقه مند هســتند با توجه به تمرکز بیشتر بر خدمات کسب درآمد 
باالتر از قبیل مشاوره، مشکالت به وجود آمدند. این بی توجهی برای 
عدم وجود زمان صرف شــده در حسابرســی منجر به عدم توجه به 

حسابداری خالق و متقلب شد.

مقاله 2007 در مجله مدیریتی حسابرسی نه عامل مهم را تعین 
نمود که در شکست های اخالقی به حسابداران کمک نمودند براساس 
نظرسنجی از 66 عضو انجمن بین المللی حسابداران.عوامل عبارتند 
از )بــه ترتیب مهم ترین(: ” منافع شــخصی، عدم حفظ بی طرفی و 
استقالل، قضاوت حرفه ای نامناسب، عدم حساسیت اخالقی، رهبری 
نامناســب و فرهنگ بیمار، عدم مقاومت در برابر تهدیدات حمایتی، 
عدم صالحیت، عدم حمایت سازمانی و همکار، و عدم پشتیبانی حرفه 
ای.”عامل اصلی، منافع شخصی، انگیزه حسابدار است تا به نفع خود 
عمل کند یا زمانی که با تضاد منافع روبرو می شود.به عنوان مثال، اگر 
حسابرس مسئله ای با یک حساب داشته باشد حسابرسی می نماید، 
اما مشوق های مالی برای نادیده گرفتن این مسائل دریافت می نماید، 

حسابرس ممکن است به صورت غیر اخالقی عمل نماید.
اصول در برابر قوانین

“زمانی که مردم نیاز به یک پزشــک، یک وکیل، یا یک حسابدار 

معتبر دارند، به دنبال فردی هستند که بتوانند برای انجام کار خوب 
به او اعتماد کنند- نه به خاطر خود او بلکه به خاطر خودشان.باید به 
او اعتماد کنند، زیرا نمی توانند کیفیت محصول او را ارزیابی نمایند.

جهت اعتماد نمودن به او باید معتقد باشند که او صالح است، و اینکه 
انگیزه اصلی او کمک کردن به آن ها می باشد.”

اســتانداردهای بین المللــی گزارش مالــی )IFRS( معیارها و 
تفاسیری هستند که توسط هیئت استاندارد بین المللی حسابداری، 
که مبتنی بر اصل می باشد توسعه یافته اند.IFRS توسط بیش از 115 
کشور از جمله اتحادیه اروپا، استرالیا، و هنگ کونگ مورد استفاده قرار 
 ،)GAAP( گرفتند.ایاالت متحده در کل اصول حسابداری را پذیرفت
چارچوب اســتاندارد از دستورالعمل ها برای حسابداری مالی، تا حد 
 GAAP زیادی مبتنی بر قانون می باشد.منتقدان اعالم نموده اند که
مبتنی بر قانون تا حدی مســئول تعداد رسوایی هایی می باشد که 
ایاالت متحده متحمل شده است.روش مبتنی بر اصول نسبت به روش 

مبتنی بر قانون نیاز به قضاوت حرفه ای تر دارد.
در بسیاری از کشورها ســهامداران بسیاری وجود دارند از قبیل 
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ایاالت متحده که نگرانی های متعددی در خصوص کاربرد حسابداری 
مبتنی بر قانون را گزارش می دهد.براســاس مطالعات اخیر، بسیاری  
معتقد هستند که روش مبتنی بر اصول در گزارش مالی نه تنها بهبود 
می بخشند بلکه یک حسابرس را حمایت می نمایند جهت رویارویی 
با فشار مشــتری.در نتیجه، گزارشات مالی با انصاف و شفافیت قابل 
بررسی می باشند.زمانی که ایاالت متحده استانداردهای بین المللی 
حسابداری را تغییر داد، آن ها تشکیل می شوند به طوری که همین 
موضوع تغییر به وجود می آورد. با این حال، در حالی که رئیس جدید 
SEC سیستم را تحویل می گیرد، انتقال یک بررسی قوی تر را به بار 
می آورد در خصوص جوانب مثبت و منفی حسابداری مبتنی بر قانون.

در حالی که حرکت به سمت استانداردهای بین المللی پیشرفت می 
نماید، مقدار کمی از تحقیقات وجود دارند که تاثیر معیارهای مبتنی 
بر اصل را در فرآیند تصمیم گیری حسابرس بررسی می کنند.با توجه 
به 114 کارشناس حسابرس، اکثر آن ها تمایل دارند که به مشتریان 
اجــازه بدهند درآمد خالص خــود را که مبتنی بر معیارهای مبتنی 
بر قانون می باشــد مدیریت نمایند.این نتایج بینشی را در خصوص 

SEC، IASB و FASB ارائه می کنند جهت ســنجیدن استدالالت 
در خصوص بحث مربوط به حســابداری مبتنــی بر اصول در مقابل 

حسابداری مبتنی بر قانون.
IFRS مبتنی بر قابل فهم بودن، ارتباط، مادیت، قابلیت اطمینان، 
و مقایسه می باشد.از آنجایی که IFRS در تمامی کشورها به تصویب 
نرسیده است، این شیوه ها معیارهای بین المللی را در حوزه جهانی 
قابل دوام نمی سازد.به خصوص، ایاالت متحده هنوز مطابقت نیافته 
است و هنوز از GAAP استفاده می کند که باعث می شود مقایسه 
اصول و قوانین دشوار گردد. در آگوست سال 2008، کمیسیون ارز و 
 IFRS به GAAP پیشــنهاد نمود که ایاالت متحده از )SEC( اوراق

تغییر کرده است، که در سال 2014 آغاز می گردد.

واکنش هایی در خصوص رسوایی ها
از آنجایی که اکثر رســوایی های حســابداری، اصالحات جدید، 
مقررات، و فراخوانی برای آموزش عالی معرفی شده اند تا با خطرات 
ناشی از رفتار غیر اخالقی مبارزه کنند.با آموزش اخالق به حسابداران 
قبل از ورود به نیروی کاری، از جمله از طریق آموزش عالی یا آموزش 
های اولیه در شــرکت ها، اعتقاد بر این اســت که این کار به بهبود 
اعتبار حرفه حسابداری کمک خواهد نمود.شرکت ها و سازمان های 
حســابداری همکاری خود را با مدرسین توسعه داده اند با ارائه مواد 

آموزشی جهت کمک به مدرسین در آموزش دانش آموزان.
مقررات جدید در پاســخ به رسوایی ها شــامل قانون اصالحات 
اقتصادی قانون برنامه اصالحات 2004 در استرالیا و همچنین قانون 
Sarbanes-Oxley 2002 می باشد، که توسط ایاالت متحده توسعه 
یافت.Sarbanes-Oxley محدود می نماید سطح کاری را که توسط 
شرکت های حسابداری انجام می شود.عالوه بر این، قانون محدودیت 
را در خصوص هزینه اعمال می نماید که یک شرکت می تواند از یک 
مشتری به عنوان درصدی از کل هزینه های آن ها را دریافت نماید.

