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چكيده
حسابرسي پس از ترخیص ،نشاندهنده يک فرآيند متفاوت از كنترلهاي گمركي است كه منجر به كارايي و اثربخشي در زمان و
هزينه ترخیص كاال از گمرک ميشود .در اين راستا ،هدف اين تحقیق ،تدوين الگوي حسابرسي پس از ترخیص كاال در گمرک مبتني
بر مديريت ريسک با رويکرد تسهیل و توسعه تجارت خارجي بود .روش تحقیق حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر دادهها از نوع
تحقیقات كیفي است .جامعه آماري تحقیق شامل اساتید و مدرسین رشتههاي امورگمركي دانشگاههاي شهرهاي گمركات هدف
بودند .ابزار جمعآوري ،مصاحبه نیمهساختاري استفاده شده است .بنابراين بر اساس نتايج تحقیق پیشنهادات كاربردي براي اجراي
مناسب حسابرسي بعد از ترخیص طبق الگوي جديد به طوري كه منافع دولت ،بازرگانان و جامعه را تأمین نمايد ارائه شده است.
واژههاي كليدي :حسابرسي بعد از ترخیص ،الگوي حسابرسي ،گمرک ايران.
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 -1مقدمه
حضور فیزيکیي گمیرک در دروازههیاي ورودي كشیور بیه
معني اين است كه كنترلهاي الزم بیه موعیع و عبیل از صیدور
مجوز ترخیص محمولهها انجام مي گیرد .اين كنترلهیا شیامل
انجام فعالیتهايي براي ممانعیت از تخفیو و بیه انیوان اامیل
بازدارندهاي جهت جفوگیري از تخفو و كالهبرداري در گمیرک
مي باشند .بنابراين بسیاري از گمركات ،در حال حاضر كنترل-
هاي خود را با استقرار سیسیت میديريت ريسیک ،متمركیز بیر
حسابرسي پس از ترخیص نموده اند.
مدرنسازي گمرک كنش يا رفتار تبفیغات نیست ،بفکه
ريشه در نیاز جامعه تجارت ما و بینالمفل دارد .اگر گمرک از
كاروان توسعه اعتصادي و تحوالت روزافزون در اين حوزه ،اقب
بماند نه تنها در ارصه داخل بفکه در ارصه بین المفل به جاي
اينکه يک محرک باشد ،به يک اامل بازدارنده تبديل خواهد
شد .مدرنسازي گمرک ،لوازمي دارد كه استفاده از شیوههاي
نوين مديريت ،يکي از اين مفزومات است .حسابرسي پس از
ترخیص كاال همراه با بهرهگیري از مديريت خطر ،توانسته است
به انوان يک از تکنیکهاي مديريت نوين ،ااتماد سازمانها و
نهادهاي بینالمفل را در راستاي مدرنسازي گمرک ،جفب كند.
اين امر به دو دلیل ميتواند جذابیت داشته باشد .اول اينکه
گمرک ميتواند با پیادهسازي حسابرسي پس از ترخیص ،ضمن
ارتقاي بهرهوري منابع سازمان ،كنترلهاي گمرک مرزي را
كاهش داده و در اوض دعت كنترلهاي پس از ورود كاال را
افزايش دهد و با ارتقاي كارايي كنترلهاي گمرک ،از راايت
عانون توسط فعاالن اعتصادي اطمینان بیشتري حاصل كند كه
اين موضوع براي يک سازمان حاكمیت و وصولكننده
درآمدهاي دولت حائز اهمیت است .دوم اينکه با رويکرد
كنترلهاي پس از ترخیص ،توعو كاال در اماكن گمرک به
حداعل رسیده و بهاي تمام شده كاالها در سطح كالن اعتصادي
كاهش مييابد .اين امر براي فعاالن اعتصادي خفق ارزش كرده
و نقش گمرک را در زنجیره تأمین مفي و بینالمففي ،پررنگتر
ميكند( .امینيمهر و همکاران)6990 ،
برنامه حسابرسي پس از ترخیص به معنیي اامیال كنتیرل
گمركي مبتني بر حسابرسي ،بعد از ترخیص كاال از گمرک مي
باشد .هدف از حس ابرسي ،بررسي دعت و صحت اظهارنامه هاي
تسفیمي از طريق تجزيه و تحفیل دادههاي تجیاري متعفیق بیه
فعاالن اعتصادي ،سوابق موجود در سیست هاي گمركي و اسناد
و مدارک مرتبط ميباشد .لذا بکارگیري تکنیکهاي حسابرسي
پس از ترخیص ه به نفع گمرک و ه به نفع جامعیه تجیاري
ميباشد .اين تکنیک ها به گمرک كمک ميكند تا با محافظیت
از درآمد هاي خود ،بهبود سازگاري فعاالن اعتصادي با الزامیات
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مورد نظر ،كشو و شناسائي مغايرت هاي احتمالي و ممانعت از
تقفب ،كارائي كنترلهاي خود را افزايش دهد .در مقابل جامعیه
تجاري نیز به دلیل كاهش مداخالت مکیرر گمیرک در مرزهیا،
بنادر ،فرودگاه ها و پايانههاي گمركي و بهرهگیري از تسیهیالت
بوجود آمده ،به ترخیص كاالهاي خود سیرات میيبخشیند .بیا
توجه به اينکه حل و فصل كفیه مباحث مربوط به كاالها عبل از
ترخیص آن ها سبب افزايش هزينهها و تأخیر در تیرخیص میي
گردد .لذا موكول نمودن كنترلهیا بیه بعید از تیرخیص كیاال و
استفاده از كنترلهاي مبتني بر حسابرسي پس از تیرخیص در
محییل كییار فعییاالن اعتصییادي از ضییروريات و موضییواات مه ی
گمركي مي باشد .افیرغ اينکه بستر عانوني الزم براي نهادينیه
نمودن اين برنامه ،در ماده  649عیانون امیور گمركیي مصیو
 6997و آئین نامه اجرائي عانون مذكور فیراه گرديیده اسیت.
برنامه حسابرسي پس از ترخیص بیه صیورت می ثر در گمیرک
ايران امفیاتي نگرديده است كیه ايین تحقییق بیه دنبیال يیک
الگوي جديد در اين زمینه است.

