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با افزایش حجم کاالهای تجاری و متنوع شدن شکل تجارت بین الملل ،کنترل هاای گمرکا سانت نما تواناد بارای
جامعه تجاری خلق ارزش کند و راه برونرفت از این وضعیت ،استفاده از شیوههای نوین مبتن بر مدیریت خطر است.
معرف حسابرس پس از ترخیص ،بازتاب یک رویکرد متفاوت از کنترلهای گمرک است که منجر به کاهش زمان
و هزینه ترخیص کاال از گمرک م شود .تحقیق حاضر با هدف تهیه یک نقشه راه مل  ،سع دارد با تمرکز بر سیستم
حسابداری فعاالن اقتصادی ،حسابرس پس از ترخیص کاال در گمرک ایران را با استفاده از روش معادالت ساختاری،
مدلسازی کند .جمعآوری دادها و بررس تناسب مدل به روش مصاحبه ساختاریافته با  30نفر از خبرگان انجام گرفت
و تحلیل دادهها تحت نرم افزار آموس صورت پذیرفت .برای بررس تناسب و سنجش نیکوی بارازش مادل از معیاار
اصل کای مربع و چهار شاخص مکمل استفاده شد .نتایج حاصل حاک از آن است که مدل پیشنهادی از برازش قابل
قبول برخوردار بوده و عالوه بر تأیید پایای سازههای مادل ،رابطاه باین متغیرهاا معناادار اسات .همچناین الزم اسات
حسابرس پس از ترخیص کاال مبتن بر استانداردهای مل حسابرس انجام گیرد.
طبقهبندی .H32, M41, M42, M48 :JEL

واژگان کلیدی :مدل ،حسابرس  ،ترخیص ،گمرک.
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.1مقدمه 
امروزه موضوع زنجیره تأمین ،مباحث زیادی را در عرصه اقتصاد مل و بین الملل در بر ما گیارد.
فعاالن اقتصادی و سازمان های دست اندرکار در امور اقتصادی و تجاری ،باازیرران اصال زنجیاره
تأمین را تشکیل م دهند .گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگکنناده
را در مبادی ورودی و خروج کشور داشته و مسئولیت اعماال بخشا از سیاسات هاای حااکمیت
دولت را در امر ورود و خروج کاال و تسهیل تجارت دارد .از طرف دیرر ،ناظر بر اجرای قوانین و
مقررات مربوط به واردات ،صادرات ،ترانزیت و سایر رویه های گمرک است که نتایج اجرای این
قوانین ،احقاق حقوق دولت ،ملت و فعاالن اقتصادی را در پ دارد .بنابراین گمرک به عنوان یاک
سازمان حاکمیت  -نظارت در زنجیره تأمین ،نقش درخور توجه ایفا م کند و در عین حاال کاه
دغدغه انجام وظایف قانون خاود در قباال دولات و ماردم را دارد ،ساع ما کناد باا سااده ساازی
تشریفات گمرک ترخیص کاال و اعطای تسهیالت تجاری بیشتر ،بارای فعااالن اقتصاادی و آحااد
جامعه خلق ارزش کند .برای نیال باه ایان هادف ،اتخاا سیاسات هاای مبتنا بار مادیریت خطار و
رویکرد کنترل پس از ترخیص ،در کانون توجه گمرک های کشورها قرار گرفته است (عل پاور و
دیرران .)1391،در این راستا ،شیوه حسابرس پس از ترخیص 1کاال ،رهیاافت اسات کاه از ساوی
سازمان جهان گمرک توصایه شاده و تااکنون توسا تعاداد زیاادی از گمرکاات در کشاورهای
مختلف به اجرا درآمده است .روش های کنترل بار مبناای حسابرسا  ،معماوالا باه عناوان بخشا از
مدرن سازی گمرک است .عموماا استفاده از شیوههای مدیریت خطر و حسابرس پاس از تارخیص
رویکرد متفاوت از کنترل های گمرک است که منجر باه کااهش زماان و هزیناه تارخیص کااال از
گمرک م شود (آنکتاد :2011 2یادداشت تکنیک شماره .)5

)1. Post-Clearance Audit (PCA
)2. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD
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تحول ها و افزایش حجم تجارت جهان در سال های اخیر ،لزوم به کارگیری شیوه هاای مادرن
کنترل های گمرک شامل اعمال مدیریت ریسک ،بازرس های اسنادی و اتفاق و حسابرسا پاس
از ترخیص را اجتناب ناپذیر کرده است .حسابرس پس از ترخیص به عنوان یک روش معمول در
کشورهای پیشرفته ،یک از مؤثرترین اقدامها برای پیشریری و کشف تقلبهای تجاری بهویاژه در
زمینه تعیین ارزش کاالها است (پاکنیا.)1392 ،
حسابرس پس از ترخیص یک پدیده نوین در عرصه کنترل های گمرک به شمار م آید و با
عنایات باه شارای کناون اقتصااد جهاان و درخواسات جامعاه بازرگاان جهات تساهیل تجاارت
بین الملل  ،کاهش ارزیاب فیزیک کاالها ،همکاری با جامعه بازرگان  ،افزایش کارای گمرکات
و بهره برداری از فرصت های موجود در کاهش هزینه های ترخیص و متعاقبااا کماک باه واحادهای
تولیدی برای کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده و غیره ،استفاده از آن را برای گمرک هاای
کشورها به یک الزام تبدیل کرده و ستون اسات کاه تشاریفات و رویاه هاای گمرکا و همچناین
ساختار گمرک بر مبنای آن شکل م گیرد (شیشهچ ها.)1393 ،
با توجه به مفاد قانون امور گمرک  ،صرف نظر از وظایف حاکمیت  ،دو وظیفه اصل گمرک
ایران شامل «انجام تشریفات قاانون تارخیص کااال و تحویال آن باه صااحب کااال» و «تشاخیص و
وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانون » است (قانون امور گمرک  :1390 ،ماده .)3
پیچیده تر شدن روش های تجارت بین الملل و افزایش حجم کاالهای تجاری که امروزه به صاورت
کانتینری و توس هواپیماها و کشت های غول پیکر و ناوگان زمین و ریل انجام م پذیرد ،عرصاه
کامل درآمدها را تحت تأثیر قارار ما دهاد (راهنماای پیااده ساازی حسابرسا پاس از تارخیص،1
سازمان جهان گمرک .)2012 ،یک از الزامات وصول صحیح درآمدها ،تشخیص صحیح میزان و
نوع درآمدهای قابل وصول قانون است .برای اینکه گمرک بتواند ناوع و میازان درآمادهای قابال

1. Guidelines For Post-Clearance Audit (PCA), Volume 1
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وصول را تشخیص دهد و آن را باا دقات و صاحت وصاول کناد ،از یاک ساری ابزارهاا ،قواعاد و
استانداردهای مل و بین الملل استفاده م کند .اما تهدید پیش گفته و عوامل مانند تقلاب ،تساامح،
قصور و اشتباهات محاسبات باعث مخدوش شدن تشخیص صحیح گمرک شده و منجار باه نشات
درآمدها م شود .این امر از یک طرف گمرک را در انجام وظایف قانون خود و نیال باه اهاداف
پیش بین شده با چالش مواجه ما ساازد و از طارف دیرار عرصاه را بارای اقتصااد ساالم و رقابات
منصفانه تنگ م کند .هرچه بر اعمال کنترل های گمرک افزوده شود ،نشت درآمدها کمتر شده و
راه برای فرار از پرداخت درآمدها تنگ تر م شود ،اما اعماال کنتارل هاای وسایع و ساخت گیراناه،
مؤدیان صادق را نیز تحت تأثیر قرار داده و در کل ،فرایند تارخیص کااال از گمارک را باا کنادی
مواجه م سازد و این امر گمرک را از هدف بااهمیت دیرری دور ما کناد .اعطاای تساهیالت باه
جامعااه تجاااری و تسااریع در تاارخیص کاااال از گماارک ،نقااش تعیااینکنناادهای در بهبااود فضااای
کسبوکار کشور دارد که این امر نیز از اهداف مهم ،استراتژیک و اولویتهاای اساسا گمارک
هر کشور ازجمله گمرک ایران است و باید به گونهای عمل کرد که اعمال کنترلها فادای اعطاای
تسهیالت و یا برعکس نشود .بنابراین برای ایجاد تعادل در انجام فعالیت ها باید رویکردی انتخاب و
جاری سازی شود که گمرک را در جهت نیل به هر دو هدف فوق یاری کند .در ساال  2007آلان
هال 1و تاکاش ماتسوموتو 2از جانب سازمان جهان گمارک بار اسااس بازدیادی کاه از گمارک
ایران انجام دادند ،ط گزارش خود بر طراح و پیاده سازی حسابرس پاس از تارخیص باه عناوان
یک نیاز تأکید کردند.
گمرک 3و سازمان جهان تجارت 4در چارچوب تفاهم نامه ها و کنوانسایون هاای باین المللا مانناد