این موضوع تضمین می کند که شرکت ها به طور کامل متکی به یک 
شرکت برای درآمد نیستند، به این امید که نیازی نیست جهت ثابت 
نگه داشتن درآمد به صورت غیراخالقی عمل کنند.قانون همچنین از 
خبرچین ها حمایت می کند و نیاز به مدیریت ارشد در شرکت های 
دولتی دارد جهت ثبت نمودن دقت سوابق حسابداری شرکت.در سال 
2002، پنج نفر از هیئت نظارت عمومــی )POB(، که اخالق را در 
حرفه حسابداری بررسی نمودند، استعفاء دادند پس از اینکه منتقدان 
هیئت را بی اثر تصور نمودند و SEC پیشنهاد شده یک پانل جدید 
 .)PCAOB( را توسعه داد، هیئت نظارت بر حسابداری شرکت دولتی
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از طریق قانون توسعه یافت، و جایگزین POB شد.
در سال 2003، انجمن بین المللی حسابداران )IFAC( گزارشی 
را با عنوان بازســازی اعتماد عمومی به گزارش مالی را منتشر نمود: 
یک چشم انداز جهانی.با مطالعه شرکت بین المللی که نتیجه مسائل 
حســابداری می باشــد فرو می ریزد، زمینه هایی را برای بهبود در 
ســازمان ها و همچنین توصیه هایی را برای شرکت ها جهت توسعه 
کدهای موثر اخالقی تعیین کرده است.گزارش همچنین توصیه نموده 
است که شرکت ها به دنبال گزینه هایی هستند که تعلیم و حمایت را 
بهبود ببخشد بنابراین حسابداران می توانند به بهترین نحو معضالت 
اخالقی را رسیدگی بکنند.تالش توسط اعضای جامعه نظارتی مالی 
بین المللی توسط میشل پرادا)Michel Prada (، رئیس بازارهای 
مالی فرانسوی رهبری گردید، منجر به ایجاد هیئت نظارت بر منافع 
عمومی در 1 مارس ســال 2005 شــد )PIOB.(PIOB نظارت بر 
هیئت های تنظیم استاندارد IFAC را ارائه می نماید: هیئت معیارهای 
تضمین و حسابرسی بین المللی )IAASB(، هیئت معیارهای آموزش 
حســابداری بین المللی )IAESB( و هیئت معیارهای اخالقی بین 

.)IESBA( المللی برای حسابداران
اصالح اخیر در جوالی سال 2010 زمانی که رئیس جمهور اوباما 
 Dodd-Frank Wall قانون حمایت از مصرف کننده و اصالح خیابان
را امضاء نمود،به اجرا در آمد. قانون طیف وسیعی از تغییرات را پوشش 
می دهد.نکات برجسته قانون حمایت از مصرف کننده با استقالل و 
با اقتدار، پایان دادن به شکست ناشران با قرار وثیقه، پیشبرد سیستم 
هشدار دهنده ، شفافیت و پاسخگویی برای ابزار عجیب، جبران اجرایی 
و اداره  امور شــرکت ها، حمایت از سرمایه گذاران، و اجرای مقررات 
موجود در کتاب ها.قانون همچنین منجر به ایجاد دفتر خبرچین شد، 
که جهت اداره نمودن برنامه SEC تاسیس شد.کنگره به SEC مجوز 
داد تا جوایز نقدی ارائه نماید به خبرچین ها کســانی که با اطالعات 
جلو می آیند که همین امر منجر به حداقل تحریم 1000000 دالری 
شــد.جوایز بین %10 و %30 مقدار دالر جمع آوری شــده هستند.

خبرچین ها به شناســایی تقلب و دیگر رفتارهای غیراخالقی کمک 
می کنند.نتیجه برای سرمایه گذاران آسیب کمتری دارد، به سرعت 
مجرمان را مســئول می داند، و به حفظ یکپارچگی بازارهای ایاالت 

متحده کمک می نماید.

اصول حرفه ای در امور حسابداری و مالی
افراد ممکن است توجه خاصی به کلمه اصول نشان دهند. اکنون عبارت 
اصول حرفه ای را مد نظر قرار نمی دهیم. بنابراین قبل از اینکه به اصول حرفه 

ای در امور حسابداری و مالی بپردازم به سراغ این موضوع برویم.
اصول  به شما می گوید که در یک محیط چه رفتاری داشته باشی 
یعنی رفتار شما در ان محیط به چه شکل می باشد.بنابراین رفتار شما 
باید در محیط کار چگونه باشد. این سوال بسیار مهمی می باشد زیرا 
بعنوان یک فرد حرفه ای وضایف روزانه شــما هر چه باشــد دانش و 

قدرت آن را دارید
مردم باید اصمینان حاصل کنند که شما توانایی انجام ان را دارید. 
اصول حرفه ای تعیین می کند که رفتار شما چگونه باشد.اصول حرفه 
ای همچنین کمک می کند که شما مسو لیت کارهای خود را بپذیرید
آنچه شما در اصول حرفه ای در امور حسابداری و مالی می آموزید:

1. اصول اخالقی.
2. چگونه اخالق مدارانه رفتار کنیم.

