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OBVESTILO DELEŽNIKOM
IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU OBVEZNE REVIZIJE

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji
predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije. To pomeni, da bo od 00.00 ure
30. marca 2019 (po srednjeevropskem času) (datum izstopa) za Združeno kraljestvo
prenehala veljati vsa primarna in sekundarna zakonodaja Unije, razen če se z
ratificiranim sporazumom o izstopu1 določi drug datum.2 Takrat bo Združeno kraljestvo
postalo „tretja država“.3
Priprave na izstop ne zadevajo samo organov EU in nacionalnih organov, ampak tudi
zasebne subjekte.
Glede na precejšnjo negotovost, predvsem v zvezi z vsebino morebitnega sporazuma o
izstopu, je treba zakonite revizorje in podjetja, za katera veljajo zahteve o reviziji,
opozoriti na pravne posledice, ki jih bo treba upoštevati, ko bo Združeno kraljestvo
postalo tretja država4.
Ob pridržku vseh prehodnih določb, ki bi jih lahko vseboval morebitni sporazum o
izstopu, se od datuma izstopa za Združeno kraljestvo ne bodo več uporabljala pravila EU
na področju obvezne revizije (in zlasti Direktiva o obveznih revizijah5). To ima zlasti
naslednje posledice:
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Z Združenim kraljestvom potekajo pogajanja o sklenitvi sporazuma o izstopu.
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Poleg tega lahko v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji Evropski svet v dogovoru z
Združenim kraljestvom soglasno odloči, da Pogodbi prenehata veljati pozneje.
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Tretja država je država, ki ni članica EU.
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Glede postopkov za podelitev dovoljenja zakonitim revizorjem v skladu s členom 14 Direktive
2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta o obveznih revizijah, ki so v teku na datum izstopa,
„Skupno poročilo pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva o napredku v prvi fazi
pogajanj na podlagi člena 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije“
določa, da bodo v zvezi z osebami, zajetimi v tem poročilu, ti postopki zaključeni v skladu s pravom
Unije (odstavek 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-europeanunion-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teuunited-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_sl

5

Direktiva 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za
letne in konsolidirane računovodske izkaze, UL L 157, 9.6.2006, str. 87.

1.

PRAVICA DO IZVAJANJA OBVEZNIH REVIZIJ V EU

 Od datuma izstopa se bodo fizične osebe, ki imajo dovoljenje kot revizorji v
Združenem kraljestvu (revizorji iz Združenega kraljestva), štele za revizorje iz tretje
države in se ne bodo več štele za zakonite revizorje za namene Direktive o obveznih
revizijah6. Revizijski subjekti, ki imajo dovoljenje v Združenem kraljestvu (revizijski
subjekti iz Združenega kraljestva), se bodo šteli za revizijske subjekte iz tretje države
in se ne bodo več šteli za revizijska podjetja za namene Direktive o obveznih
revizijah. Pravice do izvajanja obveznih revizij, ki jih zahteva zakonodaja države
članice v skladu z Direktivo o obveznih revizijah, ne bodo imeli niti revizorji iz
Združenega kraljestva niti revizijski subjekti iz Združenega kraljestva.
 Revizijsko podjetje z dovoljenjem v državi članici (EU-27) bi moralo skrbno preučiti,
ali bo od datuma izstopa še naprej izpolnjevalo pogoje iz člena 3(4) Direktive o
obveznih revizijah, zlasti v zvezi z glasovalnimi pravicami ter člani upravnega ali
poslovodnega telesa revizijskega podjetja.
2.