1. Alan Hall
2. Takashi Matsumoto
)3. World Customs Organization (WCO
)4. World Trade Organization (WTO
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کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو 1و توافق نامه تساهیل تجاارت ساازمان جهاان تجاارت 2مبنا بار
پاسخروی به نیاز جامعه در زمینه تسهیل تجارت بینالملل  ،از طریق مدرنسازی گمرک کشورها
و روانسازی تشریفات ترخیص کاال با بهرهگیری از رویکرد پیادهسازی حسابرس پس از ترخیص
مبتن بر مدیریت خطر هوشمند ،زمینهسازی برای تحقق این مهم در گمرک ایران نیز حائز اهمیات
است .بر این اساس ،هدف تحقیق حاضر ارائه یک مدل و تدارک چارچوب مفهوم مناسب برای
حسابرس پس از ترخیص در گمرک ایران با توجه به مهم ترین سند باین المللا یعنا کنوانسایون
تجدیدنظر شده کیوتو بوده و تالش دارد برای تدوین یک نقشه راه مل برای پیاده ساازی اثاربخش
حسابرس پس از ترخیص ،زمینهسازی کند.

.2پیشینهتحقیق 
با توجه به موضوع تحقیق که به طراح و ارائه مدل حسابرس پس از تارخیص در گمارک ایاران
پرداخته ،به جرأت م توان گفت که تاکنون در این زمینه به صورت علم کار تحقیقاات صاورت
نررفته است .اما به لحاظ اینکه موضوع حسابرس پس از ترخیص ،جنبه تخصص داشته و اهمیات
آن بیشتر در حیطه سازمان های دولت نمایان م شود ،اکثر تحقیقات به عمل آمده خارج در بخش
تحقیقات سازمان ها یا به سفارش آنها ،توس مؤسسات تحقیقات انجام گرفته اسات کاه بیشاتر باه
مقوله پیادهسازی و نتایج آن مربوط م شود .در کشور ما نیز که سابقه حسابرس پس از ترخیص به
پنج سال اخیر مربوط م شود ،تحقیقات فراگیری در این زمیناه صاورت نررفتاه و باه هماین دلیال
از منابع خارج معتبر که ریشه در تحقیقات سازمانهای بینالملل دارد نشأت م گیرد.
حسابرس پس از تارخیص ،توسا ساازمان جهاان گمارک در ساال  1973مایالدی (1352
هجری شمس ) به موجب کنوانسیون بینالملل ساده و هماهنگسازی رویههای گمرک باا عناوان

)1. Revised Kyoto Convention (RKC
)2. Trade Facilitation Agreement (TFA
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کنوانسیون کیوتو ،به صورت یک اساتاندارد بارای گمارک کشاورهای عضاو پایشبینا و ساسس
الزم االجرا شد .اما گسترش روزافازون حجام ،ناوع و دامناه تجاارت باین المللا  ،مطالباات جامعاه
تجاری از گمرکات را افزایش داد .برای پاسخروی به این نیااز ،مادرنساازی گمارک در اغلاب
کشورها به عنوان بخش از اهداف و برنامه های راهبردی کالن مطرح و تحقیقات باااهمیت در ایان
راستا انجام شد .نهادهای بین الملل مهم مانند سازمان جهان گمارک ،ساازمان جهاان تجاارت،
بانک جهان  ،آنکتاد و سایر نهادهای مرتب و همچنین برخا از مؤسساات تحقیقاات خصوصا ،
ضمن توجه به نتایج تحقیقات بهعملآمده در گمرک کشورها ،موضوع را در بخشهای مطالعاات
و تحقیقات خود بررس کرده و نتایج را در قالب توصیههای کلیدی ،دساتورالعملهاای اجرایا و
استانداردهای بین الملل تدوین و منتشر کردند .در این زمینه یک از مهام تارین دساتاوردها کاه در
تدوین آن جماع کثیاری از خبرگاان گمرکاات کشاورها نقاش داشاته اناد ،کنوانسایون باین المللا
تجدیدنظر شده کیوتو است که چهارمین نسخه بهروزشده آن در سال  1999توس سازمان جهاان
گمرک منتشر و الزم االجرا شد .دو جلد رهنمود حسابرس پس از ترخیص 1،مهم تارین ساند قابال
توجه در این خصوص هستند که سال  2012توس سازمان جهان گمرک منتشر شد.
.1-2پیشینهخارجیتحقیق 
پرفسور دیوید ویداوسون 2از دانشراه کنبرا 3به نیابت از بخاش تجاارت باین الملال باناک جهاان ،

4

نتیجه آخرین تحقیقات خود را در سال  2011در قالب یک مکتوب راهنما منتشر کرده که باا پایاه
به تفصیل در مورد موضوعات کلیدی ،اهداف ،دامنه ،روش شناس  ،الزامات اولیه و اجرایا  ،شایوه
طراح و پیاده سازی حسابرس پس از ترخیص به صاورت گاام باه گاام و باا اساتفاده از مثاال هاای
تجرب پرداخته است .یک از جنبه های قابل توجه در این راهنما ،تأکید بر استفاده از استانداردهای
1. WCO, (2012), Guidelines For Post-Clearance Audit (PCA),Volume 1&2
2. David Widdowson
3. Canberra
)4. International Trade Department Of The World Bank (ITDWB
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بین الملل حسابرس در تمام مراحل اجرای حسابرس و نکته بااهمیات دیرار ،موضاوع اساتفاده از
نتایج حسابرس ها در تهیه نقشه مل برای انجام موارد مشابه دیرار باا امکاان لحااظ شارای خااص
است.
آژانس توسعه بین الملل ایاالت متحده (یاو اس ایاد) 1یکا از مؤسساات اسات کاه بیشاترین
تحقیقااات را در زمینااه اسااتقرار حسابرساا پااس از تاارخیص و ماادیریت خطاار ،در چااارچوب
مدرنسازی گمرک کشورها و توسعه تسهیالت تجاری انجاام داده اسات .آژاناس ،در ساال 2010
میالدی نتیجه یک تحقیق خود را در خصوص تفاهم نامه منطقه آزاد تجااری کشاورهای آمریکاای
مرکازی ،ایاااالت متحاده آمریکااا و جمهاوری دومینایکن (کفتاا) ،2تحاات عناوان «برنامااه تجااارت
منطقهای کفتا  -جمهوری دومینیکن» منتشر کرد که در بخش برنامه توسعه گمرک ها برای تساهیل
تجارت منطقه ،به بهرهگیری از حسابرس پس از ترخیص مخصوصااا در بحاث قواعاد مبادأ اشااره
کرده است .در همان سال در تحقیاق دیراری تحات عناوان «اصاالح و مادرن ساازی گمارک» باه
موضوع حسابرس پس از ترخیص مخصوصاا در بحث تعیین ارزش گمرکا پرداختاه و در بخاش
نکات کلیدی موفقیت به آن تأکید کرده است .یک از کااربردیتارین تحقیقاات ایان آژاناس در
زمینه پیاده سازی حسابرس پس از ترخیص در سال  2006تحات عناوان «روش حسابرسا پاس از
ترخیص در گمرک» منتشر شد که در آن به تفصیل در خصوص ویژگ های واردکنندگان کاال باه
عنوان یک بنراه اقتصادی بحث شده و متناسب با این ویژگ هاا ،تکنیاکهاا و روشهاای مناساب
حسابرس پس از ترخیص تشریح شده است.
مصر ،آفریقای جنوب  ،نسال ،نیجریه ،کنیا ،زامبیا تحقیقات انجام داده و حسابرس پاس از تارخیص