3. چگونه اقدام الزم را انجام بدهیم وقتی قانونی نقض می شود.
در اصول حرفه ای در امور حسابداری و مالی 6 قاعده کلی وجود دارد

1. صداقت
2. بی طرفی
3. راز داری

4. دانش حرفه ای
5. مراقبت کافی
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6. رفتار حرفه ای
اگرچه  شما احتیاج دارید چارچوب ضمنی در این قواعد را نیز بدانید

برای مثال  باید یاد اور بشــویم که شما باید هم از لحاظ لفظ و 
معنا قانونی عمل کنید

شما نمی توانید قوانینی را بیابید که همه ی موقعیت ها را پوشش 
بدهد زیرا قوانین جامع نیســتند .این واقعیت که قوانین وجود دارند 

تنها یک انگیزه برای افراد می باشد که راه را بیابند
شما باید یک مفهوم از قانون را گسترش بدهید تا بتوانید تشیخص 
بدهید که ایا یک موقعیت  یک تهدید می باشد  یا یک قاعده کلی و 

اگر یک تهدید است  شما می توانید ان تهدید را کم بکنید
یک مثال برای چارچوب ضمنی این است که یک تهدید برای اصول 

شما وجود دارد اگر شما اجازه دهید دانش و مهارت شما کهنه بشود.
هنگام کار با اصــول اخالقی باید اصــول و قوانینی که در حرفه 
حســابداری وجود دارد را بدانید. شما می توانید جنبه های جالبی از 
قانون را مطالعه کنید . این شامل رازداری و حفاظت از داده ها و مراقبت 
کافی به عنوان یک فرد حرفه ای و امکان نقض مراقبت کافی می باشد

 شما این موارد را پوشش می دهید
1. نقض اعتماد و نقض قرارداد

2. جرم کاله برداری و پولشویی

3. چقدر شما محافظت می شوید وقتی مجبورید به صورت غیر 
قانونی رفتار کنی

شــما با نحوه رو به رو شــدن با چالش ها یی که به عنوان یک 
حســابدار روبه رو می شود را می آموزید. همچنین شما عواقب عدم 

انجام راهنمای اخالقی را متوجه می شوید.
در آخر اصول حرفه ای در امور حســابداری و مالی به مواردی که 
چیزی درست نیست ویا حتی مشکوک بدون اینکه آیا قانونی نقض شده 
یانه چگونه نگاه می کند. کار درست در این محیط از نصیحت کردن برای 

تهیه گزارش اداری در راستای قوانین پولشویی رده بندی می شود
چگونه اصول حرفه ای در امور حسابداری و مالی به شما در محیط 

کار کمک می کند؟
اصول حرفه ای در حسابداری شامل آماده کردن حساب ها تنظیم 
پول ها نیست بلکه بر شما در محیط کار توجه دارد. هدف این آموزش 
این اســت که آنچه به عنوان یک حسابدار باید برای شما مهم باشد 

رفتار اخالق مدارانه د محیط کار می باشد.
مابه اعتماد عمومی در حرفه حسابداری نیازمندیم و اگر شما در 

راستایی یه سری قوانین باشید این اعتماد افزایش می یابد
یکی دیگر از این هدف ها این اســت که شما را کمک کند تا به 
جایی برسید که بتوانید در یک محیط بر طبق اصول اخالقی کار کنید 
این بدان معنا است که شما نه تنها طبق اصول حرفه ای راهنمای ای 
ای تی عمل کنید بلکه باید طبق اصول کارفرما نیز کار کنید شــما 
ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که کسی نباشد در یک دو راهی 

اخالقی به شما کمک کند.
به همین دلیل باید بدانید که رفتار شــما مسئولیت شماست بنا 
بر این شما نیازمند دانش و اعتماد به نفس هستید تا بتوانید چنین 

شرایطی را کنترل کنید
مهم است که شما بدانید که چگونه در موقعیتی که یک رفتار غیر 
اخالقی رخ می دهد عمل می کنید. عواقب اشتباه کردن مخصوصا در 

پولشویی بسیار جدی است
اصول حرفه ای در امور حسابداری و مالی شما را در محیط کار با 
این نکته ها یاری می کند. در نتیجه شهرت حرفه ای و شهرت صداقت 
شما افزایش می یابد که این امر موجب می شود تا شما در حرفه خود 

موفق تر باشید.
چگونه اخالق حرفه در امور حســابداری و مالی با دیگر بخش ها 

اموزشی ارتباط پیدا می کند.

منبع: آی آر حسابداران
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بعد از حدود 16 ســال، قانون صدور چک مواجه با تغییراتی شده که عدم آگاهی 
از این تغییرات هم بــرای صادرکنندگان چک و هم برای دریافت کنندگان چک 
)دارنده چک( ممکن است مشــکل آفرین باشد. در این نوشتار نگاهی اجمالی به 
مهمترین و کاربردی ترین تغییرات و اصالحــات اخیر قانون صدور چک خواهیم 

انداخت.
بــی تردید مقاله کوتاه حاضر جامع و مانع برای شــناخت اصالحات اخیر قانونی 
نیســت و اگر شــما خواننده عزیز درصدد آگاهی دقیق تر از قانون صدور چک و 
مقررات مرتبط با چک در قانون تجارت هستید باید به کتب حقوقی معتبر مراجعه 
کنید یا از مشاورین حقوقی و وکالی دادگستری کمک بگیرید، اما اگر از آن دسته 
از افرادی هســتید که فرصت مطالعه ندارید شاید این نوشتار، پاسخگوی برخی از 

مهمترین سواالت شما باشد.

تغییر اول: صادرکردن چک به راحتی گذشته نیست
تا پیش از این اگر بعنوان خریدار می خواستند بهای کاال را از طریق چک بپردازید 
کافی بود رقم چک را روی برگه چک بنویسید، تاریخ بزنید آن را امضاء کنید و با 

اصالحات اخیر قانون صدور چک به زبان ساده

علیرضا صفايی زيب
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکالی مرکز
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ذکر مشــخصات فروشنده در چک آن را به فروشنده تحویل دهید، 
فروشنده هم چک را به بانک ارائه می کرد و تمام. با اصالحات جدید 
صدور چک دیگر به این ســادگی نیســت! بر اساس این اصالحات 
از ایــن به بعد هر کس که قصد صــدور چک های معمولی و عادی 
را دارد، ابتدا باید مشــخصات کامل چک خود را در ســامانه بانک 
مرکزی )ســامانه صیاد( ثبت کند. صادرکننده چک باید اطالعاتی 
مثل مبلغ چک، تاریخ وصول چک )منظور همان تاریخ ســر رسید 
چک اســت(، تاریخ صدور چک، ذی نفع چک با مشخصات کامل او 
)یعنی کسی که برای اولین بار چک به او تسلیم خواهد شد( و این 
که چک بابت چه موضوعی صادر شده است را در سامانه ثبت کند. 
پس از ثبت این موارد، ســامانه بانــک مرکزی اجازه صدور چک را 
خواهد داد. ممکن اســت بپرسید اگر چکی را کسی صادر کند و به 
شخص دیگری بدهد ولی مشخصات چک را در سامانه صیاد بانک 
مرکزی ثبت نکند چه رخ میدهد؟ در اینصورت اصال این چک حتی 
اگر در حساب صادرکننده پول هم باشد، پاس نخواهد شد، برگشت 
هم نمیخورد! اگر سامانه صیاد اجازه صدور چک به شما ندهد یا اگر 
مشــخصات چک در سامانه صیاد ثبت نشود و چک با این وضعیت 
مبادله شــود، دیگر کاغذی که بعنوان چک انتقال داده شده چک 
نیست! یک سند عادی اســت. گویی اینکه کسی روی کاغذ عادی 
نوشته باشد به شــخص خاصی بدهی دارد و زیر آن را امضاء کرده 
باشد. این کاغذ عادی ممکن است یک سند طلب محسوب شود اما 
با ارائه آن به بانک، نمی توان از حساب نویسنده کاغذ، پولی برداشت 
کرد. چکی که بدون رعایت شرایط قانون جدید صادر شود، در حکم 

همان کاغذ است.

