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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A TÁRSASÁGI JOGRA
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy az elsődleges és másodlagos uniós jogszabályok 2019. március 30-án
közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés időpontja”) kezdődően nem
alkalmazandók többé az Egyesült Királyságra, kivéve, ha a kilépésről rendelkező,
megerősített megállapodás1 eltérő időpontot határoz meg2. Az Egyesült Királyság ezt
követően „harmadik ország”3 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti közigazgatási szervek ügye,
hanem a magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel az érdekelteket emlékeztetni kell azokra a jogi
következményekre, amelyeket figyelembe kell venni akkor, amikor az Egyesült
Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező esetleges megállapodásban foglalt bármely átmeneti
intézkedéstől függően a kilépés időpontjától kezdődően a társasági jogra vonatkozó uniós
szabályok már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez különösen a következő
következményekkel jár az uniós társasági jog különböző területein:


Az Egyesült Királyságban bejegyzett társaságok harmadik országbeli
társaságok lesznek, így az Európai Unió működéséről szóló szerződés 54. cikke
értelmében a tagállamok nem ismerik el azokat automatikusan (a Bíróság
ítélkezési gyakorlatával összhangban). A tagállamok nem lesznek kötelesek
elismerni azon társaságok jogi személyiségét és korlátolt felelősségét, amelyeket
az Egyesült Királyságban jegyeztek be, ám központi ügyvezetésük vagy üzleti
tevékenységük fő helye az EU-27-ben van. Az Egyesült Királyságban bejegyzett
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Az Egyesült Királysággal folyamatban vannak a kilépésről rendelkező megállapodásra irányuló
tárgyalások.
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Ezenkívül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban
az Európai Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a
Szerződések hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.
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A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

társaságokat az egyes tagállamok nemzeti joga (a nemzetközi magánjog
társaságokra vonatkozó szabályai és az ez alapján alkalmazandó anyagi társasági
jog) vagy nemzetközi jogi egyezmények alapján lehet elismerni. Ebből
következően előfordulhat, hogy – a vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi jogi
szabályoktól függően – az ilyen társaságok esetleg nem rendelkeznek az EU-ban
perképességgel, és a részvényeseket személyes felelősség terhelheti a társaság
adósságaiért.


Az Egyesült Királyságban bejegyzett társaságoknak az EU-27 tagállamaiban
működő fióktelepei harmadik országbeli társaságok fióktelepeinek minősülnek
majd, és a harmadik országbeli társaságokra vonatkozó szabályok alkalmazandók
rájuk.



A közlésre, alapításra, a tőke fenntartására és módosítására, valamint a
határokon átnyúló egyesülésekre vonatkozó uniós jogszabályok a továbbiakban
nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Így az egyesült királyságbeli
társaságokkal kapcsolatban érintett felek – ezen belül az alkalmazottak, hitelezők
és befektetők – a megfelelő biztosítékok tekintetében kizárólag az Egyesült
Királyság nemzeti szabályaira támaszkodhatnak. A továbbiakban nem lesznek
alkalmazandók az egyes céginformációk (például a létesítő okiratokkal, a társaság
képviseletére jogosult személyek kinevezésével, megbízatásuk megszűnésével és
adataival, valamint a társaság felszámolásával vagy a székhely
megváltoztatásával kapcsolatos dokumentumok és adatok) nyilvántartásokban
való kötelező közzétételére vonatkozó uniós szabályok.



Az uniós cégnyilvántartásokban – akár a határokon túl – elérhető
céginformációkhoz való hozzáférésre vonatkozó uniós jogszabályok nem
alkalmazandók az Egyesült Királyságra. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült
Királyság cégnyilvántartása a jövőben nem kapcsolódik az üzleti
nyilvántartások összekapcsolására szolgáló rendszerhez (BRIS); az egyesült
királyságbeli társaságokról a jövőben nem nyújt tájékoztatást az európai
igazságügyi portál. Továbbá az uniós cégnyilvántartások nem kapnak majd
értesítést az egyesült királyságbeli társaságokkal kapcsolatos egyes változásokról
(az EU–27 országaiban fiókteleppel rendelkező egyesült királyságbeli társaságok
változásai; olyan határokon átnyúló egyesülések, amelyek legalább egy uniós és
egy egyesült királyságbeli társaságot érintenek).



Az Egyesült Királyságban a jövőben nem lesz elérhető az európai
részvénytársaság (SE) társasági jogi formája.
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https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-andcorporate-governance_en általános tájékoztatást nyújt az uniós társasági jog területéről.
Ezek az oldalak szükség esetén további információkkal frissülnek.
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