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ANALIZAREA CODULUI IESBA
Partea I: Cele cinci principii fundamentale

Profesioniștii contabili se confruntă deseori cu situații complexe din viața reală
care sunt ambigue. Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili („Codul”)
recent revizuit, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică
pentru Contabili (IESBA), stabilește principii pentru a îndruma conduita și a ajuta
contabilii să-și îndeplinească responsabilitatea de a acționa în interesul public,
chiar și în situații mai nuanțate.

De exemplu…
Sunteți directorul departamentului de politică
contabilă al unei companii de producție internaționale:
Directorul general executiv a prezentat o nouă propunere de
afaceri de a demara activități pe o piață emergentă. Se presupune
că planul este conform cu legile locale privind mita și corupția, dar
nu sunteți sigur că toată lumea ar fi de acord cu această evaluare.

Sunteți un manager de audit:
Având o experiență de mai mulți ani în auditul unei companii
private de retail, cunoașteți bine conducerea companiei și
vă așteptați să vi se ofere o oportunitate de a-l înlocui pe
vicepreședintele executiv al departamentului de planificare
financiară, care se va retrage curând. Vă preocupă faptul că este
posibil să nu vi se ofere poziția dacă sunt identificate probleme în
cursul auditului pentru anul curent.

Sunteți vicepreședintele departamentului financiar la o
companie de elită din domeniul biotehnologiei:
Departamentul de marketing tocmai a propus o nouă politică de
preț pentru medicamente vitale protejate prin brevete despre
care s-ar putea considera că profită de pacienții grav bolnavi,
aflați într-o situație disperată. Vi s-a solicitat să furnizați o analiză
care sprijină prețurile pe care directorii de marketing doresc să le
perceapă.

CINCI PRINCIPII FUNDAMENTALE AJUTĂ CONTABILII SĂ GESTIONEZE DILEMELE ETICE
INTEGRITATE
Fiți direct și onest în toate relațiile profesionale și de afaceri:
În calitate de director, ați evaluat caracterul planului de expansiune al directorului general executiv pentru
a stabili dacă acesta se bazează de fapt pe vreo influență neadecvată din partea oficialilor guvernamentali
pentru obținerea aprobărilor necesare pentru construirea unei fabrici și pentru vânzarea de produse?

OBIECTIVITATE
Nu permiteți ca subiectivismul, conflictul de interese sau influența necorespunzătoare a altor părți
să compromită raționamentul solid:
În calitate de manager de audit, fiind conștient de oportunitatea postului de vicepreședinte executiv, sunteți
capabil să planificați și să executați auditul cu un nivel adecvat de scepticism și verificare prealabilă?

COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ & ATENȚIE CUVENITĂ
Aplicați întotdeauna un nivel adecvat de cunoștințe, aptitudini și diligență:
În calitate de director, ați depus suficient efort pentru a înțelege într-adevăr regulile și reglementările care
guvernează mita astfel încât directorul general executiv să poată lua decizia corectă în legătură cu extinderea
pe noi piețe?

CONDUITĂ PROFESIONALĂ
Conformați-vă tuturor legilor și reglementărilor și nu acționați într-o manieră care ar putea
discredita profesia:
În calitate de vicepreședinte al departamentului financiar, analiza pe care ați întocmit-o în sprijinul noii politici
de preț este corectă și riguroasă – astfel încât să reziste în fața unei cercetări profesionale și să nu fie considerată
o informație subiectivă sau incompletă care „justifică” suma pe care departamentul de marketing dorește să o
perceapă?

CONFIDENȚIALITATE
Respectați confidențialitatea informațiilor dobândite în urma relațiilor profesionale și de afaceri, sub
rezerva legilor aplicabile:
În calitate de director, descoperiți ulterior e-mailuri care descriu un aranjament pentru a direcționa bani către oficiali
guvernamentali; cum ar trebui să comunicați intern această informație – inclusiv directorului general executiv, dacă
este necesar? Ce obligație aveți privind sesizarea autorităților sau divulgarea acestei informații?
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Deși nu este posibilă definirea fiecărei situații, natura bazată
pe principii a Codului este relevantă pentru toți profesioniștii
contabili, indiferent dacă aceștia lucrează pentru o firmă
de contabilitate sau într-o companie. Chiar dacă nu există o
dispoziție care să fie direct aplicabilă unei situații specifice,
cele cinci principii fundamentale stabilite în Cod ajută
contabilii să descopere calea adecvată – îndeplinindu-și
responsabilitatea profesională de a acționa în interesul
public.

DE UNDE PUTEȚI OBȚINE ASISTENȚĂ?
Principiile fundamentale se regăsesc în Secțiunea 110 a Codului.
Organizațiile profesionale de contabilitate – membre ale IFAC – trebuie să
le ofere sprijin membrilor lor în implementarea Codului. Așadar, asociațiile
sau institutele naționale pentru contabili sunt de obicei primele cărora li se
adresează profesioniștii contabili pentru îndrumări și instruire atunci când
se confruntă cu dileme etice. Secțiunea Building Trust and Ethics a Rețelei
de informații a IFAC (Knowledge Gateway) furnizează un număr mare de
resurse pentru profesioniștii contabili, inclusiv acest articol, precum și
articolul din mai 2019 intitulat Paying Professional Ethics More than Lip
Service.
Codul în format electronic, care este
disponibil pe www.IESBAeCode.org,
este o resursă online pentru contabili și
alți utilizatori ai Codului. Acesta asigură
accesul rapid și eficient la Cod, facilitând
utilizarea, implementarea și aplicarea sa.
Următoarea parte din seria Analizarea Codului IESBA va prezenta Cadrul general
conceptual al Codului, care este conceput pentru a ajuta profesioniștii contabili
să trateze „amenințările” la adresa capacității lor de a se conforma principiilor
fundamentale. Pe website-ul IESBA sunt disponibile informații suplimentare despre
IESBA și Cod.
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