 تغییر دوم: صدور چک بر اساس اعتبار صادرکننده چک صورت 
می پذیرد

البته ممکن اســت در همین مرحلــه اول فرآیند صدور چک کامال 
متوقف شــود و بانک مرکــزی اصال اجازه صدور چک را به شــما 
ندهد. در قانون جدید برای هر شــخص که دارای حســاب جاری 
اســت یک سقف اعتباری در نظر گرفته می شــود منظور از سقف 
اعتباری حداکثر وجهی است که فرد می تواند به اعتبار شغل، درآمد 
یا دارایی هایش چک صادر کند فرض کنید شــما شغل و درآمد و 
دارایی هایتــان را به بانک )که البته محتاج ارائه اســناد و دالیل در 
این خصوص اســت( اعالم می کنید. بانک نیز با بررسی این اسناد و 
همینطور با بررسی وضعیت گذشته شما در سیستم بانکی برایتان 
10 میلیارد تومان ســقف اعتباری درنظر می گیرد. شما امروز برای 
یک معامله، چکی صــادر می کنید به مبلغ 9 میلیارد تومان. تاریخ 

این چک 2 هفته دیگر اســت یعنی بانک و دارنده چک هیچکدام 
تا 2 هفته دیگر نمی دانند این چک پاس می شــود یا نه. فردا شــما 
معامله دیگری انجام می دهید و قصد دارید چکی به مبلغ 3 میلیارد 
تومان صادر کنید وارد سامانه بانک مرکزی می شوید تا مشخصات 
چک و مبلغ چک را وارد کنید، اینجا همانجایی است که اصال پروسه 
صدور چک متوقف می شود و بانک مرکزی به شما اجازه صدور چک 
نمی دهد، چون شــما فقط 1 میلیارد تومان اعتبار دارید باید صبر 
کنید چک 2 هفته آینده تان پاس شود آن وقت دوباره می توانید از 

اعتبار آزاد شده تان استفاده کنید.
جلوگیری از صدور چک توســط سامانه صیاد بانک مرکزی محدود 
به عبور از ســقف اعتباری نمی شود. اگر شما چک برگشتی داشته 
باشــید یا مثال بموجب حکم دادگاه به ورشکســتگی محکوم شده 
باشید، یا مثال دارای تسهیالت معوق هستید یا بموجب حکم دادگاه 
از دریافت دسته چک محروم شده اید باز هم امکان صدور چک برای 

شما فراهم نیست.

تغییر سوم : خداحافظی با چک در وجه حامل، چک بدون تاریخ، 
چک ضمانت، چک سفید امضاء
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نکته مهم دیگر در خصوص دارنده چک اســت یعنی کسی که قرار 
اســت نسخه کاغذی چک را به او تســلیم کنید. تا پیش از این بر 
اساس قواعد کلی قانون تجارت، صادرکننده چک می توانست چک 
را در وجه حامل صادر کند، این چک در اختیار هرکســی بود بانک 
او را ذینفــع چک تلقی می کرد با اصالحات اخیر قانون چک، دیگر 
امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد چون همانطور که قبال 
گفتیــم زمانی که صادرکننده قصد دارد چک را صادر کند اول باید 
در ســامانه صیاد بانک مرکزی ثبت نام کند و در این ســامانه هم 
باید مشــخصات کامل دارنده چک )ذینفع چک( را هم ثبت کند. 
بــه همین ترتیب امکان صدور چک بــدون تاریخ هم وجود ندارد، 
چک هایی هم که عموما بعنوان ضمانت صادر می شوند مطابق همین 
قاعده نمی توانند صادر شــوند چرا؟ چون چک ضمانت عرفا تاریخ 
ندارد و در سامانه صیاد بانک مرکزی حتما باید تاریخ صدور و تاریخ 
سررسید چک درج شــود تا اجازه صدور داشته باشد. سوال مهمی 
که اینجا پیش می آید این است که ظهرنویسی چک طبق اصالحات 
جدیــد آیا امکانپذیر اســت یا خیر؟ اول بایــد بدانیم که منظور از 
ظهرنویسی همان پشت نویسی و امضای پشت چک برای انتقال آن 
به نفر بعدی است. تا پیش از این اگر شما چکی را از کسی دریافت 

می کردید می توانستید با درج امضای خودتان آن را مثال به طلبکار 
خودتان بدهید، طلبکار شــما می توانست خودش چک را به بانک 
ببرد یا اینکه چک را با ظهرنویســی به نفر بعدی انتقال دهد. خب 
تا اینجا دانستیم نام اولین ذینفع چک یعنی نام اولین دارنده چک، 
طبق قانون جدید باید در ســامانه صیاد ثبت شود. اگر این شخص 
بخواهد چک را ظهرنویســی کند هیچ اشکالی ندارد اما او هم مثل 
نفر قبل از خود باید عالوه بر امضاء ظهر )پشــت( چک، نام ذینفع 
بعدی یا همان دارنده بعدی را در ســامانه صیاد بانک مرکزی ثبت 
کند. بنابرایــن عینا مثل فرآیند صدور چک که در اصالحات قانون 
چــک نیاز به ثبت دارنده اول چک)اولین ذینفع چک( در ســامانه 
صیاد بود، برای ظهرنویســی چک هم نیاز به ثبت نام ذینفع بعدی 

چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است.
نکته آخر اینکه اساســا حدود 2 ســال اســت که با تغییر قانون، 
چک های تضمین شده بانکی)همان چکهای بانکی که از سوی خود 

بانک صادر می شود( قابل ظهرنویسی نیست.