REGISTRACIJA REVIZORJEV IN REVIZIJSKIH SUBJEKTOV IZ TRETJIH DRŽAV

 Od datuma izstopa bo moral biti revizor iz Združenega kraljestva ali revizijski subjekt
iz Združenega kraljestva, ki izda revizijsko poročilo v zvezi z letnimi ali
konsolidiranimi računovodskimi izkazi podjetja, ki je registrirano zunaj EU in
katerega prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu 7
države članice EU, registriran v tej državi članici kot revizor iz tretje države ali kot
revizijsko podjetje iz tretje države8 v skladu s členom 45 Direktive o obveznih
revizijah.
 Brez take registracije nobeno tovrstno revizijsko poročilo ne bo imelo pravnega
učinka v zadevni državi članici.
 Za revizorje iz Združenega kraljestva ali revizijske subjekte iz Združenega kraljestva,
registrirane v skladu s členom 45 Direktive o obveznih revizijah, se bodo načeloma
uporabljali sistemi javnega nadzora, zagotavljanja kakovosti ter preiskav in kazni
države članice registracije (glej člen 45(3) Direktive o obveznih revizijah)9.
3.

DRUGI VIDIKI

 Obvezne revizije konsolidiranih računovodskih izkazov podjetij v EU, ki imajo
odvisna podjetja v Združenem kraljestvu: V skladu s členom 27 (v zvezi z
obveznimi revizijami konsolidiranih računovodskih izkazov) Direktive o obveznih
6

V skladu s členom 44 Direktive o obveznih revizijah bi lahko revizor iz Združenega kraljestva v državi
članici kot revizor iz tretje države zaprosil za podelitev dovoljenja za zakonitega revizorja, vendar,
med drugim, ob upoštevanju vzajemnosti. Revizorje iz tretjih držav, ki jim je bilo podeljeno dovoljenje
v skladu s členom 44 Direktive o obveznih revizijah, nadzirajo ustrezni organi držav članic.

7

Razen za izdajatelje dolžniških vrednostnih papirjev z denominacijo visoke vrednosti (glej člen 45(1)
direktive o obveznih revizijah).

8

Člena 16(2) in 17(2) Direktive o obveznih revizijah.

9

Brez poseganja v odstopanje v primeru enakovrednosti (glej člen 46 Direktive o obveznih revizijah).
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revizijah bo moral zakoniti revizor ali revizijsko podjetje z dovoljenjem v državi
članici, ki deluje kot revizor skupine za podjetje v EU, v zvezi z revizijo odvisnih
podjetij tega podjetja v Združenem kraljestvu upoštevati, da se bo za namene zahtev iz
navedenega člena zadevni revizor iz Združenega kraljestva ali revizijski subjekt iz
Združenega kraljestva obravnaval kot revizor iz tretje države ali revizijski subjekt iz
tretje države (tj. revizijsko delo revizorja iz Združenega kraljestva ali revizijskega
subjekta iz Združenega kraljestva bo ocenjeval in pregledoval revizor skupine).
 Sodelovanje zakonitih revizorjev in revizijskih podjetij iz EU s pristojnimi organi
Združenega kraljestva: V skladu z drugim pododstavkom člena 23(5) (o zaupnosti
in poslovni skrivnosti) Direktive o obveznih revizijah lahko zakoniti revizor ali
revizijsko podjetje z dovoljenjem v državi članici, ki izvaja obvezno revizijo podjetja
v EU, ki je del skupine podjetij, katerih nadrejeno podjetje je v Združenem kraljestvu,
ali podjetja v EU, ki je izdalo vrednostne papirje v Združenem kraljestvu, revizijske
delovne papirje ali druge dokumente, povezane z revizijo revidiranega podjetja v EU,
posreduje pristojnim organom Združenega kraljestva samo v skladu s pogoji iz
člena 47 Direktive o obveznih revizijah. Pri tem so zlasti potrebni soglasje zadevne
države članice in dogovori o vzajemnosti med pristojnimi organi.

Navedeno ne vpliva na možnost, da pristojni organ države članice revizorju iz tretje
države podeli dovoljenje za zakonitega revizorja v skladu s členom 44 Direktive o
obveznih revizijah.
Splošne informacije o obveznih revizijah so na voljo na spletnih straneh Komisije o
reviziji računovodskih izkazov podjetij (https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/company-reporting-and-auditing/auditing-companies-financial-statements_en). Te
strani bodo po potrebi posodobljene z dodatnimi informacijami.
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