 -2مباني نظري و پيشينه پژوهش
 -1-2مشكالت روشهاي سنتي در گمرک ايران
تیا سیال  6900گمیرک از روشیي اسیتفاده ميكرد بییه
نییام آسیییکودا كیه تحیت نظییر آنکتییاد اجیرا میيشیید .اول
آسییکودا و بعد آسییکودا پالس و پس از آن آسییکودا وُرلد نام
گرفت .آسییکودا وُرلد امالً از سیسیت سینتي آسییکودا جییدا
شیده بیود و برمبنیاي وِ امیل ميكیرد كییه البتییه بعدهییا
عراردادش تمديد نشید و متوعو ماند .روش سینتي مشیکالتي
را ايجاد ميكرد ،و به طوري كه در بخیش واردات بییش از 61
روز معطفي وجود داشت و در امر صادرات بیییش از  0روز كیار
بیه طیول ميانجامیید .ايسیتگاههاي مختففیي در گمرک بییود
يعني بیش از  67ايسیتگاه كاري وجیود داشیت .موضیوع بعید،
تسیويه ترانزيت بیود .يعنیي كامیونییي كییه از يییک گمییرک
خیارج مي شید و بیه يیک گمرک ديگر ميرسیید حیدوداً 47
روز به طول ميانجامید .كااليي كه وارد كشیور مي شیید تیازه
گمیرک 67روز بعد از ورود كاال در جريیان عیرار ميگرفییت و
میوارد ديگیري كه امالً هزينیهاي را بیراي كارآفرينیان بخیش
صنعت و تجارت میا ايجیاد ميكیرد ،يعنیي هییر روز معطفییي
كاال در گمرک معیادل يیک درصید ارزش كاال را كی ميكرد.
كاهش  66ايستگاه در بخش واردات بیا اجیراي طیر سییامانه
جامع امیور گمركي ،يکي از كارهايییي كییه صییورت گرفتییه،
كاهیش زمیان اسییت  .االن متوسییط انجییام كیار چهییار روز
اسیت و اظهیار از راه دور صیورت میيگیییرد .يعنییي لزومییي
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ندارد كیه افراد بیه گمیركات مراجعیه كننید .اسییناد خییود را
به صیورت الکترونیکیي اظهیار ميكننیید .تعیییین مسیییر بیه
صیورت الکترونیکي و براسیاس میديريت ريسیک صیورت میي
گیرد و ديگیر معطفیي عبفي را ندارد .پرداختها ه به صیورت
الکترونیکیي انجییام میي شییود و همیان لحظییه هی رديیابي
صیورت ميگییرد .زمانیي كیه سیسیت سینتي بیود میا دچیار
مشیکالت اسیناد كاغیذي بوديی كه اين مسیئفه خوشییبختانه
حذف شیده اسیت .مراحل بررسیي و احیراز صیالحیتهییا بیه
صیورت رايانیهاي صیورت ميگییرد و لزومیي بیه مراجعه فیرد
نیسیت و آن  67ايسییتگاه تبیديل بییه  0ايسییتگاه در واردات
شیده و در زمینه صیادرات نیز فعالییت از  0روز بیه يییک روز
تقفییل پییدا كرده اسیت .در زمینیه تزانزيیت در لحظییه ورود
بیه گمیرک مقصید ،كار تسیويه انجیام ميگییرد( .شیشهچیي-
ها.)6991 ،
فعالیتهاي گمركیي بیه دور از كنتیرل میرزي سینتي بیه
محیط پس ازترخیص كاال از گمرک در زمینه تسیهیل تجیارت
گستردهتر ،توسعه يافته است (هیامفز  6و همکیاران ،)6769 ،و
كنتیرلهیاي گمركییي از رويیههییاي كنتیرل مییرزي بیه سییمت
حسابرسي پس از ترخیص حركت ميكند (يوسفي .)6990 ،در
اين خصوص ميتوان به وضع برخي عیوانین جديید بیه منظیور
پیادهسازي اجراي كنترلهاي پیس از تیرخیص كیاال و اامیال
كنترلهاي گمركي بیر مبنیاي میديريت ريسیک اشیاره نمیود
(مواچیرو  .)6769 ،6اين بخش با اصول اصفي روشهاي ساده و
هماهنگ گمرک مانند پییش بینیي ،شیفافیت ،رونید مقیررات،
استفاده حداكثر از فناوري اطالاات و تکنیکهاي نوين گمرک
به انوان مثال مديريت ريسک ،اطالاات عبل از ورود و ممیزي
پس از ترخیص ميباشد (ويیرو و كامیارا و همکیاران .)6769 ،9
حسابرسییي پییس از تییرخیص بییه انییوان روشییي معمییول در
كشورهاي پیشرفته ،يکي از م ثرترين اعدامها براي پیشگیري و
كشو تقفبهاي تجاري به ويژه در زمینه تعیین ارزش است .در
آيین نامه اجرايي عانون جديد امور گمركي ،هدف از حسابرسي
پس از ترخیص ،بررس ي و انطباق اظهارنامه هیاي تسیفیمي بیه
گمرک با عوانین و مقررات مربیوط و پرداخیت صیحیح حقیوق
گمركي ،مالیات و اوارض متعفق بیان شده است .گمرک ايیران
ميتواند از صحت اظهارات اشخاص حقیقیي و حقیوعي كیه در
واردات و صادرات كاال دخالیت دارنید از طريیق بررسیي دفتیر،
سوابق مالي ،سوابق ترخیص و  ...آنهیا اطمینیان حاصیل كنید.
حسابرسي پیس از تیرخیص توسیط حسابرسیاني كیه در امیور
گمركي مهارتهاي الزم را دارند ،انجام مي شود و اين بازار كار
مناسبي براي حرفه حسابرسي خواهید بیود .در ايین خصیوص،
دستیابي به هدفهاي پیشبیني شده در میاده  676آئییننامیه