تغییر چهارم: فقط ۳ ســال برای استفاده از چک فرصت دارید و 
تاریخ سررسید چک شما نباید بیشتر از ۳ سال باشد

نکته مهم دیگر این اســت که از زمان دریافت دســته چک توسط 
گیرنده چک تا زمان تاریخ سررســید چک های صادر شده، بیشتر 
از ســه ســال نمی تواند فاصله وجود داشته باشــد. به عبارت دیگر 
یعنی تاریخ سررســید چک های شما نهایتا می تواند سه سال بعد از 
دریافت دســته چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند 
که سررسید آنها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز 

مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود.

دادرسی چک  مراحل طوالنی  بدون طی  پنجم: می توانید  تغییر 
برگشتی را به مرحله اجرای احکام برسانید

تغییر مهم بعدی، اضافه شــدن یک راه دیگر برای مطالبه وجه چک 
برگشتی است. احتماال می دانید وقتی چکی برگشت خورد، دارنده چک 
می تواند از 3 مسیر و 3 روش، علیه صادرکننده چک اقدام قضایی کند:

الف( طرح شكايت كیفری علیه صادركننده چک: این مسیر 
هزینه دادرســی بسیار کمی دارد، اما اوال(شرایط خیلی سختی نیاز 
اســت تا شما بتوانید طرح شکایت کیفری کنید مهمترین شرطش 
این است که چک نباید وعده دار باشد چک وعده دار چکی است که 
تاریخ سررسید آن تاریخی غیر از تاریخ صدور آن است مثال تاریخی 
که چک نوشته می شــود امروز است ولی تاریخی که روی آن درج 
می شود فرداست یا هفته دیگر است بدیهی است بیشتر چک هایی 
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که در بازار مبادله می شــود وعده دار هستند و به ندرت کسی چک 
روز صادر می کند ثانیا(این روش)شــکایت کیفری در نهایت منجر 
بــه محکومیت صادرکننده چک به تحمل حداکثر 2 ســال حبس 
می شود ولی منجر به محکومیت صادرکننده چک به پرداخت وجه 
چک نمی شــود)مگر اینکه شما یک دادخواســت دیگر هم تقدیم 
مرجع قضایی بکنید و محکومیــت صادرکننده را به پرداخت وجه 

چک از دادگاه بخواهید(
ب( طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی: 
این مســیر طوالنی تر اســت، هزینه دادرســی هم دارد)به غیر از 
حق الوکاله وکیل باید 3/5 درصد وجه چک را بعنوان هزینه دادرسی 
در ابتدای طرح دعوا به دادگاه بپردازید( اما مزایایی دارد: اوال با این 
روش هم علیه صادرکننده چک هم علیه ظهرنویسان چک می توانید 
اقامه دعوا کنید ثانیا عالوه بر اینکه صادرکننده چک و ظهرنویسان 
به پرداخت وجه چک محکوم می شوند، به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه چک از تاریخ چک تا روزی که طلب شــما پرداخت می شود 
محکوم می شــوند، اما به هر حال این مســیر طوالنی است و اغلب 
اوقات صادرکننده چک اگر حســن نیت نداشته باشد از خالء های 

قانونی برای دفع الوقت استفاده می کند.
ج( مطالبه وجه چک از طريق اداره اجرای اسناد رسمی الزم 
االجرای ثبت: این مسیر خیلی در جامعه بازرگانان شناخته نشده. 
برای اســتفاده از این روش اصل چک را باید به اداره اجرای اســناد 
رســمی الزم االجرای ثبت تحویل دهید و رسید بگیرید. بنابراین از 
لحظه ای که کار را شــروع می کنید دیگــر چک در اختیار خودتان 
نیســت. در این روش شــما در ابتــدا پولی بابت هزینه دادرســی 
نمی پردازید. اداره اجرای اسناد رسمی الزم االجرای ثبت ابتدا برای 
صادرکننده چک اجراییه صادر و ارســال می کند. اگر صادرکننده 
چک طلب شــما را ظرف 10 روز پرداخت نکرد و شما هم از اموال 
صادرکننده چک اطالعی نداشــتید، اداره اجرای اســناد رســمی 

الزم االجرای ثبت شــروع به استعالم از بانک مرکزی، اداره راهور و 
اداراه ثبت اسناد و امالک برای شناسایی اموال بدهکار می کند. اگر 
هیچ مالی از صادرکننده چک صادر نشــد، چک شــما تا زمانی که 
شما اموال بدهکار را به اداره اجرای اسناد رسمی الزم االجرای ثبت 
معرفی نمایید باقی می ماند و این اداره چک را به شما پس نمی دهد 
مگر اینکه شما 5 درصد مبلغ چک را به این اداره پرداخت نمایید. به 

این مبلغ »نیم عشر« می گویند.
د( روش و مســیر جديد طبق اصالحات قانون صدور چک: 
گفتیم که مســیر مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای حقوقی 
روش خوبی است اما هم هزینه دادرسی نسبتا باالیی دارد هم مسیر 
طوالنی تری اســت. قانون جدید این مشکل را حل کرده است. شما 
می توانید بدون آنکه اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک کنید با 
تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهید مستقیما برای صادرکننده چک 
برگشتی، اجراییه صادر کند. بعد از صدور اجراییه هم بالفاصله پرونده 
به اجرای احکام مدنی می رود و عملیات اجرایی شــامل استعالم از 
بانک مرکزی، اداره راهور و اداراه ثبت اسناد و امالک برای شناسایی 
اموال بدهکار شروع می شود. اگر مالی از صادرکننده چک یافت نشد 
و دعوای اعسار )تقسیط بدهی( از بدهکار شما پذیرفته نشود، حتی 
می توانید از دادگاه درخواســت کنید به استناد ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی جلب صادرکننده چک را صادر کند تا 
او را حبس کنید! این روش جدید، هزینه دادرســی بسیار ناچیزی 
دارد اما معایبی هم دارد: اوال در این روش به مبلغ چک خســارت 
تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد اگر خسارت می خواهید باید یک دعوای 
حقوقی جداگانه مطرح کنید که البته ممکن اســت مسیر طوالنی 
داشــته باشــد ثانیا در این روش مبلغ چک را از ظهرنویسان چک، 
نمی توانید مطالبه کنید و برای مطالبه وجه چک از ظهرنویس چک 

باید دعوای مستقلی علیه آنها در دادگاه حقوقی اقامه کنید.
منبع: پایگاه خبری روند بازار
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مالیات را می توان با تعاریــف مختلفی توصیف کرد. می توان 
در یک تعریف ســاده آن را هزینه ای دانســت که افراد جامعه آن 
را پرداخــت می کنند تا هزینه های عمومی جامعه را تامین کنند. 
یکی از تعاریف مشــهور در مورد مالیات، تعریفی است که سازمان 
همــکاری و توســعه اقتصادی ارائه کرده اســت. طبق این تعریف، 
مالیات، پرداختی است الزامی و بالعوض که به اشخاص، موسسات، 

دارایی ها و... تعلق می گیرد.
در این مطلب قرار نیســت تعریف مالیات را برایتان بگوییم، در 
این مقاله ابتدا تعریفی مختصــر از مالیات و جزئیات مربوط به آن 
ارائه می کنیم و خیلی سریع به سراغ معرفی انواع مالیات می رویم. 
مالیات در ایران مثل کشــورهای دیگر جهان انواع مختلفی دارد و 
به دسته های مختلفی تقسیم می شود. در این مطلب انواع مالیات 
را معرفــی می کنیم و در مورد هر کدام به صورت جداگانه توضیح 

می دهیم.