)1. United States Agency International Development (USAID
)2. Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement(CAFTA-DR
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را به عنوان یک از برنامه های مدرنسازی مطرح کارده کاه گازارشهاای تفصایل مرباوط باه هار
کشور در سایت مؤسسه 1قابل رجوع است.
در سال  2011برت کانینرهام 2در تحقیق تحت عنوان «استراتژی حسابرس پس از تارخیص
در گمرک» به بررس حسابرس پس از ترخیص مبتن بر مدیریت خطر پرداختاه و تأییاد رعایات
قانون را در خالل حسابرس  ،یک از ابزارهای پایه ای برای ایجاد تعادل در کنترل هاای گمرکا و
تسهیالت تجاری دانسته است .وی با اشاره به تجربیات عمل و بین الملل در این زمینه نتیجه گیاری
کرده که در گمرکات پیشرفته ،اکثر کنترل های گمرک تحت حسابرسا پاس از تارخیص انجاام
م گیرد و مدیریت خطر نقش معن داری در اجرای اثربخش حسابرس ایفا م کند.
در سال  2012دریا ساگراوا 3مقالهای را با عنوان «خصوصیات حسابرسا پاس از تارخیص در
اکراین» در بولتن تحقیقات اجتمااع  -اقتصاادی باه چاا رساانده کاه ضامن اشااره باه اصاول و
استانداردهای اتحادیه اروپا در زمینه رویه های گمرک  ،به نحوه بهره مندی فعاالن اقتصادی مجاز از
مزایای تسهیالت تجاری ناش از اجرای حسابرس پاس از تارخیص ،در چاارچوب اساتانداردهای
مربوطه پرداخته است.
انجمن آفریقای شرق در سال  2010در گزارش تحقیق خود تحت عنوان «حسابرس پس از
ترخیص ،روش های اجرای استاندارد» ضمن بررس موضوع و ارائه روش های اجرای  ،فایده هاای
آن را در سه بخش تجارت ،گمرک و دولت احصا کرده است.
در سال  1996بخش خدمات گمرک کشور کره جنوب  4ضامن تحقیقاات باه عمال آماده در
کرد و نتیجه اجرای آن را در زمینه کاهش زمان و هزینه ترخیص کاال بارای ساازمان گمارک آن
کشور و همچنین شرکتهای تحت حسابرس را منتشر کرد.
1. www.usaid.gov
2. Bert Cunningham
3. Dariya Sagareva
4. PCA in Korea
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.2-2پیشینهداخلیتحقیق 
در سال  1391علیسور و همکاران ،الزاماات و راهکارهاای اعماال کنتارل پاس از تارخیص کااال از
گمرک را بررسا و اثرگاذاری پانج عامال شاامل :قاوانین و مقاررات گمارک ،زیرسااخت هاای
گمرک ،تکنیاک مادیریت ریساک ،مناابع انساان گمارک و بازرگاناان بار راهکارهاای اجرایا
حسابرس پس از ترخیص را پذیرفتهاند.
در سال  1392پاکنیا به بررس مبان قانون  ،اهداف ،مزایا و مراحل اجرای حسابرس پس از
ترخیص اشاره کرده و در انتها پیامدهای اجرای آن را نتیجهگیری کرده است.
آخرین اثر مکتوب که باه صاورت تخصصا باه موضاوع پرداختاه اسات ،کتااب مرباوط باه
شیشهچ ها با عناوان «حسابرسا پاس از تارخیص» اسات کاه ساال  1393منتشار شاد و باه اصاول
حسابرس پس از ترخیص ،مفاهیم اولیه و الزامات آن و همچناین باه فرایناد و جزئیاات اجارای آن
اشاره دارد .در ضمن ،به مطالعه تطبیق قوانین برخا از کشاورها در خصاوص حسابرسا پاس از
ترخیص و مبان قانون آن در ایران پرداخته است.

.3مبانینظریتحقیق 
حسابرس پس از ترخیص را م توان یک حالت خاص از حسابرسا تلقا کارد و باه خااطر ایان
تشابه ماهوی م توان گفت آنچه به فلسافه حسابرسا مرباوط اسات ،باه فلسافه حسابرسا پاس از
ترخیص نیز مترتب است .بنابراین بیان فرازهای از آن به سازمان دها نظاام فکاری تحقیاق کماک
کرد و آن را درک کرد (حساس یرانه .)18:1388 ،
ماده201آئیننامهقانونامورگمرکی-هادف از حسابرسا پاس از تارخیص ،بررسا و انطبااق
اظهارنامههای تسلیم به گمرک با قوانین و مقاررات مرباوط و پرداخات صاحیح حقاوق ورودی،
مالیات ها و عوارض متعلق است .گمرک ایران م تواند جهت حصول اطمیناان و صاحت اظهاار از
طریاق بررسا دفااتر ،ساوابق ماال  ،نظاامهاای بازرگاان  ،ساوابق تارخیص مکاتباات و اطالعااات
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بازرگان نرهداریشده توس اشخاص حقیق و حقوق که باه طاور مساتقیم و یاا غیرمساتقیم در
واردات و صادرات کاال دخالت دارند ،اقدام کند.
با توجه به مبان قانون و سایر متون تخصص  ،از گمرک ما تاوان باه عناوان ساازمان متاول
نظارت بر واردات ،صادرات و عبور کااال و همچناین وصاول کنناده درآمادهای دولات یااد کارد.
گمرک بر اساس اسناد و مدارک که صاحبان کاالها یا نمایندگان آن ها و سایر سازمان های مرتب
ارائه م کنند در مورد انطباق خصوصیات و ویژگا هاای کاالهاا باا اطالعاات منادرج در اساناد و
مدارک مذکور ،صحتسنج و پس از وصول درآمدهای قانون مربوط ،اجازه تارخیص کااال را
از اماکن گمرک صادر م کند .اما سوابق موجود نشان م دهاد خطارات باالقوه و باالفعل وجاود
دارد که گمرک را در این صحتسنج گمراه م کند و ایان خطارات ،انجاام صاحیح مأموریات
سازمان را تهدید کرده ،درنتیجه کاالهای به صورت غیرمجاز یا غیرقانون و با پرداخات کمتار یاا
عدم پرداخت درآمدهای قانون  ،از گمرک ترخیص م شاود و بعضااا اشاخاص وجاوه را بادون
اینکه محق باشند یا بیشتر از آنچه مستحق دریافت آن باشند ،از گمرک پس م گیرند .ایان امار باه
نفع صاحبان این کاالها یا نمایندگان آن ها و به ضرر دولت و آحاد مردم جامعه م انجامد .درنتیجه
یک نررش شک و تردید در گمرک نسبت باه عملکارد بخشا از فعااالن اقتصاادی در تعامال باا
گمرک ایجاد م شود .به نظر م رسد وضاعیتهاای دربااره وجاود یاک تضااد مناافع باالقوه باین
تولیدکننده و مصرف کننده اطالعات ،پیامد دو عامل مجزا اما مرتب باشد که وقت ترکیاب شاوند،
اشتیاق و دلواپس خلق م کند که به نیاز بارای رسایدگ یاا حسابرسا منتها ما شاود (حسااس
از ترخیص م تواند ریشه در شک و تردید حرفهای داشته باشد.
نکته دوم اینکه گمرک به هنرام ترخیص کاال اغلب برای صحتسنج اطالعات ارائه شده از
طرف ترخیصکنندگان وقت کاف ندارد یا هنوز مستندات الزم به حیطاه وصاول در نیاماده اسات.
لذا برای حصول اطمینان الزم نم تواند ترخیص کاال را باه تعویاق انادازد چاون رساوب کااال در
گمرک هزینه های سربار قابل توجه به همراه دارد که این امر نه به نفع دولت و جامعه اسات و ناه
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به نفع صاحبان کاالها .درنتیجه اجازه ترخیص سریع کاالها را صادر کرده ،بررس های بیشتر بارای
رفع ابهام و حصول اطمینان از رعایت قانون را به انجاام حسابرسا پاس از تارخیص کااال موکاول
م کنند.
هنوز هم کنترلهاای مارزی ،نقاش مهما را در گمارک ناوین ایفاا ما کنناد .باا ایان حاال،
بررس های بیش از حد و زمانبر در زمان ترخیص در گمرکات مرزی م تواند تأثیرات منف را از
نظر اقتصادی به دنبال داشته باشاند .از ایان رو ،تجاارت ناوین باین المللا درصادد محادود کاردن
بررس هاای زماان تارخیص باوده کاه تارخیص روان و باه موقاع کاالهاا و مناافع ملا اقتصاادی از
پیامدهای آن خواهد بود .بنابراین ،گمرکات نما توانناد تصامیمات قطعا خاود را از نظار شامول
حقوق گمرک برای کاالها در زمان محدود رسیدگ ها ،اتخاا کنناد و از طرفا هام نما توانناد
ترخیص کاال را تا رفع ابهام ،به جز در موارد کشف تخلفات و تقلبات باه تاأخیر اندازناد .باه هماین
علت بسیاری از کنترل های خود را ضمن حفظ بررس های گزینش و هدفمند در زماان تارخیص،
به محی پس از ورود سوق دادهاند (شیشه چ ها.)1393 ،
گمرکات با اعمال رویکرد پس از ترخیص مبتن بر خطر م توانند مناابع خاود را باه صاورت
کارآمدتر به کار گیرند و با تعامل با جامعاه تجااری ضامن ارتقاای ساطح اعماال قاانون ،موجباات
تسااهیل تجااارت را فااراهم آورنااد .بنااابراین ،فراینااد حسابرس ا پااس از تاارخیص را م ا تااوان بااه
رسیدگ های سازمان ده شده سیستم های مرتب بازرگاان  ،قراردادهاای فاروش ،ساوابق ماال و
غیرمال  ،موجودی انبار و سایر دارای های یک شارکت جهات سانجش و ارتقاای رعایات قاانون
از دالیل اصل تأخیر در فرایند واردات ،بازرسا فیزیکا کاالهاا توسا گمارک اسات .باه
همین دلیل است که سیستم های مبتن بر مدیریت ریسک حائز اهمیت بوده و به طور قابال تاوجه
ما تواناد تأخیرهاا را کاسااته و باه فراینااد واردات ساارعت ببخشاد .در کشااورهای باا درآمااد باااال،
بازرس های به مراتب کمتری به نسبت کشورهای در حاال توساعه صاورت ما گیارد (تقریبااا پانج
درصد کاالها بازرسا ما شاوند) .باا اجارای تکنیاک هاای مادیریت ریساک و کنتارل بار مبناای
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حسابرس  ،در مقایسه باا کنتارل هاای سانت کااال در گمارک ،زماان صارف شاده بارای تارخیص
کاالهای که در توقیف گمرک هستند ،کاهش خواهد یافت و بازرگانان م توانناد کاالهایشاان را
سریعاا با ورودشان به کشور در اختیار داشته باشند (حیدری.)1391 ،
حسابرس پس از ترخیص به اعمال کنترل های ارزش بر طبق موافقت نامه تعیین ارزش سازمان
تجارت جهان کمک شایان م کند .گمرکات پاس از اجرایا شادن موافقاتناماه تعیاین ارزش
معموالا باید ارزش های اظهاری واردکنندگان را بسذیرند .لذا با توجه به وجود چناین زمیناه ای بارای
اعمال تقلبات مربوط به ارزش کاالها ،حسابرس پس از ترخیص ابزار مناسب برای بررسا ارزش
کاالها ،کشف تقلبات تحت نظام موافقت نامه تعیین ارزش سازمان تجاارت جهاان اسات (،WCO
.)2012
مطابق تعریف  UNCTADو  ،WCOبرنامه حسابرس پس از ترخیص به معنا اعماال کنتارل
گمرک مبتن بر حسابرس  ،بعد از ترخیص کاال از گمارک اسات .هادف از حسابرسا  ،بررسا
دقت و صحت اظهارنامه های تسلیم از طریق تجزیه و تحلیال داده هاای تجااری متعلاق باه فعااالن
اقتصادی ،سوابق موجاود در سیساتم هاای گمرکا و اساناد و مادارک مارتب اسات .باه هار حاال
حسابرس پس از ترخیص یک روش کنترل پیشرفته است که شاامل یاکساری مباحاث تکنیکا
پیچیده بوده و توانای گمرک را در قانون کردن و معتبر ساختن مفروضات ریسک ،بااال ما بارد
(یوسف .)1395 ،

