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Кодекс професійної поведінки аудитора
Вступ
Цей кодекс є необхідною умовою для просування етичних норм професійної
поведінки для аудиторів у всіх сферах діяльності.
Професіоналізм
Аудитор завжди застосовує свої професійні знання та судження найкращим чином,
відповідно до чинного законодавства, чесно і в необхідному обсязі, враховуючи інтереси
всіх сторін, що беруть участь в договорі, в тому числі роботодавця, замовників і клієнтів, і
ставлячи ці інтереси вище особистих.
Аудитор буде вживати всі розумні кроки, щоб розвивати свою професійну
компетентність і підтримувати свою інформованість в поточних питаннях і тенденціях
розвитку професійних знань у сфері дії технічних регламентів.
Обов'язки перед суспільством
Аудитор буде дотримуватися всіх розумних заходів, щоб підтримувати суспільні
інтереси, інтереси держави в питаннях здоров'я, безпеки та впливу на навколишнє
середовища.
Обов'язки до професії
Аудитор буде завжди підтримувати гідність та репутацію своєї професії.
Будь-яка реклама експерт-експерт-аудиторських послуг повинна відповідати
вимогам чинного законодавства, чесною і такою, що відповідає дійсності і не повинна
містити порівняння з іншими професійними послугами.
Обов'язки по відношенню до замовників
• Аудитор не буде надавати послуги, які можуть стати причиною конфлікту інтересів без
попереднього письмового повідомлення усіх сторін потенційного конфлікту і досягнення
угоди.
• Аудитор свідомо не буде виконувати роботу, для якої він не має достатньої та
відповідної компетентності або повноважень.
• Аудитор повинен дотримуватися конфіденційності щодо інформації, отриманої в ході
його професійної роботи, крім тих випадків, коли інформація розкрита самим клієнтом
або існує згода клієнта на розкриття інформації, а також, коли розкриття інформації
вимагається відповідно до вимог чинного законодавства.
• Аудитор завжди дає замовникам поради, які є професійно об'єктивними, доречними і
своєчасними, та не є консалтинговою послугою стосовно питань перевірки.
• Аудитор завжди дотримується фінансової толерантності, таким чином, щоб наскільки це
можливо, контракти і фінансова домовленість однозначні і захищають інтереси всіх
сторін.
Обов'язки перед коллегами
Аудитор піклується про те, щоб не публікувати та не повідомляти необгрунтовану

оцінку роботи інших експерт-експерт-аудиторів. Аудитор не повинен свідомо ставити
рівного за положенням експерт-експерт-аудитора в ситуацію, в якій він або вона можуть
мимоволі порушувати будь-яку частину цього «Кодексу професійної поведінки».
Фінансові аспекти
Аудитор не повинен пропонувати, давати, запитувати або одержувати будь-яке
фінансову чи іншу матеріальну винагороду з метою незаконного впливу на результати
своєї професійної діяльності.
Перед укладенням юридично обов'язкової угоди аудитор повинен надати замовнику
письмову оцінку вірогідної оплати або погодити процедуру визначення оплати робіт та
має
гарантувати, що в рамках узгодженого процесу оплата не перевищить обумовлену суму.
Декларація
Я підтверджую, що прочитав вищезгаданий «Кодекс професійної поведінки» і буду
повністю його дотримуватися.
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