چرا مالیات می گیرند؟ چرا باید بپردازیم؟
با تعاریف مالیات آشــنا شدیم، اما حاال بد نیست قبل از اینکه 

انواع مالیات در ایران

انواع مالیات را معرفی کنیم، به فلسفه دریافت و پرداخت مالیات نیز 
توجه کنیم. چرا مالیات؟

چرا مالیات می گیرند؟ چرا باید بپردازیم؟
نکته جالب اینجاست که چرایی دریافت مالیات و فلسفه دریافت 
و پرداخت آن در هر کشــور دنیا ممکن اســت متفاوت باشد. نحوه 
دریافت مالیات توسط حکومت ها و نرخ آن در جای جای کره زمین 
مشخص می کند که چرا مالیات دریافت می شود. با یک مثال قضیه 

روشن تر می شود:
به نظر شما فلسفه و علت دریافت مالیات در کشوری که قوانین 
آن بر روی دریافت مالیات سنگین از ثروتمندان تمرکز کرده با علت 
دریافت مالیات در کشوری که به طور یکسان از همه مردم مالیات 

دریافت می کند یکسان است؟ قطعا خیر.
حتــی اینکه مالیــات در چه محلی مصرف شــود نیز در علت 
دریافت آن و فلســفه دریافت مالیات تاثیر دارد. برای مثال فلسفه 
مالیات قطعا در کشــوری که بیشــتر مالیات دریافتی را در زمینه 
نظامی صرف می کند با فلسفه آن در کشوری که مالیات دریافتی از 
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مردم را صرف طرح های عمرانی یا آموزشی می کند متفاوت است.

انواع مالیات در ایران و منابع مالیاتی به چند دســته تقسیم می 
شوند؟

منابع مالیاتی در ایران به 2 دســته کلی تقسیم می شوند. هر 
کدام از این 2 دسته زیر مجموعه های خود را دارند:

- مالیات های مستقیم
- مالیات های غیر مستقیم

ذکر این نکته الزم اســت که مالیات های مستقیم خود به دو 
دسته مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند. در ادامه 

توضیحات بیشتری در این مورد ارائه می کنیم.

انواع مالیات های مستقیم و زیرمجموعه آن ها
همانطور که اشــاره کردیم مالیات های مســتقیم به دو دسته 
مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقســیم می شــوند. در بحث 
مالیات بر دارایی، مبنای محاســبه مالیات، ثروتی اســت که مودی 
دارای آن اســت. اما در مالیات بر درآمد، مبنای محاســبه مالیات، 
درآمد یک فرد یا شــرکت اســت. همه این موارد با عنوان مالیات 
های مستقیم شناخته می شوند. در ادامه موارد مالیات بر دارایی را 
بررسی می کنیم و سپس به سراغ موارد مالیات بر درآمد می رویم.

انواع مالیات های مستقیم و زیرمجموعه آن ها

1. مالیات بر دارايی
دارایی همه حقوقی اســت که یک شــخص حقیقی یا حقوقی 
نسبت به اشیا، اموال، امالک و غیره دارد و به او اجازه تصرف مالکانه 
در این موارد را می دهد. مالیات بر دارایی خود به 2 دســته تقسیم 

می شود:
- مالیات بر ارث

- حق تمبر

مالیات بر ارث
مالیات بر ارث مهمترین بخش از مالیات بر دارایی است. مالیات 
بر ارث مالیاتی است که پس از مرگ هر شخص بر دارایی باقیمانده 
از وی محاســبه و دریافت می شود. این مالیات زمانی دریافت می 
شــود که شــخصی فوت می کند و اموال وی قرار است بین وراث 
تقسیم شود. در چنین وضعیتی دولت نیز از دارایی و ثروت در حال 

انتقال به وراث مالیات می گیرد.

مالیات حق تمبر
یکی از انواع مالیات های مستقیم که در دسته مالیات بر دارایی 
تعلق می گیرد مالیات حق تمبر اســت. ایــن نوع مالیات از طریق 
الصاق و ابطال تمبر بر اســناد و مدارک از مودی دریافت می شود. 
مثال این مالیات های حق تمبر، حق تمبری اســت که روی برگ 

های چک های بانکی چاپ می شود.

2.  مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد که یکی از انواع مالیات های مستقیم است به 
7 دســته تقسیم می شود. همه مواردی که در ادامه به آن ها اشاره 
می کنیم مالیاتی است که بر درآمد تعلق می گیرد. این 7 دسته از 

انواع مالیات بر درآمد شامل موارد زیر هستند:
- مالیات بر درآمد امالک

- مالیات بر درآمد کشاورزی
- مالیات بر درآمد حقوق

- مالیات بر درآمد مشاغل
- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

- مالیات بر درآمد اتفاقی
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- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی
- مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد امالک
منظور از درآمد امالک درآمدی است که از طریق دریافت اجاره 
کسب می شود. به این درآمد مالیات تعلق میگیرد و دارنده این ملک 
بایــد مالیات آن را بپردازد. در واقع درآمد اجاره ملک بعد از کســر 
شــدن 25 درصد از آن )بابت هزینه ها و استهالک ها( برای تعلق 
گرفتن مالیات مورد محاسبه قرار می گیرد. البته اگر اجاره یک ملک 
تنها راه درآمدی شخص حقیقی باشد، تا میزان مشخصی از مبلغ که 
دولت در مالیات بر در آمد حقوق از مالیات معاف کرده باشد نیازی 

به پرداخت مالیات بر درآمد امالک نخواهد بود.
البته مالیات بر درآمد امالک تنها شــامل اجاره نیست و نقل و 

انتقال ملک نیز مشمول مالیات محسوب می شود.