اجرايي عانون جديد امور گمركي مستفزم همکاري و مشیاركت
گمرک ايران با سازمان حسابرسیي و م سسیههیاي حسابرسیي
اضو جامعه حسابداران رسمي ايران است (پاکنیا.)6996 ،
 -2-2پيشنيه تجربي و ارائه معيار
پنج كشور كرهجنوبي ،ژاپن ،تركیه ،هند ،پاكستان
انتخا شدند؛ از لحاظ اعتصادي دو كشور كرهجنوبي ،ژاپن جزء
كشورهاي توسعهيافته با درآمد اعتصادي باال و كشورهاي
تركیه ،هند ،پاكستان از نظر توسعهاي جزء كشورهاي در حال
توسعه هستند .دو كشور كرهجنوبي ،ژاپن ،موفق بودن آنها در
تحقق اهداف اصالحات اداري است .در مورد ايران هر چند
ارزيابي دعیقي از اجراي اصالحات اداري وجود ندارد؛ ولي با
توجه به روند اصالحات صورت گرفته در برنامه هاي توسعه
اول ،دوم و سوم و چهارم و پنج  ،اجراي طر هايي مانند طر
تکري در برنامه سوم و آسیکودا در برنامه چهارم و پنجره واحد
در برنامه پنج در بعضي از زمینه هاي اصالحات تا حدودي
موفق بوده است .از محورهاي اصالحات مشترک در تقريبا
همگي كشورهاي مورد بررسي ،خصوصيسازي ،كوچکسازي و
مشتريمداري را ميتوان نام برد .هر دو كشور كرهجنوبي ،ژاپن
از صادركنندگان امدة جهان بشمار مي آيند .كشور كرةجنوبي
اضو آسه آن ،ژاپن اضو منطقه آسیا در سازمان جهاني گمرک
از موفقترين كشورهاي جهان در امر گمرک الکترونیک
هستند .ايران جزء كشورهاي امدة صادركننده نفت و گاز
جهان بوده و در زمینه صادرات غیرنفتي هنوز نتوانسته است
اهداف خودش را در اين زمینه تحقق بخشد( .اسکرزاده،
 .)6999بانک جهاني ه در آخرين تحقیقات خود ( )6766با
انوان رهنمود پیادهسازي حسابرسي پس از ترخیص،بر استفاده
از استانداردهاي بینالمففي حسابرسي تأكید كردهاست .در اين
خصوص ،نتايج مركباتچي ( )6994نشان ميدهد ،افزايش
حج كاالهاي تجاري و متنوع شدن شکل تجارت بینالمفل،
كنترلهاي گمركي سنتي نميتواند براي جامعه تجاري خفق
ارزش كند و راه برونرفت از اين وضعیت ،استفاده از شیوههاي
نوين مبتني بر مديريت خطر است .معرفي حسابرسي پس از
ترخیص ،بازتا يک رويکرد متفاوت از كنترلهاي گمركي مي-
باشد كه منجر به كاهش زمان و هزينه ترخیص كاال از گمرک
ميگردد .در اين تحقیق با هدف تهیه يک نقشه راه مفي ،سعي
شده با تمركز بر سیست حسابداري فعاالن اعتصادي،
حسابرسي پس از ترخیص كاال در گمرک ج.ا.ا با استفاده از
روش معادالت ساختاري ،مدلسازي و آثار اجرايي آن بررسي
گردد.
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شكل ( )1فرآيند اجرايي حسابرسي پس از ترخيص
(امیني فر و همکاران)6990 ،
جدول ( )1خالصه پيشينه تحقيق
معيار

مديريت
ريسک

راهبردهاي
گمرک

منابع انساني
گمرک

واردكنندگان و
بازرگانان
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منبع