مدلسازیتحقیق 
.4مبانینظری 

است ،م توان از مفاهیم نظری آن برای تبیین مبان نظری مدل ساازی حسابرسا پاس از تارخیص
استفاده کرد .مفاهیم همچون برنامه ریزی حسابرس  ،قضاوت حرفه ای ،و نظایر آن ها مفااهیم از
این دست هستند که در تحقیق حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته است .از آنجای کاه حسابرسا
مربوط به بررس و تأیید داده های مال برای قضاوت در مورد صحت وجود صداقت در داده هاای
است که با آن ها رویدادها و شرای توصیف م شوند (حسااس یراناه ،)1388 ،ما تاوان آن را باه
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طور عام در زمره علوم نظری و انسان قرار دارد .در علوم طبیع و تجرب  ،پدیادههاا قاائم باه ات
خود هستند و برای بهکارگیری آنها نیازی به مفاهیم و تئوریهای ساخته بشر نیسات ،اماا در علاوم
انسان پذیرش و به کارگیری پدیده ها در گرو شاناخت مفااهیم آن هاسات .خیلا از مفااهیم علاوم
انسان و اجتماع  ،ساخته هن بشر بوده و سنجش مستقیم کما آن هاا و اساتفاده از تکنیاک هاای
آماری و پیشبین رواب بین آنها خیل دشوار است .بنابراین طراح و ارائاه مادل در ایان حاوزه
نیز پیچیدگ های خاص خود را دارد ،لیکن با درک فلسف و الهام گرفتن از تجارب علما مشاابه
م توان بر این مشکل فائق آمد .در تحقیق حاضر به مدل حسابرس پس از ترخیص به عناوان یاک
پدیده سازمان نرریسته م شود که به صاورت یاک پیوساتار اسات .پیوساتاری دربرگیرناده یاک
گروه طبقه بندیشده از عوامل ،رواب بین عوامل (نه ضرورتاا متغیرها) و علیت حااکم بار روابا تاا
این پدیده تبیین و در هن مجسم شود و محقق نقش ساماندهنده را دارد.
یک مدل مفهوم شبکه ای از رواب میان دو متغیر یا بیشتر را نشان م دهد که در قالاب یاک
شکل ارائه شده و سسس با نمادهای ریاض و آماری ما توانناد باه مادلهاای کما تبادیل شاوند.
ساخت مدل های مفهوم گاه ترکیب است و پژوهشرر با مرور پیشاینه پاژوهش ،ایان تکاه هاای
علم را در قالب یک مدل بیان م دارد و گاه مدل های مفهوم کامالا ابداع هستند (ابارشا و
حسین  .)1391 ،مدل حسابرس پس از ترخیص نیز از نوع مدل مفهوم است که محقاق مبتنا بار
پیشینه تحقیق به آن دست یافته است.
مدلسازی معادالت ساختاری 1،تکنیک چندمتغیره اسات کاه باه صاورت ترکیبا از تحلیال
وابستر متغیرهای مستقل و وابسته را به طور همزمان بررس کنیم (صادقپور و مرادی.)1392 ،
در روش تحلیل عامل  ،مجموعهای از شاخصها یک سازه پنهان را اندازهگیری م کنند و در
روش تحلیل مسیر ،ارتباط عل معلول متغیرها با یکدیرر مورد بررس قارار ما گیارد .حاال اگار

)1. Structural Equation Modeling (SEM
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ماادل تعریااف شااود کااه در آن هاام شاااخصهااای وجااود داشااته باشااند کااه سااازههااای پنهااان را
اندازه گیری کنند و هم رواب بین این سازه ها تعریف شده باشاند ،مادل ایجادشاده را ما تاوان باه
وسیله مدلسازی معادالت ساختاری حل کرد (ابارش و حسین .)8:1391 ،
مدلسازیمعادالتساختاری 
.1-4مراحلانجام 
صاحب نظران متعددی نظیار کالیان ،)2004( 1هویال )1995( 2و ماولر )1996( 3یاک روش هفات
مرحله ای را برای کاربرد مدل سازی معادالت ساختاری پیشنهاد م کنند .این هفت مرحلاه عبارتناد
از :مفهوم سازی تشکیل دیاگرام مسیر و مشخص کردن مادل شناساای مادل بارآورد پارامترهاا
ارزیاب انطباق مدل بازتعریف مدل و اعتبار مدل.
روششناسیتحقیق 