مالیات بر درآمد كشاورزی
درآمد کشاورزی نیز از مواردی است که مشمول مالیات است، 
البته در حال حاضر در کشــور ما چنین نیست. طبق قانون مالیات 
های مستقیم هرگونه درآمد ناشی از فعالیت هایی مثل دامپروری، 

دامداری، پرورش ماهی، پرورش زنبورعســل، صیادی، ماهیگیری و 
موارد مشابه نیاز به پرداخت مالیات ندارند.

مالیات بر درآمد حقوق
مالیــات بر درآمد حقوق از مواردی اســت که دارای پیچیدگی 
های بســیاری اســت. به طور کلی اگر یک شــخص حقیقی برای 
شخص حقوقی یا حقیقی دیگری کار کند و در مقابل پول دریافت 
کند، مشــمول مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود. پرداخت مالیات 
بر درآمد حقوق به عهده ی کارفرما اســت، اما این مبلغ در واقع از 
جیب کارکنان کســر می شود، به این معنی که قبل از واریز حقوق 
هر شخصی، مالیات حقوق او کسر می شود و به حساب دولت واریز 

می شود.

مالیات بر درآمد حقوق
البته مالیات بر درآمد حقــوق تنها به حقوق هایی که باالتر از 
سقف تعیین شده باشند تعلق می گیرد و حقوق های پایینتر از این 

مبلغ معاف از مالیات هستند.

مالیات بر درآمد مشاغل
مالیات بر درآمد مشاغل به درآمدی تعلق می گیرد که شخص 
حقیقی با اشتغال به مشاغل تجاری مثل خدمات پزشکی به دست 
می آورد. در واقع باید از کل فروش کاال یا خدمات مشــاغل، هزینه 
های آن کســر گردد و ســپس مالیات آن محاســبه شود. این نوع 
مالیات به وســیله خوداظهاری تشخیص داده و توسط سازمان امور 

مالیاتی دریافت می شود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
هرگونه فعالیت انتفاعی که توســط شــرکت هــای تجاری یا 
اشخاص حقوقی انجام می شود مطابق قانون شامل مالیات خواهند 
بود. از جمع درآمد های موسسات و اشخاص حقوقی مالیات دریافت 
می شود که به آن مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی گفته می شود.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مالیات بر درآمد اتفاقی

حتــی بر درآمدهایی مثل برنده شــدن در جایــزه ها یا اموال 
بخشــیده شــده به یک شــخص نیز مالیات وضع می شود. تمام 
درآمدهایــی که از ایــن اتفاقات حاصل می شــوند و ادامه دار هم 
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نیستند مشمول مالیات هستند.

انواع مالیات های غیر مستقیم
مالیات های غیر مستقیم نیز مالیات هایی هستند که به صورت 
غیر مستقیم دریافت می شوند. این مالیات ها نیز به 3 دسته اصلی 

تقسیم می شوند:
- حقوق و عوارض گمرکی

- مالیات بر مصرف
- مالیات بر ارزش افزوده

حقوق و عوارض گمركی )مالیات بر صادرات و واردات(
به این نوع مالیات، مالیات بــر صادرات و واردات نیز گفته می 
شود، چرا که حقوق و عوارض گمرکی در واقع مالیات هر کشور برای 
صادرات و واردات کاالی مختلف اســت. این مالیات با عنوان تعرفه 
های گمرکی مشهور است. حقوق و وعوارض گمرکی از جمله انواع 
مالیات است که تابع سیست های کالن اقتصادی هستند و تغییر در 
آن ها می تواند شــرایط اقتصادی یک کشور را تغییر دهد. این نوع 
مالیات تنها یک راه درآمدزایی بی نظیر برای دولت ها نیست، بلکه 
در بسیاری از موارد برای حمایت از صنایع داخلی استفاده می شود.

مالیات بر مصرف
مالیــات بر مصرف از انواع مالیات اســت که در طول روز بدون 

توجــه به آن در حال پرداخت کردن آن هســتیم. زمانی که کاالی 
خاصی تهیه می کنید، در زمان خرید، مالیاتی به همراه قیمت کاال 
می پردازید. بدیهی اســت که این مالیات به هر کاالیی صورت نمی 
گیرد و کسانی که این دست کاال ها را بیشتر مصرف  کنند مالیات 
بیشتری هم می پردازند. این نوع مالیات نیز با اینکه از جیب مصرف 
کنندگان نهایی پرداخت می شــود، اما مســئولیت پرداخت آن به 

سازمان امور مالیاتی به عهده تولیدکنندگان و فروشندگان است.

مالیات بر ارزش افزوده
برخــالف مالیات بر مصرف، مالیات بــر ارزش افزوده از تمامی 
کاالها و خدمات دریافت می شــوند و مصرف کنندگان نهایی باید 
ایــن مالیات را به همراه قیمت کاال پرداخت کنند. مالیات بر ارزش 
افزوده در مراحل مختلف به یک محصول یا خدمت اضافه می شود.

سخن نهايی
بحث مالیات در ایران و در بســیاری از کشورهای جهان بحثی 
بسیار پیچیده است که قوانین جزئیات بسیار زیادی را با خود به دنبال 
دارد. در این مطلب تالش کردیم انواع مالیات را به بهترین شــکل و 
در خالصه ترین شکل و البته در قالب توضیحاتی جامع و مفید ارائه 
کنیم. اگر شما هم می خواهید اطالعاتی در مورد انواع مالیات به گفته 

های ما اضافه کنید، حتما ما را با این کار خوشحال کنید.
منبع: سپیدار سیستم
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حسابداری مالیاتی چیست؟

فصلنامه پیام سالمندی

در کشــور ما ایران از زمانی که حسابداری به عنوان یک علم 
کاربردی برای تمام کســب و کارها شــناخته شــد مدت زیادی 
نمی گذرد. در واقع ســالها گذشت تا توانستیم ببینیم که به مرور 
کســب و کارهای بســیار کوچک و حتی مغــازه دارها نیز به فکر 
استفاده از خدمات حسابداری افتاده اند و از تاثیر این خدمات در 

کسب و کار خود آگاهی پیدا کرده اند.
اما این پیشــرفت متوقف نشده و اکنون شاهد این هستیم که 
حسابداری در کســب و کارهای مختلف به عنوان امری تخصصی 
شناخته می شود و در کسب و کارهای بزرگ حتی یک تیم بزرگ 
حسابداری وجود دارد که هر کدام بخشی از فرآیندها و امور مالی 
را پیگیــری می کنند. برای مثال یک حســابداری امور مربوط به 
حقوق و دستمزد کارکنان رسیدگی می کند و دیگری حسابداری 

