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(2014. április 16.)
a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 537/2014/EU
RENDELETE
(2014. április 16.)
a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban
előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a
2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
(EGT-vonatkozású szöveg)
I. CÍM
TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk
Tárgy
Ez a rendelet megállapítja a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó
egységek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásai
jogszabályban előírt könyvvizsgálatának elvégzésére vonatkozó követel
ményeket, a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a
könyvvizsgáló cégek közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek
általi megszervezésére és kiválasztására vonatkozó, a függetlenségüket
és az összeférhetetlenség elkerülését elősegítő szabályokat, valamint a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló
cégek fenti követelményeknek való megfelelése felügyeletére vonatkozó
szabályokat.

2. cikk
Hatály
(1)

Ez a rendelet alkalmazandó:

a) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban
előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálókra és könyvvizsgáló cégekre;
b) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységekre.
(2)
Ezt a rendeletet a 2006/43/EK irányelv sérelme nélkül kell alkal
mazni.
(3)
Amennyiben egy, a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének 14. pontja
szerinti szövetkezet, egy, a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett
takarékbank vagy hasonló szervezet, vagy egy szövetkezet, a
86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett takarékbank vagy hasonló
szervezet leányvállalata vagy jogutódja a nemzeti rendelkezések értel
mében kötelezően vagy választhatóan egy nem nyereségszerzési célú
könyvvizsgáló szervezet tagja, a tagállamok dönthetnek úgy, hogy e
rendelet vagy annak egyes rendelkezései nem alkalmazandók az ilyen
szervezetek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára, feltéve, hogy a
függetlenségnek a 2006/43/EK irányelvben foglalt elveit a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló a szervezet valamely tagjának
jogszabályban előírt könyvvizsgálatának elvégzésekor teljesíti, továbbá
teljesítik azon személyek, akik befolyásolhatják a jogszabályban előírt
könyvvizsgálatot.
(4)
Amennyiben egy, a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének 14. pontja
szerinti szövetkezet, egy, a 86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett
takarékbank vagy hasonló szervezet, vagy egy szövetkezet, a
86/635/EGK irányelv 45. cikkében említett takarékbank vagy hasonló
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szervezet leányvállalata vagy jogutódja a nemzeti rendelkezések értel
mében kötelezően vagy választhatóan egy nem nyereségszerzési célú
könyvvizsgáló szervezet tagja, egy objektív, ésszerűen eljáró és tájéko
zott fél nem következtetne arra, hogy a tagságon alapuló viszony veszé
lyezteti a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló függetlenségét,
feltéve, hogy amikor egy ilyen könyvvizsgáló szervezet valamely
tagjának jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végzi, a függetlenség
elveit alkalmazzák a könyvvizsgálatot végző jog szerinti könyvvizs
gálókra és azon személyekre, akik befolyást gyakorolhatnak a jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatra.
(5)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a 30. cikkben említett
Európai Könyvvizsgálat-felügyeleti Szervek Bizottságát (a továbbiak
ban: CEAOB) az olyan kivételes helyzetekről, amikor nem alkalmazzák
ezt a rendeletet, vagy e rendelet egyes rendelkezéseit. Közlik a Bizott
sággal és a CEAOB-val e rendelet azon rendelkezéseit, amelyek az e
cikk (3) bekezdésében említett szervezetek jogszabályban előírt könyv
vizsgálatára nem alkalmazandók, valamint az e rendelkezések alkalma
zásának mellőzését igazoló indokokat.
3. cikk
Fogalommeghatározások
E rendelet alkalmazásában a 2006/43/EK irányelv 2. cikkében rögzített
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, kivéve az e rendelet
20. cikkében meghatározott "illetékes hatóság" kifejezés tekintetében.

II. CÍM
A
KÖZÉRDEKLŐDÉSRE
SZÁMOT
TARTÓ
GAZDÁLKODÓ
EGYSÉGEK JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT KÖNYVVIZSGÁLATÁRA
VONATKOZÓ FELTÉTELEK