.2-4
هدف از انجام این تحقیق ارائه یک مدل مفهوم مناسب برای اجرای اثاربخش حسابرسا پاس از
ترخیص در گمرک بر اساس یک سری قوانین ،استانداردها و اصول پذیرفته شده اسات لاذا روش
تحقیق حاضر بر اساس هدف ،کااربردی اسات .ایان تحقیاق از حیاث ماهیات و روش ،ترکیبا از
روش توصیف و روش همبستر است .چراکه ضمن تعریف متغیرهای پژوهش در قالب یک مدل
مفهوم  ،نسبت به تحلیل رواب عل و معلول بین آن ها در قالب یک مدل تحلیلا ما پاردازد .باا
توجه به ماهیت موضوع تحقیق که از نوع مدل سازی است ،رجاوع باه نظارات افاراد خباره بهتارین
روش برای اعتبار سنج مدل تشخیص داده شد .بر ایان اسااس ،تعاداد  30نفار از کارکناان واجاد
حداقل بیست سال سابقه خدمت و میزان تحصیالت فوق لیسانس و باالتر به عنوان شاخص ماد نظار
قرارگرفته است .در ضمن ،خبرگان از میان مدیران ارشد و میان کارکنان ساتاد مرکازی گمارک
جمهوری اسالم ایران و گمرکات اجرای کشاور انتخااب شاده اناد .بارای گاردآوری داده هاا از
1. Kline
2. Hoyle
3. Muller

] [ Downloaded from qjfep.ir on 2023-01-08

شرای گمرک جمهوری اسالم ایران به عنوان افراد خبره انتخاب شدند .در این انتخااب ،داشاتن

173

مدل سازی ممیزی پس از ترخیص کاال در گمرک ایران

روش مصاحبه بسته استفاده شد و تعداد  19سؤال طرح شد که نظر خبرگان را در زمینه ابعاد مدل و
همچنین میزان تأثیرگذاری متغیرهای مشاهده پذیر در اندازه گیری متغیرهای پنهان مدل ،جمع آوری
م کند .سؤال های مصاحبه به صورت ارزشیاب و امتیازده در قالب امتیاز از «صافر» تاا «ده» باوده
که امتیاز «صفر» نشاندهنده نظر کامالا مخالف و امتیاز «ده» نشاندهنده نظار کاامالا موافاق اسات .باا
این مقیاس اندازهگیری ،نظر کیف هر یک از خبرگان در خصاوص میازان تأثیرپاذیری متغیرهاای
پنهان از متغیرهای مشاهدهپذیر مربوطه ،به صاورت کما ماورد سانجش قارار گرفتاه اسات .بارای
سنجش پایای ابزار اندازه گیری نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب محاسابه شاده
برای کل پژوهش  0/88بوده و بزرگتر از مقدار  0/70است ،درنتیجه پایای ابزار تحقیاق و اعتباار
همسان درون مصاحبه به طور قوی مورد تأیید است.
در مدل سازی معادالت ساختاری ،در زمینه تجزیه و تحلیال آمااری ،موضاوع آزماون مادل و
برازش آن مطرح م شود .اگرچه کای -مربع معیار اصل نیکاوی بارازش در معاادالت سااختاری
است ،اما در تمام موارد منجر به نتیجهگیری صحیح در ارزیاب نیکوی برازش نم شاود .باه هماین
دلیل معیارهای مکمل دیرری نیز وجود دارد که باید هنرام ارزیاب نیکوی بارازش مادل ماد نظار
قرار داد .در این تحقیق برای حصول اطمینان از نیکوی برازش مدل ،از معیارهای زیر استفاده شد:
معیارهایمطلق:آماره کای -مربع و ریشه دوم میانرین مربعات خطای برآورد استانداردشده.

1

معیارهایافزایشی :شاخص تاکر -لوئیس 2،شاخص برازش تطبیق  3و شاخص برازش افزایش .

4
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)1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)2. Tucker Levis Index (TLI
)3. Comparative Fit Index (CFI
)4. Incremental Fit Index (IFI
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یافتههایتحقیق 
 .5
.1-5فرایندساختمدلمفهومی 
با توجه به مبان نظری مدل سازی معادالت ساختاری ،مدل مفهوم بایاد توسا محقاق بار اسااس
ادبیات و پیشینه پژوهش طراح شود .در این راستا ،مراحل مدلسازی حسابرس پاس از تارخیص
به ترتیب زیر انجام پذیرفت:
مفهومسازیمدل 

.1- 1-5

قبل از اینکه مشخصاا نسبت به تعریف متغیرهای مدل پرداخته شود ،الزم است تمام مؤلفه های مادل
که به تجسم هن ابعاد آن کمک م کند ،معین شود .ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش ،توس محقاق
کلیه مؤلفه هاای مادل در قالاب  17عباارت بادین شارح تعیاین شاد :حسابرسا پاس از تارخیص
استانداردهای مل حسابرس

برنامهریزی حسابرس

تعیین تردید و ابهام تعیین اهمیت شناخت محیط

اجرای برنامه حسابرسا

قضااوت حرفاهای

برآورد خطر هماندیش

طراحا آزماونهاا

آزمون کنترلها آزمون محتوا جمعآوری شواهد بازخورد امنیت

مذاکره و گزارش.

در ادامه ،برای تکمیل مرحله مفهومسازی مدل ،متغیرهای مشاهدهپاذیر هار یاک از متغیرهاای
پنهان مدل تعیین و سه مدل اندازهگیری به ترتیب زیر تعریف شد:
 .1-1-1-5مدل اندازهگیری سازه «برنامهریزی حسابرسی»

مطابق استاندارد حسابرس شماره  300با عنوان برنامه ریزی ،حسابرس باید چنان برنامهریازی شاود
اثربخش حسابرس اسات .حساابرس بایاد طارح کلا حسابرسا و برناماه حسابرسا را تادوین و
بهگونه ای مستند کند که دامنه رسیدگ مورد نظر و نحوه انجام کار را توصیف کناد .برناماه ریازی
حسابرس به صورت مؤلفه انتزاع قابل سنجش نیست ،اما ما تاوان آن را باه عناوان یاک «ساازه»
تلق و به کمک شاخصهای دیرری توصیف و اندازهگیری کرد .با توجه به مباان نظاری و مفااد
استانداردهای مل حسابرس  ،شش متغیر مشاهده پذیر توسا محقاق ماد نظار قارار گرفات کاه در
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مجموع مدل اندازه گیری «برنامه ریزی حسابرس » را تشکیل م دهند .ایان مادل در نماودار شاماره
( )1نشان داده شده است.
نمودار  .1مدل اندازهگیری سازه برنامهریزی حسابرسی
تعیین تردید و ابهام
تعیین اهمیت
شناخت محیطی
برآورد خطر

برنامهریزی حسابرسی

هماندیشی
طراحی آزمونها

 .2-1-1-5مدل اندازهگیری سازه «اجرای برنامه حسابرسی»