زيرمعيار
بکارگیري عوانین و مقررات شفاف و پايدار؛ كارائي سیست در زمینه
جمعآوري درآمد؛ تسريع در نقل و انتقال كاال؛ نحوه نگهداري
آمارهاي تجاري؛ كاهش خطر تروريس از طريق بوجود آوردن زنجیره
تأمین بینالمففي امن و آسان؛ تسريع در ترخیص كاالهاي صادراتي و
وارداتي
نحوه جهتگیري گمركات و اکسالعمل گمركات ،نسبت به
موضواات ترخیص كاالهاي وارداتي؛ نحوه جهتگیري گمركات و
اکسالعمل گمركات نسبت به منافع دولت؛ نحوه جهتگیري
گمركات و اکس العمل گمركات نسبت به منافع بازرگانان؛ نحوه
جهتگیري گمركات و اکسالعمل گمركات نسبت به منافع جامعه؛
نحوه جهتگیري گمركات و اکس العمل گمركات را نسبت به
محیط خارجي؛ راهبردهاي كوتاه مدت گمرک در امور بازرگاني
خارجي؛ راهبردهاي بفند مدت گمرک در امور بازرگاني خارجي؛
سیاستهاي كالن اعتصادي مجفس و دولت؛
كیفیت منابعانساني فني مورد نیاز؛ كمیت منابعانساني فني مورد
نیاز؛ تعهد منابعانساني فني مورد نیاز ؛ تخصص منابعانساني آموزش-
ديده مورد نیاز
آشنايي بازرگانان با عوانین و مقررات ترخیص ؛ عانع بودن بازرگانان
به سود متعارف؛ آشنايي بازرگانان با عوانین و مقررات مالیاتي؛
مکانیزه شدن كفیه فعالیتهاي گمركي؛ سهولت امکان شکايت از
طرف بازرگانان

Mwachiro (2013), Weru, & et al (2013), Priya
)(2010

اسکرزاده)6999( ،؛ مركباتچي()6994؛ شیشه چيها
()6991؛ بهروش ( )6994و يوسفي ()6990

يوسفي()6990؛ مركباتچي()6994؛ طباطبايي و
ثابتي()6990؛ ازيزي ()6991؛ افیپور ()6996؛
كرباسیان ()6997

كرباسیان ()6997؛ اسکرزاده()6999؛ شیشه چي ها
( )6991و عانون گمرک ج.ا.ا
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)Polner (2010), Laporte & et al (2012

يوسفي( )6990و اسکرزاده)6999( ،
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معيار

منبع

زيرمعيار

عوانین و
مقررات

عوانین موجود ثبت سفارش؛ عوانین موجود ترخیص ،حمل و ترانزيت
؛ عوانین موجود واردات  ،صادرات؛ عوانین موجود اوارض  ،مالیاتها و
جراي

زيرساختهاي
گمرک

ايجاد ساختارهاي اداري و مديريتي؛ وجود پنجره واحد؛ گردش
امفیات و فرايند امور گمركي؛ وجود سیست اطالااتي  ،سخت افزار
و نرم افزار پیشرفته

 -3سواالت پژوهش
بر اساس مباني نظري و پیشینه پژوهش سواالت پژوهش
به شر زير تدوين ميشوند )6 :شاخصهاي اولیه و نهايي براي
تدوين الگوي حسابرسي پس از ترخیص كاال در گمرک مبتني
بر مديريت ريسک با رويکرد تسهیل و توسعه تجارت خارجي
كدامند؟
 -4روشناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات كاربردي بوده
و از نظر دادهها از نوع تحقیقیات كیفیي اسیت .جامعیه آمیاري
تحقیق شامل كاركنان رشته شغفي امور گمركي (كارشناسیان،
كارشناسان مسئول ،رؤساي گروه ،معیاونین و میديران گمیرک
ايییران) ،گمركییات هییدف (شییهید رجییايي بنییدراباس ،بوشییهر،
خرمشهر ،تهران ،بازرگیان ،بنیدر امیامخمینیي ،آسیتارا و بنیدر
انزلي) ،اساتید و مدرسین رشته هاي امورگمركي دانشیگاههیاي
شهرهاي گمركات هدف بودند .ابیزار انیدازهگییري ،پرسشینامه
ساخت محقق و مصاحبه نیمهساختاري ميباشد .جهت تیدوين
الگو با استفاده از تحقیق كیفي و ابزار مصاحبه نیمهسیاختاري،
بعد از تبیین تجار امفیي و موفیق كشیورهاي منتخیب و بیا
بهرهگیري از عوانین ،اسناد و برنامههاي باال دستي ،ضیمن رفیع
ابهامات و تناعضات احتمالي ارزش هیاي حیاك بیر گمیرک در
حوزه نظارت هاي آتي و تسهیل تجیارت ،اعیدام بیه شناسیائي،
تفخیص ،شفافیت بخشیي و فرمولیه نمیودن ارزشهیاي میورد
انتظار از پیادهسازي حسابرسي پس از ترخیص شیده اسیت بیه
ابارت ديگر :شناسائي انتظیارات ،توععیات و توجهیات در نظیر
گرفته شده براي گمرک در بعد داخفي و بیینالمففیي در حیوزه
توسعه برنامههاي مدرن اای از حسابرسیي پیس از تیرخیص و
توسعه و تسهیل تجارت مورد نظر است .در ادامه الگوي پییاده-
سازي حسابرسي پس از ترخیص تبیین و متغیرهیاي می ثر بیر
توفیق برنامه و اينکه خروجي ها و نیل به اهداف پییاده سیازي
ا لگو مشخص شده و تغییراتي كه در ابعاد مختفو و میرتبط در
گمرک بايد صورت گیرد روشن گرديیده اسیت .جهیت تحفییل
الگیوي بدسیتآمیده از نتییايج مصیاحبه ،از تحفییل محتییوايي