4. cikk
Könyvvizsgálói díjak
(1)
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységeknél végzett,
jogszabályban előírt könyvvizsgálat díja nem lehet sikerdíj.
A 2006/43/EK irányelv 25. cikkének sérelme nélkül, az első albekezdés
alkalmazásában a sikerdíj a könyvvizsgálói tevékenységért járó olyan
díj, amelyet előre meghatározott alapon, egy ügylet kimenetelének vagy
eredményének, vagy az elvégzett munka eredményének függvényében
számítanak ki. A bíróság vagy illetékes hatóság által megállapított díj
nem tekintendő sikerdíjnak.
(2)
Ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
könyvvizsgáló cég a vizsgált gazdálkodó egységnek, a vizsgált gazdál
kodó egység anyavállalatának vagy az általa kontrollált vállalkozá
soknak három vagy több egymást követő pénzügyi évben az e rendelet
5. cikkének (1) bekezdésében említettektől eltérő nem könyvvizsgálói
szolgáltatásokat nyújt, akkor az ilyen szolgáltatások díjának összege egy
adott pénzügyi évben legfeljebb a vizsgált gazdálkodó egységnek és –
adott esetben – anyavállalatának, az általa kontrollált vállalkozásoknak
és az ezen vállalkozáscsoport összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatáért az elmúlt
három egymást követő pénzügyi évben fizetett díjak átlagának 70 %-a
lehet.
Az első albekezdésben meghatározott korlátok alkalmazása alól ki kell
zárni az 5. cikk (1) bekezdésében említettektől eltérő, az uniós és a
nemzeti jogszabályokban előírt nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat.

02014R0537 — HU — 16.06.2014 — 000.006 — 4
▼B
A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az illetékes hatóság a jogsza
bály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég
kérelmére kivételes alapon engedélyezheti, hogy a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég valamely vizs
gált gazdálkodó egység tekintetében két pénzügyi évet nem meghaladó
időtartamra mentesüljön az első albekezdés követelményei alól.
(3)
Ha egy közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységtől kapott
díjak összege az elmúlt három egymást követő pénzügyi év mindegyi
kében meghaladja a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy a könyvvizsgáló cég vagy adott esetben a jogszabályban előírt
könyvvizsgálatot ezen pénzügyi évek mindegyikében elvégző csoport
könyvvizsgáló teljes díjbevételének 15 %-át, akkor a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a könyvvizsgáló cégnek, vagy –
az esettől függően – a csoportkönyvvizsgálónak tájékoztatnia kell az
auditbizottságot erről a tényről, és meg kell vitatnia az auditbizottsággal
a függetlenségét veszélyeztető tényezőket és a veszély mérséklésére
alkalmazott óvintézkedéseket. Az auditbizottságnak mérlegelnie kell,
hogy a könyvvizsgálói jelentés kiadása előtt el kell-e végeztetni a
könyvvizsgálói megbízás minőség-ellenőrzését más jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgálóval vagy könyvvizsgáló céggel.
Ha egy ilyen, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységtől kapott
díjak összege továbbra is meghaladja a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég vagy – az esettől függően – a
jogszabályban előírt könyvvizsgálatot ezen pénzügyi évek mindegyi
kében elvégző csoportkönyvvizsgáló teljes díjbevételének 15 %-át, az
auditbizottságnak objektív okok alapján döntenie kell arról, hogy az
ilyen szervezet vagy szervezetcsoport jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálója vagy könyvvizsgáló cége vagy csoportkönyvvizsgálója
folytathatja-e a jogszabályban előírt könyvvizsgálat elvégzését egy
további, két évet semmiképpen nem meghaladó időtartamra.
(4)
A tagállamok az e cikkben előírtaknál szigorúbb követelményeket
is alkalmazhatnak.