اظهارنامه ،بیانیه ای است که به همراه مدارک پشتیبان آن ،ادعاای صااحب کااال یاا نمایناده وی در
خصوص توصیف ویژگ کاالی وارده باه گمارک را مساتند ما کناد .از طارف دیرار ،انعکااس
صحیح رویدادهای مال مربوط به این موضوع در دفاتر و صورت های مال واحد اقتصادی ،ادعای
دیرری است که از وظایف قانون مدیران واحد اقتصادی نشأت م گیرد .وجود تردیاد و ابهاام در
صحت هر یک از ادعاهای فوق ،به عالوه اشتباهات سهوی ،خطر احتمال وجود تحریف را نمایاان
برای کاهش خطر حسابرس به سطح قابل پذیرش ،روش های حسابرس الزم را طراحا و اجارا
کند .این روش ها شامل آزمون اثربخش کارکرد کنترل ها و آزمون های محتوای است که ماهیت،
زمان بندی اجرا و میزان آن به خطر برآوردی تحریف بااهمیت در سطح ادعا بستر دارد .باه طاور
نمونه اگر یک واحد اقتصادی مواد اولیه خ تولید خود را از طریق واردات تأمین و کااالی وارده
را با تنظیم اظهارنامه از گمرک ترخیص کند ،چنانچه خطر تحریاف بااهمیات در ساطح اظهارناماه
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م سازد .حال با توجه به شاخص اهمیت ،اگر این تحریف بااهمیت باشد ،حسابرس ملازم ما شاود
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وجود داشته باشد ،انتظار م رود با وجاود سیساتم کنتارل هاای داخلا قاوی واحاد اقتصاادی ،ایان
تحریف کشف شود .در چنین مواقع حسابرس ،اثربخشا کاارکرد کنتارل هاای داخلا را بااال و
خطر کنترلها را پایین ارزیاب و میزان آزمون کنترلها را محدود م کند .اما در صورت که انتظاار
حسابرس از اثربخش کارکرد کنترل ها پایین باشد ،حسابرس باید آزمون کنترل ها را اجارا کناد تاا
شواهد حسابرس کاف و مناسب را درباره اثربخش کنترل های داخل به دست آورد .باا توجاه باه
مطالب فوق م توان گفت سازه «اجرای برنامه حسابرس » به کمک سه متغیار مشااهده پاذیر ،قابال
توصیف و اندازهگیری است که در نمودار شماره ( )2ارائه شده است.
نمودار  .2مدل اندازهگیری سازه اجرای برنامه حسابرسی

آزمون کنترلها
آزمون محتوی

اجرای برنامه حسابرسی

جمعآوری شواهد

 .3-1-1-5مدل اندازهگیری سازه «قضاوت حرفهای»

هدف از اجرای برنامه حسابرس  ،جمع آوری شواهدی کاف و قابل اطمینان است کاه حساابرس را
قادر م سازد خطار حسابرسا را باه حاداقل ممکان تقلیال داده و در ماورد تأییاد یاا رد ادعاهاای
صاحبان کاال و مدیریت واحد اقتصادی با یک اطمینان معقول  ،نظر حرفاه ای صاادر کناد .شاواهد
عبارت کامال تار ،از اجارای برناماه حسابرسا حاصال ما شاود .درنتیجاه ناوع قضااوت حرفاه ای
حسابرس کامالا متأثر از شواهد حسابرس ناش از اجرای برنامه خواهاد باود .اگار شاواهد موجاود
حااک از وجااود اشااتباه یااا تحریااف بااهمیات در ساطح ادعاهااای فعااال اقتصااادی باشااد ،موضااوع
حسابرس درخور توجه بوده و باید حل وفصل شود .ابتدا موضوع ما تواناد باه طاور غیررسام باا
فعال اقتصادی مطرح و پاسخ خواه شود .در صاورت تمکاین فعاال اقتصاادی و انجاام اصاالحات
الزم در جهت رعایت قانون ،موضوع خاتمه یافته و در حاد مساتندات بااق ما ماناد .در غیار ایان
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صورت موضوع در بخش از گزارش حسابرس مبن بر عدم رعایت قانون درج و پیریاری خواهاد
شد .چنانچه حسابرس در حین حسابرس به شواهدی دست یابد که مؤیاد انجاام عمال مجرماناه از
سوی فعال اقتصادی باشد ،الزم است موضوع را بالدرنگ به واحد مربوطه در سازمان متباوع خاود
گزارش کند و نباید آن را تا زمان گزارش حسابرس به تعویق اندازد .محقق با جماع بنادی مطالاب
فوق و همچنین با توجه به مفاد رهنمود مکتوب بانک جهان در این خصوص ،برای سازه «قضاوت
حرفه ای» سه متغیر مشاهده پذیر در نظر گرفته و مدل اندازه گیاری آن را مطاابق نماودار شاماره ()3
ترسیم کرده است.
نمودار  .3مدل اندازهگیری سازه قضاوت حرفهای
بازخورد امنیتی
مذاکره

قضاوت حرفهای

گزارش

.2- 1-5طراحیمدلمفهومیتحقیق 

در این مرحله عالوه بر تعریف مدل های اندازه گیری ،الزم است مدل ساختاری نیز تعریف شود .به
عبارت دیرر ،باید رواب عل و معلول بین متغیرهای پنهان مادل بار اسااس پیشاینه تحقیاق برقارار
شود .به این ترتیب برای فرایند اجرایا حسابرسا پاس از تارخیص ،یاک مادل سااختاری کامال
تعریف و در نمودار شماره ( )4ارائه شد .با توجه به مفاهیم بنیادی مدل سازی معاادالت سااختاری،
چنانچه مدل های اندازه گیری و مدل ساختاری مربوطه را با هم ترکیب کنیم ،باه یاک مادل معادلاه
ساختاری «فرایند اجرای حسابرس » دست م یاابیم کاه در نماودار شاماره ( )5نماایش داده شاده
است .این مدل معادله ساختاری ،پایه و اساس مادلساازی تحقیاق را تشاکیل داده و در بخاش بعاد
مبنای تحلیلهای آماری قرار م گیرد.
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نمودار  .4مدل ساختاری (مفهومی) فرایند اجرایی حسابرسی پس از ترخیص
قضاوت حرفهای

اجرای برنامه حسابرسی

برنامهریزی حسابرسی

نمودار  .5مدل معادله ساختاری فرایند اجرایی حسابرسی پس از ترخیص (مدل نظری محقق)
حسابرسی پس از ترخیص
آزمون کنترلها

اجرای برنامه حسابرسی

آزمون محتوی

جمعآوری شواهد

تعیین اهمیت
برنامهریزی حسابرسی

شناخت محیطی
برآورد خطر

بازخورد امنیتی
مذاکره

تعیین تردید و ابهام

قضاوت حرفهای

گزارش

هماندیشی
طراحی آزمونها

استانداردهای ملی حسابرسی

.3- 1-5تشکیلدیاگراممسیر 

اساس دیاگرام مسیر نیز با توجه به مفاهیم فوق ،در محی گرافیک نرم افزار مذکور ترسیم شاد کاه
پس از تخمین پارامترها و اصالحات الزم در نمودار شماره ( )7ارائاه شاده اسات .در ضامن بارای
سازگاری با نرمافزار ،بابت هر یک از مؤلفههای مدل معادله ساختاری فوق ،یک کلمه یا عبارت به
زبان انرلیس معادلسازی شده که در این تحقیق جنبه اعتباری دارد .
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.4- 1-5شناساییمدل 

شناسای مدل همان تعریف مدل در محای نارمافازار آماوس و برقاراری رابطاه فایال اطالعاات باا
متغیرهای مدل است .بر اساس مفاهیم تحقیق ،تعریف متغیرها و برقراری رواب عل و معلاول باین
متغیرها در محی نرمافزار آموس انجام و توس نرمافزار شناسای شد .همچنین رابطه مدل باا فایال
اطالعات متغیرها برقرار شد لیکن در این مرحله نمود بیرون نداشته و درواقع مبنای انجاام مراحال
بعدی فرایند مدلسازی را فراهم م سازد.
.5- 1-5برآوردپارامترهایمدلحسابرسیپسازترخیص 