)Hummels & Schaur (2013), Mwachiro (2016
)Weru & et al (2013

كرباسیان ()6997؛ يوسفي ()6990؛ مركباتچي
()6994؛ بهروش ( )6994و عانون گمرک ج.ا.ا

اسییتفاده شییده اسییت .بییدين صییورت كییه نظییرات  97نفییر از
متخصصین (طبق توافیق اخالعیي ،پژوهشیگر مجیاز بیه اایالم
مشخصات آنها نميباشد) براي رسیدن به جوا اين سیوال كیه
الگییوي مطفییو حسابرسییي پییس از تییرخیص در گمییرک ج.ا.ا
بارويکرد تطبیق با كشورهايي همچون ژاپن ،تركیه ،پاكسیتان،
كره جنوبي و هندوستان به طور خالصه نتايج زير بدسیتآمیده
است .در ايین پیژوهش ،پژوهشیگر جهیت رسییدن بیه اهیداف
تحقیییق و ويژگییيهییاي مصییاحبهشییوندگان و بییه افییت اينکییه
پژوهشگر از عبل ،اطالاات جامعي دربارة موضوع و ويژگيهیاي
پاسخدهندگان داشته است و همچنیین االعیهمنید بیه كسیب
مجمواه اطالاات بنیادي مشابهي بوده ،لذا از مصیاحبه نیمیه-
ساختاري استفاده كرده است.
تجزيه و تحليل :پس از تهیة متن نوشتاري پاسیخهیاي
مصاحبهشوندگان ،فرايند بررسي محتواي آشکار و پنهیان داده-
هاي به دست آمده از گفتهها و نوشتهها آغاز شده است .هیدف
اين فرايند كشو ارتباط دروني اجیزا و اناصیر تشیکیلدهنیدة
دادهها ،دستیابي بیه عصید واععیي پژوهشیگر ،يیافتن شیرايط و
محیطي كه با دادهها مرتبط اسیت و در نهايیت ،ارائیة نتیايجي
واععبینانه است.
فنون تحقيق كيفي در اين پژوهش
 چند جانبهنگري
چند جانبهنگري ابارت از يافتن منابع چندگانه براي
تأيید يافتههاي مصاحبه است .منطق اين روش آن است كه
نتايج به دست آمده از يک منبع غالباً موجب تقويت نتايج به
دست آمده از منابع ديگر ميشود و بدينسان ،ميتوان داده-
هاي معتبرتري فراه كرد.
 اعتباريابي يا بازبيني توسط مصاحبهشوندگان
اين روش ابارت است از بررسي صحّت يافتههاي پژوهش
توسط مصاحبهشوندگان به منظور تعیین آنکه آيا اين پژوهش
به شکل صحیح ديدگاههاي آنان را دربارة موضوع پژوهش تحت
پوشش عرار مي دهد يا نه؟ محقق براي تأمین اين ااتبار ،مي
تواند از فنوني استفاده كند :مانند ااتباريابي مقولهبندي محقق
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از طريق استناد به توصیوهاي مصاحبهشوندگان دربارة مقوله-
ها و ااتباريابي تحفیل محقق از طريق درخواست از مصاحبه-
شوندگان تا به شکل جمعي به بحث دربارة تحفیلهاي محقق
پرداختند.
 مرور همتا
با استفاده از اين راهبرد ،پژوهشگر طي انجام پژوهش ،به
منظور فراه كردن نقدي دربارة شیوههاي بهكارگرفته شده و
بررسي نتايج و صحت آنها ،از ساير محققان كمک ميگیرد؛ از
آنها ميخواهد تا به بررسي يادداشتها ،مقولهبندي انجام شده
با استفاده از فهرست مقولهها و تحفیلهاي رايانهاي كه در حین
پژوهش انجام شده است ،بپردازند .همچنین نتايج ااتباريابي-
هاي انجام شده با استفاده از چندجانبهنگري ،تصمی هاي
مربوط به انتخا فنون نمونهگیري ،توصیو ضرورت طر و
مانند آن را ،كه در گزارش پژوهش توضیح داده شده است ،را
بررسي كنند.

 -5يافتههاي تحقيق
بر اساس نتايج جدول شماره ()6؛  4089درصد مصاحبه-
شوندگان ااتقاد دارند الگوي جديد بر اساس دوازده معیار
ارزيابيكننده الگوي  ،بسیار االي ميباشد و  9686درصد
مصاحبهشوندگان ااتقاد دارند الگوي جديد بر اساس دوازده
معیار ارزيابيكننده الگو  ،االي ميباشد  .به ابارت ديگر 0780
درصد مصاحبهشوندگان ااتقاد دارند الگوي جديد بر اساس
دوازده معیار ارزيابيكننده الگو ،االي و بسیاراالي میباشد.
همچنین  480درصد مصاحبهشوندگان ااتقاد دارند الگوي
جديد بر اساس دوازده معیار ارزيابيكننده الگو ،خو و 686
درصد مصاحبهشوندگان ااتقاد دارند الگوي جديد بر اساس
دوازده معیار ارزيابيكننده الگو ،ضعیو ميباشد .لذا بر اساس
عوانین توزيع نسبتها ميتوان اداا كرد بیشترين افراد خبره و
متخصصین امر(مصاحبهشوندگان) ااتقاد دارند الگوي جديد بر
اساس دوازده معیار ارزيابيكننده الگو  ،االي و بسیار االي مي
باشد.