مالیاتی )حسابداری امور مالیاتی( را پیگیری می نماید.
همچنین در شرکت های حســابداری نیز خدمات حسابداری 
به صورت تخصصی ارائه می شــود و بســیاری از واحد تخصصی از 
ایــن خدمات بهره می برند. ما در ایــن مقاله قصد داریم به یکی از 

موضوعات و زیرشاخه های بسیار مهم حسابداری یعنی حسابداری 
مالیاتی بپردازیم. تا پایان این مقاله هر آنچه باید در مورد حسابداری 

مالیاتی )Tax Accounting( بدانید را بازگو می کنیم.
حسابداری مالیاتی چیست و چرا اهمیت دارد؟

 Tax Accounting حسابداری مالیاتی که معادل انگلیسی آن
است به عنوان یکی از روش های حسابداری شناخته می شود که 
در آن حســابدار به جای رســیدگی به صورت های مالی مختلف 
تنها روی مبحث مالیات و حسابداری امور مالیاتی تمرکز می کند. 
جالب اینجاســت که این تخصص به عنوان یک تخصص رســمی 
شناخته می شود و حتی قوانین واضحی در مورد آن ها وجود دارد 

که کسب و کارها باید حتما این موارد را رعایت کنند.

چرا حسابداری مالیاتی به عنوان یک تخصص شناخته شود؟

پاسخ کوتاه: اهمیت امور مالیاتی
پاسخ کامل: امور مالیاتی همواره از مهمترین بخش های امور مالی 
هر کســب و کار محسوب می شود و علت آن حساسیت این موضوع 
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است. رسیدگی درست و تخصصی به موضوع امور مالیاتی هر کسب و 
کار می تواند از متضرر شدن یک کسب و کار جلوگیری کند و سهل 
انگاری در این موضوع می تواند خســارات زیان باری بر شرکت وارد 
نماید. به همین دلیل در بسیاری از شرکت ها اعم از شرکت هایی با 
سایز بزرگ و حتی شرکت های سایز متوسط نیز از افراد و حتی تیم 

های تخصصی در زمینه مالیات بهره گرفته می شود.

چه چیزی باعث شــده حسابداری مالیاتی به عنوان یک تخصص 

شناخته شود؟

جالب اینجاســت که حســابداری مالیاتی بــه قدری موضوع 
پراهمیت و تخصصی استراتژیک محسوب می شود که در دانشگاه 
و تحصیالت آکادمیک نیز دو گرایش حســابداری مالیاتی و مالی 
در نظر گرفته شده است. تحصیل در گرایش مالیاتی تقریبا حدود 
3 سال زمان الزم دارد و در نهایت فرد فارغ التحصیل توانایی کار 

به عنوان کمک ممیز مالیاتی را نیز خواهد داشت.

حسابدار مالیاتی کیست و چه توانایی هایی دارد؟

حســابدار مالیاتی که با عنوان مشاور مالیاتی هم شناخته می 
شود معموال یک حسابدار با تجربه و فعال است و توصیه می شود 
به هیچ وجه از حســابداران تازه کار در این زمینه استفاده نشود. 
برخی از کســب و کارهای کوچک که برای امور مالی اندک خود 
از حســابداران تازه کار و کم سابقه استفاده می کنند، ترجیح می 
دهند برای رســیدگی به امور مالیاتی خــود از خدمات تخصصی 
مشاوره مالیاتی بهره بگیرند که کار بسیار سنجیده و درستی است.

یک حســابداری مالیاتی باید عالوه بــر فرآیندها و امور مالی 
حسابداری، به مسائل حقوقی تسلط نسبی و به قوانین مالیاتی )به 

خصوص قانون مالیات های مستقیم( اشراف کامل داشته باشد.

هدف حسابداری مالیاتی چیست؟

هدف حسابداری مالیاتی نیز نظارت بر وجوه نقد و غیر نقدی 
است که وارد ســازمان می شود یا از آن خارج می شود و با افراد 
و نهادهای مختلف ارتباط دارد. هدف حســابداری رســیدگی به 

موضوع مالیات بر درآمد، پیگیری معافیت های مالیاتی، محاســبه 
هزینه هــای قابل قبول مالیاتی و اســتهالک، قرائــن و ضرایب 
مالیاتی، تشــویق ها و جریمه های مالیاتی و... است. به طور واضح 
هدف اصلی حســابداری مالیاتی جلوگیری از بروز جرائم مالیاتی 
سنگین و بهره مند ساخت واحد اقتصادی از معافیت های مالیاتی 
و تشــویق های مالیاتی است تا بتواند با اســتفاده از این موارد از 

تضرر شرکت جلوگیری و سودی به آن برساند.

خدمات شرکت های حسابداری در زمینه حسابداری مالیاتی

همانطــور که در مقــاالت قبل نیــز به آن اشــاره کرده ایم 
یک شــرکت حســابداری که خدمات تخصصی در رابطه با انواع 
حسابداری ارائه می نماید قطعا در زمینه ارائه خدمات مالیاتی نیز 
فعالیت ویژه ای خواهد داشت. معموال خدمات حسابداری مالیاتی 
در شــرکت های ارائه دهنده این خدمات نیز از باالترین ســطوح 
خدمات حسابداری محسوب می شوند و افرادی که در این بخش 

فعالیت می کنند تجربه کافی را در این زمینه دارند.
به طور خالصه مهمترین خدماتی که در زمینه حسابداری مالیاتی 

توسط شرکت های مالیاتی ارائه می شود به شرح زیر خواهد بود:
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
تهیه و تنظیم گزارش های فصلی

مالیات بر درآمد پرسنل
تهیه و تنظیم دفاتر قانونی شرکت مانند دفتر روزنامه و دفتر کل و...

تنظیم اظهارنامه عملکرد
پیگیری مسائل و مشکالت مالیاتی و تالش برای رفع آن ها

رسیدگی به پرونده های دادرسی مالیاتی
و...

حاال که صحبت از اظهارنامه مالیاتی شد نیز پیشنهاد می کنیم 
در پایان ســری به مقاله اظهارنامه مالیاتی بزنید تا از نکات مهمی 
که در این مقاله به آن پرداخته ایم آگاهی کافی به دست بیاورید. 
البته پیش از آن فراموش نکنید که باید اطالعات بیشــتری درباره 

مالیات شرکت ها به دست آورید.
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