قبل از برآورد پارامترها و برازش مدل معادله سااختاری ،الزم اسات مادل انادازه گیاری ارزیااب و
اطمینان حاصل شود که متغیرهای مشاهدهپذیر ،بهخوب متغیرهای پنهان را اندازهگیری م کنند .نتایج
برازش مدل اندازهگیری حسابرس پس از ترخیص حاک از آن است که مقدار آمااره کاای مرباع
برابر  50/560و سطح تحت پوشش آن  0/491است که در مقایسه با سطح معناداری آن ()P > 0.05
قابل قبول است اما برازش خیل خوب را نشان نم دهد .هرچه مقدار  Pبه عدد یک نزدیکتر باشد،
مدل اندازه گیری از نیکوی برازش باالتری برخوردار خواهد بود .با توجاه باه بخاش پیشانهاد هاای
نرمافزار آموس ،اصالح مدل با برقراری رابطه همبستر بین متغیرهای خطای  er6 <=> er9انجام
گرفت .با اعمال این اصالح ،مدل اندازه گیری بازتعریف شاد و مقادار کاای -مرباع از  50/560باه
 42/452کاهش و سطح پوشش آماره از  0/491به  0/767افزایش و درنتیجه برازش مدل ارتقا یافت
برآورد پارامترها نیز در جدول شماره ( )1منعکس شده است .ستون « »C.Rنسبت بحران آماره  tرا
نشان م دهد و قدر مطلق مقدار آن باید از  1/96بزرگ تر باشد تا رابطه بین دو متغیر معناادار تلقا
شود .رابطههای که مقدار  Pآنها کمتر از  0/05محاسبه شده است ،توس مدل تأیید شدهاند و باید
در مدل باق بمانند (مقدار *** بیانرر مقادیر کمتر از  0/001است) .غیر از رابطه بین متغیار پنهاان
«قضاوت حرفهای» و متغیر مشاهدهپذیر «مذاکره» که مقدار  Pآن بزرگتر از  0/05است ،بقیه رابطهها
معنادار بوده و توس مدل تأیید شدهاند .در خصوص متغیر مشاهدهپذیر «مذاکره» که معناداری رابطه
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آن با متغیر پنهان «قضاوت حرفهای» توس مدل تأیید نشده ،باید گفت که به لحاظ کفایت پشتیبان
مستندات معتبر گمرک برای ایجاد آن ،از حذف متغیر توس محقق صرف نظر شده و در مدل ابقاا
شده است.
جدول  .1ضرایب رگرسیون رابطههای مدل اندازهگیری فرایند اجرای حسابرسی
P

C.R.

ضرایب
استاندارد

ضرایب
رگرسیون

متغیرهای
مشاهدهپذیر

متغیرهای
پنهان

0/004

2/896

0/580

0/488

برنامهریزی

<---

تردید و ابهام

***

3/319

0/666

0/704

برنامهریزی

<---

اهمیت

0/033

2/131

0/429

0/606

برنامهریزی

<---

بررسی محیطی

***

3/541

0/712

0/896

برنامهریزی

<---

برآورد خطر

0/003

2/927

0/586

0/704

برنامهریزی

<---

0/740

1/000

برنامهریزی

 <---طراحی آزمونها

0/823

1/000

اجرای برنامه

 <---جمعآوری شواهد

هماندیشی

***

3/707

0/719

0/916

اجرای برنامه

<---

آزمون محتوا

***

3/685

0/714

1/102

اجرای برنامه

<---

آزمون کنترلها

0/007

2/721

0/623

1/157

قضاوت
حرفهای

<---

بازخورد امنیتی

0/092

1/683

0/360

0/797

قضاوت
حرفهای

<---

مذاکره

0/810

1/000

قضاوت
حرفهای

<---

گزارش
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نمودار  .6مدل اندازهگیری اصالحشده فرایند اجرایی حسابرسی پس از ترخیص

پااس از حصااول اطمینااان از باارازش ماادل اناادازهگیااری ،پارامترهااای ماادل معادلااه ساااختاری
حسابرس پس از ترخیص ،برآورد شد .با توجه به اینکه مقدار کای -مربع محاسبهشده برای مدل با
 51درجه آزادی ،مساوی عدد  45/276و سطح تحت پوشش آماره آزمون مسااوی  0/699باوده و
از مقدار  0/05بزرگ تر است ،به طور کل م توان نتیجه گرفات کاه مادل از بارازش قابال قباول
نمودار شماره ( )7نشان داده شده است .مقادیر این ضرایب اندازه اثار هار متغیار را نشاان ما دهاد.
متغیر مستقل «اجرای برنامه حسابرس » با ضریب استاندارد  0/702پیش بینا بهتاری از مقادار متغیار
وابسته «قضاوت حرفهای» دارد .اما در مقایسه ،پیشبین متغیار مساتقل «برناماهریازی حسابرسا » باا
ضریب  0/568از مقدار متغیر وابسته «اجرای برناماه حسابرسا » ضاعیف تار اسات .ایان امار بیاانرر
خطااای باااق مانااده باارای پاایشبین ا ماادل از متغیاار «اجاارای برنامااه حسابرس ا » بااوده و عواماال
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برخوردار است .دیاگرام مسیر مدل معادله ساختاری باا درج ضارایب رگرسایون استانداردشاده در
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پیش بین نشده در مدل ،حدوداا با ضریب  0/43م تواند در اجرای برنامه حسابرس اثرگاذار باشاد.
به طور مثال ،میزان آمادگ فعال اقتصادی برای حسابرس  ،امکانات ساخت افازاری یاا نارم افازاری
الزم برای حسابرس و نظایر آن ها ،م تواند بر اجرای برنامه حسابرس تأثیرگذار باشد .این تحلیال
با مبان نظری تحقیق نیز حمایت م شود .به این علت کاه ،حساابرس پاس از اجارای آزماون هاا و
جمع آوری شواهد کاف و معتبر ،قادر خواهد بود در خصاوص میازان رعایات قاانون توسا فعاال
اقتصادی قضاوت حرفه ای کند .خطای باق مانده حدوداا با ضریب  0/30است کاه باه زعام محقاق
م تواند به عوامل همچون میزان تجربه حسابرس ،محدودیتهای حاکم بار دامناه حسابرسا و یاا
خطر کل حسابرس  ،مربوط باشد .در بررس تأثیر متغیرهای مشاهده پذیر نیز م توان گفات متغیار
«جمع آوری شواهد» با ضریب  0/805بیشترین اثر و متغیر «مذاکره» با ضریب  0/384کمترین اثر را
در متغیر پنهان مربوطه دارند.
مقادیر همبستر چندگانه مربع مربوط به متغیرهای مشاهده پذیر به مفهوم پایای سازه هاا باوده
و معادل مربع بار عامل استاندارد است .مقدار  0/506برای متغیر «گزارش» بدان معنا است که متغیر
«قضاوت حرفه ای»  50/6درصد تغییرات متغیر «گزارش» را توضیح م دهد .این مقدار بارای متغیار
«مااذاکره» براباار  14/8درصااد و باارای متغیاار «بااازخورد امنیتا » براباار  50/1درصااد اساات .مقااادیر
همبستر چندگانه مربع م تواند میزان کفایت متغیرهای مشاهدهپاذیر را نشاان بدهاد .باا توجاه باه
نتایج محاسبات نرم افزار ،متغیر «مذاکره» ضعیف در حد قابل حذف است ،لیکن در خصوص ابقای
آن قبالا توضیح داده شده است .متغیرهای «شناخت محیط » و «تعیین تردید و ابهام» ضعیف هساتند
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نمودار  .7دیاگرام مسیر مدل معادله ساختاری حسابرسی پس از ترخیص

.6- 1-5ارزیابیانطباقمدلحسابرسیپسازترخیص(آزموننیکوییبرازشمدل) 

پس از برآورد پارامترهای مدل ،معیارهای نیکوی برازش مدل نیز توس نرمافازار آماوس محاسابه
شد .ابتدا مدل اولیه از حیث انطباق با دادههای حاصل از مصاحبه مورد بررس قرار گرفت هرچناد
فرض انطباق مدل تأیید م شود ،لیکن مدل اولیه با توجه به بخاش پیشانهادهاای نارمافازار مبنا بار
انجام اصالحات مدل با هدف بهبود نیکوی برازش آن ،با برقراری رابطاه همبساتر باین دو متغیار
خطای  er6و  er9اصالح و بازتعریف شد .برای تأیید اعتبار مدل اصاالحشاده ،محاسابات مرباوط
به معیارهای نیکوی برازش مجدداا انجام گرفت که نتاایج محاسابات نهاای در جادول شاماره ()2
خالصه شد .با توجه به نتایج محاسبات معیار اصل نیکوی برازش (کای -مربع) و ساایر معیارهاای
مکمل ،م توان گفت که فرض صفر آزمون بررس انطباق مدل «فرایند اجرای حسابرسا پاس از
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که سطح تحت پوشش آماره آزمون کای -مربع محاسبه شده ،مقدار  0/483و بیشتر از  0/05بوده و
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ترخیص» با داده های تجرب  ،در سطح اطمینان  95درصد مورد تأیید قارار گرفتاه و همچناین مادل
اصالحشده با دادهها انطباق کامل دارد پس مدل مذکور معتبر است .بنابراین ،نیکوی برازش مادل
مفهوم حسابرس پس از ترخیص کاال در گمرک ایران در سطح اطمینان  95درصد ماورد تأییاد
است .در ضمن ،با اصالحات انجام گرفته معیار اصل سنجش نیکاوی بارازش از مقادار  0/483باه
مقدار  0/699افزایش یافته و این امر حاک از بهبود نیکوی برازش مدل نهای و اعتبار آن است.
جدول  .2معیارهای سنجش نیکویی برازش مدل «فرایند اجرای حسابرسی پس از ترخیص»
معیار
کای -مربع ()P