جدول( )1نتايج توصيفي نظر مصاحبه شوندگان
بسيار

ضعيف

متوسط

خوب

عالي

()1

()2

()3

()4

6

0

66

67

0

0

69

4

0

60

0

61
66

رديف

معيارهاي ارزيابي الگوي جديدشامل

فراواني

6

بهبود انطباق با بکار گیري روشهاي نوين ارزشگذاري

97

6

6

جمعآوري درآمدهاي عابل اثبات

97

6

9

9

كاهش زمان ترخیص

97

7

6

4

كاهش نرخ بازرسيهاي فیزيکي

97

7

6

4

0

كارآمدتر نمودن گمرک با تخصیص بهینه منابعانساني و تجهیزات

97

6

6

9

69

1

جفب رضايت اربا رجوع

97

7

6

0

1

60

0

استفاده از ابزارهاي الزم براي بررسي ااتبار مفروضات ريسک

97

7

6

4

66

64

0

سنجش میزان انطباق فعاالن اعتصادي با عوانین و مقررات

97

7

6

0

66

66

9

نظارت بر بهرهور بودن پروفايلهاي ريسک

97

6

6

4

67

64

67

نظارت بر بهرهوري حسابرسيها

97

7

7

9

67

60

66

بکارگیري رهنمودهاي  WCOدر زمینه سنجش زمان ترخیص
كاالها (رهنمود هاي )TRS

97

7

6

6

67

60

66

بررسي و سنجش دورهاي میزان رضايت اربا رجوع

97

()5

7

6

4

67

64

جمع

4

60

49

661

604

درصد گزينهها

686

480

6981

9686

4089

تحليل اسنتباطي نتايج الگوي جديد( برازش الگو):
در اين مرحفه به جهت معنيدار بودن میانگین نظرات
مصاحبهشوندگان با توجه به دوازده معیار ارزيابيكننده الگوي
جديد حسابرسي بعد از ترخیص و مقادير ارزيابي ضعیو(،)6
متوسط( )6خو ( ،)9االي( ،)4بسیاراالي( )0از آزمون  tيک
67

عالي

نمونهاي براي بررسي معناداري میانگین وزن معیارهاي دوازده-
گانه ارزيابيكننده الگو از نظر تطبیق يا ادم تطبیق الگوي
جديد با شاخصهاي ارزيابيكننده (معیارهاي ارزيابيكننده) را
مورد بررسي عرارد ميدهی .
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با توجه به اينکه مقدار آماره  tو ه چنین مقدار( )sigدر
سطع  90درصد اطمینان در تمامي معیارها در ناحیه رد فرض
صفر عرار گرفتهاند يعني اينکه مقدار آماره  tبزرگتر از +6/91
شده است و ه چنین مقدار  sigكمتر از  7/70شده است
بنابراين  H1يعني میانگین وزن معیارهاي دوازدهگانه ارزيابي
كننده الگوي جديد بیشتر از  ( 9خو ) ميباشد مورد تايید
عرار ميگیرد .

نتايج آزمون  tيک نمونهاي براي بررسي معناداري میانگین
وزن معیارهاي دوازدهگانه ارزيابيكننده الگو از نظر تطبیق يا
ادم تطبیق الگوي جديد با شاخصهاي ارزيابيكننده :
 : H0میانگین وزن معیارهاي دوازدهگانه ارزيابيكننده الگوي
جديد حداكثر برابر ( 9خو ) ميباشد.
 : H1میانگین وزن معیارهاي دوازدهگانه ارزيابيكننده الگوي
جديد بیشتر از ( 9خو ) ميباشد.
H0 :   3

 H1 :  3

جدول ( )2نتايج آزمون  tيک نمونه اي
معيارهاي ارزيابي كننده

ميانگين پاسخ()µ

آماره t

Sig

بهبود انطباق با بکارگیري روشهاي نوين ارزشگذاري

4.16

7.07

0.000

جمعآوري درآمدهاي عابل اثبات

4.13

7.25

0.000

كاهش زمان ترخیص

4.38

8.12

0.000

كاهش نرخ بازرسيهاي فیزيکي

4.29

7.88

0.000

كارآمدتر نمودن گمرک با تخصیص بهینه منابعانساني و تجهیزات
جفب رضايت اربا رجوع

4.11

7.1

0.000

4.41

8.47

0.000

استفاده از ابزارهاي الزم براي بررسي ااتبار مفروضات ريسک

4.08

6.48

0.000

سنجش میزان انطباق فعاالن اعتصادي با عوانین و مقررات

4.02

6.02

0.000

نظارت بر بهرهور بودن پروفايلهاي ريسک

4.11

7.1

0.000

نظارت بر بهرهوري حسابرسيها

4.33

7.92

0.000

بکارگیري رهنمودهاي  WCOدر زمینه سنجش زمان ترخیص
كاالها (رهنمودهاي )TRS

4.12

7.15

0.000

بررسي و سنجش دورهاي میزان رضايت اربا رجوع

4.02

6.02

0.000

رتبهبندي ميزان اهميت هر يک از معيارهااي ارزياابي-

شوندگان را مشخص كرد در اين آزمون فرض صفر و فرض
مقابل به شر زير است.