5. cikk
A nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtásának tilalma
(1)
Egy közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, illetve ha a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég egy hálózathoz
tartozik, e hálózat valamely tagja, nem nyújthat az Unión belüli vizsgált
gazdálkodó egységnek, anyavállalatának vagy általa kontrollált vállalko
zásoknak semmilyen tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatást
a) a vizsgált időszak kezdete és a könyvvizsgálói jelentés kiadása
közötti időszakban; valamint
b) az a) pontban említett időszakot közvetlenül megelőző pénzügyi
évben ►C1 a második albekezdés e) pontjában ◄ felsorolt szolgál
tatások tekintetében.
E cikk alkalmazásában a tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatások az
alábbiak:
a) az alábbiakkal kapcsolatos adóügyi szolgáltatások:
i. adóügyi formanyomtatványok elkészítése;
ii. béradó;
iii. vámok;
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iv. az állami támogatások és adókedvezmények azonosítása, kivéve,
ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
könyvvizsgáló cég általi segítségnyújtást e szolgáltatások tekin
tetében jogszabály írja elő;
v. az adóhatóságok adóellenőrzéseivel kapcsolatos segítségnyújtás,
kivéve, ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy a könyvvizsgáló cég általi segítségnyújtást ezen ellen
őrzések tekintetében jogszabály írja elő;
vi. a közvetlen és közvetett, valamint a halasztott adó kiszámítása;
vii. adótanácsadás;
b) olyan szolgáltatások, amelyek a vizsgált gazdálkodó egység vezeté
sében vagy döntéshozatalában való bármilyen szerepvállalással
járnak;
c) könyvvitel, valamint számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimuta
tások készítése;
d) bérszámfejtés;
e) belső ellenőrzési vagy kockázatkezelési eljárások kialakítása és
végrehajtása a pénzügyi információk kialakítására és/vagy ellenőrzé
sére vagy a pénzügyi információtechnológiai rendszerek kialakítására
és végrehajtására vonatkozóan;
f) értékelési szolgáltatások, ideértve az aktuáriusi vagy a jogvitákkal
kapcsolatos támogató szolgáltatásokkal összefüggésben végzett érté
keléseket is;
g) az alábbiakkal kapcsolatos jogi szolgáltatások:
i. általános tanácsadás;
ii. tárgyalás a vizsgált gazdálkodó egység nevében; és
iii. jogi képviselet jogviták rendezése során;
h) a vizsgált szervezet belső audit funkciójával kapcsolatos szolgáltatá
sok;
i) a vizsgált gazdálkodó egység finanszírozásával, tőkeszerkezetével és
tőkeallokációjával, valamint befektetési stratégiájával összefüggő
szolgáltatások, a pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos bizonyosságot
nyújtó szolgáltatások nyújtásának kivételével, ideértve a vizsgált
gazdálkodó egység által kiadott tájékoztatókkal kapcsolatos megerő
sítő levelek kiadását is;
j) a vizsgált gazdálkodó egység részvényeinek bevezetése, kereskedése
vagy jegyzése;
k) az alábbiakkal kapcsolatos humánerőforrás-szolgáltatások:
i. olyan vezetői pozíció, amely lehetővé teszi jelentős befolyás
gyakorlását a jogszabályban előírt könyvvizsgálat tárgyát képező
számviteli nyilvántartások és pénzügyi kimutatások elkészítése
felett, ha ezek a szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban:
— jelöltek keresése az ilyen pozíciókba, vagy
— az ilyen pozíciókra jelentkező személyek referenciáinak
ellenőrzése.
ii. a szervezeti felépítés kialakítása; és
iii. költségellenőrzés.
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(2)
A tagállamok
eltérő szolgáltatások
veszélyesnek tartják.
bekezdésben szereplő

megtilthatják az (1) bekezdésben felsoroltaktól
nyújtását, amennyiben azokat a függetlenségre
A tagállamok közlik a Bizottsággal, ha az (1)
listára más szolgáltatásokat is felvesznek.