مقدار محاسبهشده
0/699

مقدار قابل قبول
بزرگتر از 0/05

نتیجه
مدل انطباق دارد

RMSEA

0/000

کمتر از 0/05

مدل انطباق کامل دارد

TLI

1/090

بزرگتر از 0/90

مدل انطباق کامل دارد

CFI

1/000

بزرگتر از 0/90

مدل انطباق کامل دارد

IFI

1/059

بزرگتر از 0/90

مدل انطباق کامل دارد

یافتههایتحقیق
.2-5سایر 
اولین سؤال مصاحبه ،نظر خبرگان را در خصوص امکان بهره گیری از استانداردهای مل حسابرس
در اجرای حسابرس پس از ترخیص کاال ،مورد پرسش قرار م دهد .چنانچه عدد پنج را به عناوان
میانه نظری پاسخها در نظر بریریم ،امتیازات باالتر از پنج را م توان به عنوان نظر موافق تلق کارد.
با توجه به اینکه میانه ،مد و میانرین پاسخ ها تقریباا برابر عدد هشت و بزرگ تر از میانه نظری داده ها
بدون اینکه نیازی به آزمون آماری باشد ،م توان بر اساس شاخصهاای گارایش مرکازی دادههاا،
نظر خبرگان را در خصوص بهرهگیری از استانداردهای مل حسابرس در اجرای حسابرسا پاس
از ترخیص کاال در گمرک ،به طور قطع موافق ارزیاب کرد .برای ایجاد وحادت رویاه در اجارای
فرایند حسابرس و ارتقای کارای و اثربخش حسابرسا هاا ،پیاروی از یاک ساری اساتانداردهای
پذیرفته شده م تواند نیل به اهداف اجرای را محقق سازد .هرچند که حسابرس پس از ترخیص را
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نم توان عیناا منطبق بر حسابرس صورت های مال دانست ،اما هر دو فلسفه یکسان از نظر اطمینان
بخش دارند .اهداف و دامنه حسابرس پس از ترخیص ،محدودتر از حسابرس صورت هاای ماال
بوده و مخاطب گزارش آن نیز تقریباا به گمرک محدود ما شاود .بناابراین در بخاش برناماهریازی
حسابرس و اجرای برنامه ،به طور نسبتاا کامل و در بخش گزارش ده  ،به طور محدود م تاوان از
استانداردهای مل حسابرس استفاده کرد .بانک جهان هم در آخرین تحقیقات خود (سال )2011
با عنوان رهنمود پیادهسازی حسابرسا پاس از تارخیص ،بار اساتفاده از اساتانداردهای باین المللا
حسابرس تأکید کرده است .از آنجای که اساتانداردهای ملا حسابرسا کشاور ماا باه ناوع باا
استانداردهای بین الملل حسابرس تطبیق داده م شود ،استفاده از آن ها م تواند در این زمینه کاف
به مقصود باشد .البته با توجه باه مخاطاب گازارش حسابرسا پاس از تارخیص ،تادوین اساتاندارد
مناسب برای گزارشده الزم به نظر م رسد.

جمعبندیونتیجهگیری 

.6
امروزه مدرنسازی گمرک کنش یا رفتار تبلیغات نیست ،بلکه ریشه در نیاز جامعه تجاارت ملا و
بین الملل دارد .اگر گمرک از کاروان توسعه اقتصادی و تحوالت روزافزون در این حوزه ،عقاب
بماند نهتنها در عرصه داخل بلکه در عرصه بین الملل به جای اینکه یاک محارک باشاد ،باه یاک
عامل بازدارنده تبدیل خواهد شد .مدرن سازی گمرک ،لوازم دارد که استفاده از شیوه های ناوین
مدیریت ،یک از این ملزومات اسات .حسابرسا پاس از تارخیص کااال هماراه باا بهارهگیاری از
نهادهای بین الملل را در راستای مدرن سازی گمرک ،جلب کناد .ایان امار باه دو دلیال ما تواناد
جذابیت داشته باشد اول اینکه گمرک م تواند با پیاده سازی حسابرسا پاس از تارخیص ،ضامن
ارتقاای بهارهوری مناابع ساازمان ،کنتارلهااای گمرکا مارزی را کااهش داده و در عاوض دقاات
کنترل های پس از ورود کاال را افزایش دهد و با ارتقای کاارای کنتارلهاای گمرکا  ،از رعایات
قانون توس فعاالن اقتصادی اطمیناان بیشاتری حاصال کناد کاه ایان موضاوع بارای یاک ساازمان
حاکمیت و وصولکننده درآمدهای دولت حائز اهمیت است .دوم اینکه با رویکرد کنترلهای پس
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از ترخیص ،توقف کاال در اماکن گمرک به حداقل رسیده و بهای تمامشده کاالها در سطح کالن
اقتصادی کاهش م یابد .این امر برای فعااالن اقتصاادی خلاق ارزش کارده و نقاش گمارک را در
زنجیره تأمین مل و بینالملل  ،پررنگتر م کند.
هدف تحقیق حاضر ،طراح و ارائاه یاک مادل نظاری و تادارک یاک چاارچوب مفهاوم
مناسب برای حسابرس پس از ترخیص در گمرک ایران و زمینه سازی تدوین یک نقشه راه مل به
منظور پیاده سازی اثربخش حسابرس است .برای نیل به هدف فوق این سؤال مطرح است که مادل
مناسب برای اجرای حسابرس پس از ترخیص کااال در گمارک ایاران کادام اسات در پاساخ باه
سؤال ،ابتدا بر اساس مبان نظری تحقیق ،یک مدل نظری در قالب مدلساازی معاادالت سااختاری
طراح و با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه  30نفر از خبرگان گمرک و به کمک نرم افازار
آموس مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله حاک از انطباق مدل مفهوم با داده هاا و بارازش
قابل قبول آن است .عالوه بر آن ،الزم است حسابرس پس از ترخیص بر پایاه اساتانداردهای ملا
حسابرس برنامهریزی و اجرا شود.

شنهادها 

.7پی


به لحاظ اهمیت اجرای فرایند حسابرس پس از ترخیص کاال بر اسااس اساتانداردهای ملا
حسابرس  ،استانداردهای مرتب احصا و دستورالعمل های اجرای الزم تدوین شود تا زمیناه
تهیه یک نقشه راه مل در این خصوص فراهم شود.



متبحر و کارآمد به منظور سیاست گذاری و پیاده سازی حسابرس پس از ترخیص با استفاده
از مدل پیشنهادی ،بهره گیری کرد .در اجرای تبصره یک ماده  201آیین نامه اجرایا قاانون
امور گمرک  ،باید به حسابرسان گمرک آموزش های الزم در زمینه قوانین و مقررات اماور
گمرک مانند مقررات مربوط به تعیین ارزش ،تعیین تعرفه ،قواعد مبدأ ،قراردادهاای خریاد
خارج  ،اسناد گمرک و الزامات کنوانسایون هاای باینالمللا  ،داده شاود تاا حسابرساان از
مهارتهای الزم در امور گمرک برخوردار باشند.
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رتبه بندی فعاالن اقتصادی و تعیین فعاالن اقتصادی مجاز ،دامنه خطر گمرک را کاهش داده
و زمینه را برای اعمال مدیریت خطر هوشمندانه فراهم م سازد .حسابرس پس از تارخیص
با بهرهگیری از مدیریت خطر م تواند به صورت هدفمند و متناسب با ویژگا هاای مرباوط
به حسابرس شاونده و شارای اقتصاادی و محیطا حااکم بار ناوع فعالیات آن باه صاورت
پیوسته ،دورهای و اتفاق انجام گیرد.
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