استفاده از آزمون فريدمن

 :H0توزيع متغیرها (میزان اهمیت هريک از معیارهاي
ارزيابيكننده كیفیت الگوي جديد) باه يکسان است.
 :H1حداعل يک جفت از متغیرها داراي اهمیت متفاوت
دارند.

كننده كيفيت الگوي جديد از نظر مصاحبهشوندگان باا
 نتايج آزمون فريدمن براي رتبهبندي
با استفاده از آزمون فريدمن میتوان میزان اهمیت هريک
از معیارهاي ارزيابيكننده كیفیت الگوي جديد از نظر مصاحبه-

جدول ()3آزمون فريدمن رتبهبندي اهميت هريک از معيارهاي ارزيابي كننده كيفيت الگوي جديد
معيارهاي ارزيابي كننده

ميانگين رتبه

بهبود انطباق با بکارگیري روشهاي نوين ارزشگذاري

1/00

جمعآوري درآمدهاي عابل اثبات

1/04

كاهش زمان ترخیص

1/09

كاهش نرخ بازرسيهاي فیزيکي

1/07

كارآمدتر نمودن گمرک با تخصیص بهینه منابعانساني و
تجهیزات

1/06
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معيارهاي ارزيابي كننده

ميانگين رتبه

جفب رضايت اربا رجوع

1/06

استفاده از ابزارهاي الزم براي بررسي ااتبار مفروضات ريسک

1/49

سنجش میزان انطباق فعاالن اعتصادي با عوانین و مقررات

1/49

نظارت بر بهرهور بودن پروفايلهاي ريسک

1/06

نظارت بر بهرهوري حسابرسيها

1/04

بکارگیري رهنمود هاي  WCOدر زمینه سنجش زمان ترخیص
كاالها (رهنمودهاي )TRS

1/09

بررسي و سنجش دورهاي میزان رضايت اربا رجوع

1/49

مقدار اماره آزمون(خي) χ2در ناحیه رد فرض صفر عرار
گرفته است بنابراين نتیجه ميشود كه حداعل يک جفت از
متغیرها داراي اهمیت متفاوت دارند و يکسان نميباشد.

آماره χ2

رتبهبندي میزان اهمیت هريک از معیارهاي ارزيابيكننده
كیفیت الگوي جديد به اين صورت است كه جفب رضايت
اربا رجوع بیشترين رتبه و اهمیت را دارد ،كاهش زمان
ترخیص  ،نظارت بر بهرهوري حسابرسيها  ،كاهش نرخ
بازرسيهاي فیزيکي و رتبهها و اهمیت بعدي را دارا مي باشند.

تدوین الگو ،برنامهها و رویه های استاندارد شده حسابرسی پس از ترخیص
شناسايي موضوعات بالقوه براي حسابرسي

شناسايي و تجزيه و تحليل شركتهايي كه بايد مورد بررسي قرار گيرد

فرايند انتخاب اظهارنامه هاي گمركي (حقيقي ،حقوقي) براساس مولفه هايي لحاظ شده در مديريت ريسک (اطالعات مندرج در سوابق وارد كنندگان ،اطالعات
تجاري ،سوابق گذشته حسابرسي شونده و اطالعات هوشمند) در مسير حسابرسي پس از ترخيص

بررسي و تحقيقات پيش از حسابرسي

برنامهريزي حسابرسي

انجام حسابرسي ميداني

ابالغ و شروع عمليات حسابرسي

مالقات اوليه حسابرس

بررسي اسناد ومدارک
ومداركحسابداري
ثبت و بازنگري
حسابرسي شخص ثالث
(در صورت لزوم)

تهيه گزارش

بازرسيها و كنترلهاي
فيزيكي (در صورت لزوم)

ارزشيابي و پيگيري

شكل( )1الگوي جديد فرايند و مراحل حسابرسي پس از ترخيص
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تدوين الگوي حسابرسي پس از ترخیص کاال در گمرک مبتني بر مديريت ريسک  / ...مهدي حیدرزاده ،حسن الماسي ،علیرضا امیرکبیري و کمال الدين رحماني

 -6نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،ارائه الگوي مطفو حسابرسي پس
از ترخیص در گمرک با رويکرد تسهیل و توسعه تجارت
خارجي است .براي نیل به هدف فوق اين س ال مطر است كه
الگوي مناسب براي اجراي حسابرس پس از ترخیص كاال در
گمارک ايران كدام است در پاسخ به س ال ،ابتدا بر اساس مبان
نظري تحقیق ،شاخصهاي حسابرسي پس از ترخیص كاال
تدوين و با استفاده از دادههاي حاصل از مصاحبه  97نفر از
خبرگان گمرک مولفه و معیارهاي مدل شناسايي گرديد .در
حال حاضر با انايت به اينکه در عانون امور گمركي ماده
( )649و آئین نامه اجرايي (مواد  670و  )676به حسابرسي
بعد از ترخیص پرداخته است .الكن اغفب مواد عانوني به آن
شکفي كه در عانون تسريع شده اجرا نمي گردد به شکفي كه
اكنون تمامي كاالهاي مندرج در اظهارنامههاي گمركي به دو
صورت تجاري و تولیدي و در سه مسیر سبز ،زرد و عرمز
ترخیص ميگردند و بازبیني و حسابرسي اظهارنامهها فقط و
فقط به استناد اسناد و مدارک ارائه شده تا هنگام ترخیص
مورد بررسي عرار ميگیرد .در حالي كه حسابرسي پس از
ترخیص مي -بايست با بررسي اسناد ،سوابق ،دفاتر و  ...شركت
هاي ترخیص كننده كاال و بازديد و رؤيت از مرحفه ورود كاال و
امفیات انجام شده بر روي آن تا مرحفه خروج كاال صورت
بگیرد .بنابراين ،طبق نظر كارشناسان جامعه آماري مصاحبه-
شوندگان ،اين الگو به منظور دستیابي به مزايايي ذكر شده و
جهتگیري از تقفبالت تجاري ،ك اظهاري ،نازل بودن ارزش،
تعرفههاي گمركي نادرست و استفادههاي نادرست از اسناد
مجعول و خالف واعع و ادم راايت عانون امور گمركي بسیار
مناسب مي باشد.
براي ايجاد وحدت رويه در اجراي فرايند حسابرسي و
ارتقاي كارايي و اثربخشي حسابرسها  ،پیروي از يک سري
استانداردهاي پذيرفته شده ميتواند نیل به اهداف اجرايي را
محقق سازد .هرچند كه حسابرسي پس از ترخیص را ميتوان
اینا منطبق بر حسابرسي صورتهاي مالي دانست ،اما هر دو
ففسفه يکساني از نظر اطمینانبخشي دارند .اهداف و دامنه
حسابرسي پس از ترخیص ،محدودتر از حسابرسي صورتهاي
مالي بوده و مخاطب گزارش آن نیز تقريبا به گمرک محدود
ميشود .بنابراين در بخش برنامه ريزي حسابرسي و اجراي
برنامه ،به طور نسبتا كامل و در بخش گزارشدهي ،به طور
محدود ميتوان از استانداردهاي مفي حسابرسي استفاده كرد .با
كمک حسابرسي پس از ترخیص امکان بررسي و انطباق
اظهارنامههاي تسفیمي به گمرک با عوانین و مقررات مربوط و
پرداخت صحیح حقوق ورودي مالیات ها و اوارض فراه مي-

شود .در اين فرايند نظارت بر ورود كاال به كشور صرفاً بر بازديد
از كاالها در گمرک بسنده نميشود و كاالها پس از ترخیص نیز
توسط اسناد رديابي شده و از اين طريق ميتوان به كاربرد
واععي اين واردات و دستیابي به تنظی واردات بر مبناي نیاز
واععي كمک كرد .در اين فرايند ديگر چندان نگران در رفتن
كاال از زير دستان بازرسان كمرگ نخواهی بود و الکترونیکي
شدن بسیاري از فرايندها در این حال ميتواند به تسريع
واردات عانوني توسط واردكنندگان عانوني كمک كند .به طوري
كه افیپور و همکاران ( )6996نیز نشان داد كه عوانین و
مقررات گمرک ،زيرساخت هاي گمرک ،تکنیک مديريت
ريسک ،منابعانساني گمرک و بازرگانان را به راهکارهاي اجرايي
حسابرسي پس از ترخیص كاال از گمرک ارائه كردند .همچنین،
نتايج تحقیق امیني و همکاران ( )6990حاكي از آن است كه
حسابرسي پس از ترخیص كاال مبتني بر استانداردهاي مفي
حسابرسي انجام گیرد .بنابراين ،در حیطه عوانین و مقررات
گمركي پیشنهاد ميشود بازرگانان مفزم به نگهداري اسناد و
مدارک و دفاتر طبق اصول پذيرفته شده حسابداري بوده و
همچنین طبق عوانین اجازه انجام حسابرسي و دسترسي به
محل فعالیت بازرگانان و ديگر طرفهاي درگیر در فرايند
واردات را به گمرک بدهند .االوه بر اين ،پیشنهاد ميشود
گمرک ،بازرگانان را رتبهبندي كرده و به تناسب ريسک هريک،
گواهینامههايي (بصورت دستي يا الکترونیکي) را به منظور
بهرهمندي از مزايايي مانند برخورداري از كمترين میزان
بازرسيها و سهولت در فرايند ترخیص ،براي آنان صادركند.
مزايا و سياست هاي حاصل از اجراي الگوي پيشنهادي
-

-

تسهیل كاالهاي تجاري معتبر در پي كاهش كنترل-
هاي مرزي
دريافت اطالاات و درک بهتر از تجارت مراجعه-
كنندگان به گمرک
ارزيابي و بازنگري آسان سطو خطر از طريق مراجعه
به محل كار شخص و شناسايي نقاط ضعو و عوت
سامانههاي بازرگاني
تسهیل يادگیري مراجعین و مديريت متمركز
بفندمدت و جامع راايت عوانین و مقررات
به كارگیري كار آمدتر منابع در اختیار گمرک
پیشبرد مفهوم خودحسابرسي داوطفبانه
شناسايي فعالیتهاي متقفبانه و ارجاع آنها به واحد
مقابفه با تخففات براي اعدامات مقتضي
مبنايي جهت ارزشیابي وضعیت كارگزاران مجاز
گمركي
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