(3)
Az (1) bekezdés második albekezdésétől eltérve a tagállamok
engedélyezhetik az a) pont i., valamint iv–vii. alpontjában és az f)
pontban említett szolgáltatások nyújtását, feltéve, hogy az alábbi köve
telmények teljesülnek:
a) sem külön, sem együttesen nincsenek közvetlen hatással, illetve
külön és együttesen is elhanyagolható hatással vannak a vizsgált
pénzügyi kimutatásokra;
b) a 11. cikk szerinti, az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelen
tésben átfogóan dokumentálták és elmagyarázták az auditált pénz
ügyi kimutatásokra gyakorolt becsült hatást; valamint
c) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég megfelel a 2006/43/EK irányelvben meghatározott függet
lenségi elveknek.
(4)
Egy közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, illetve ha a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég egy hálózathoz
tartozik, e hálózat bármely tagja nyújthat a vizsgált gazdálkodó egység
nek, anyavállalatának vagy az általa kontrollált vállalkozásoknak az (1)
és (2) bekezdésben említett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatásoktól
eltérő nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat, amennyiben az auditbizott
ság, miután a 2006/43/EK irányelv 22b. cikkével összhangban megfele
lően felmérte a függetlenséget fenyegető veszélyeket és az alkalmazott
óvintézkedéseket, ezt jóváhagyta. Az auditbizottságnak adott esetben
iránymutatásokat kell kiadnia a (3) bekezdésben említett szolgáltatások
tekintetében.
A tagállamok szigorúbb szabályokat is megállapíthatnak azon feltéte
lekre vonatkozóan, amelyek mellett egy jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég, illetve egy olyan hálózat vala
mely tagja, amelyhez a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy a könyvvizsgáló cég tartozik, az (1) bekezdésben említett tiltott,
nem könyvvizsgálói szolgáltatásoktól eltérő nem könyvvizsgálói szol
gáltatásokat nyújthat a vizsgált gazdálkodó egységnek, anyavállalatának
vagy az általa kontrollált vállalkozásoknak.
(5)
Ha egy olyan a hálózatnak valamely tagja, amelyhez a közérdek
lődésre számot tartó gazdálkodó egység jogszabályban előírt könyvvizs
gálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég tartozik, egy a vizsgált közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodó egység kontrollja alatt álló, harmadik országban
bejegyzett vállalkozás részére az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett
nem könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújt, akkor az érintett jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek fel
kell mérnie, hogy függetlenségét veszélyeztetik-e a hálózat tagja által
ekként nyújtott szolgáltatások.
Ha az ekként nyújtott szolgáltatások befolyásolják a függetlenségét,
akkor a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a
könyvvizsgáló cégnek adott esetben óvintézkedéseket kell alkalmaznia
a harmadik országban ekként nyújtott szolgáltatásokból eredő veszélyek
mérséklése érdekében. A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gáló vagy a könyvvizsgáló cég a közérdeklődésre számot tartó gazdál
kodó egység jogszabályban előírt könyvvizsgálatát csak akkor végezheti
a továbbiakban is, ha e rendelet 6. cikkével és a 2006/43/EK irányelv
22b. cikkével összhangban igazolni tudja, hogy ezen szolgáltatások
nyújtása nem befolyásolja szakmai ítélőképességét és a könyvvizsgálói
jelentést.
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E bekezdés alkalmazásában:
a) a vizsgált gazdálkodó egység döntéshozatalában való részvételt, vala
mint az (1) bekezdés második albekezdésének b), c) és e) pontjában
említett szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, hogy az minden
esetben érinti a függetlenséget, és ez óvintézkedésekkel nem mérsé
kelhető;
b) az (1) bekezdés második albekezdésének b), c) és e) ponttól eltérő
pontjaiban említett szolgáltatások nyújtását úgy kell tekinteni, hogy
érinti a függetlenséget, és hogy az ezáltal okozott veszély mérséklé
sére óvintézkedéseket tesz szükségessé.
6. cikk
A

jogszabályban előírt könyvvizsgálat előkészítése
függetlenséget fenyegető veszélyek felmérése

és

a

(1)
Egy közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatára szóló megbízás elfogadása vagy foly
tatása előtt a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
könyvvizsgáló cég köteles a 2006/43/EK irányelv 22b. cikkének rendel
kezésein felül felmérni és dokumentálni a következőket:
a) azt, hogy teljesíti-e az e rendelet 4. és 5. cikkében rögzített követel
ményeket,
b) azt, hogy teljesülnek-e az e rendelet 17. cikkében rögzített feltételek,
c) a 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül, a közérdeklődésre számot
tartó gazdálkodó egység felügyelő, irányító és ügyvezető testületei
tagjainak integritását.
(2)
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég köteles:
a) évente írásban igazolni az auditbizottságnak, hogy a jogszabályban
előírt könyvvizsgálatot végző, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég és könyvvizsgáló partnerek,
szenior menedzserek és menedzserek függetlenek a vizsgált gazdál
kodó egységtől;
b) megvitatni az auditbizottsággal a függetlenségét fenyegető veszélye
ket, valamint az általa e veszélyek csökkentésére alkalmazott, az (1)
bekezdés szerint dokumentált óvintézkedéseket.
7. cikk
Szabálytalanságok
E rendelet 12. cikkének és a 2005/60/EK irányelv sérelme nélkül, ha a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnél jogszabályban előírt
könyvvizsgálatot végző, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy könyvvizsgáló cég azt feltételezi vagy alapos oka van annak felté
telezésére, hogy a szabálytalanság, többek között a vizsgált gazdálkodó
egység pénzügyi kimutatásait érintő csalás történhet vagy történhetett,
akkor erről tájékoztatnia kell a vizsgált gazdálkodó egységet, és fel kell
kérnie az ügy kivizsgálására, valamint arra, hogy hozzon megfelelő
intézkedéseket a szabálytalanságok kezelésére és a szabálytalanságok
ismételt előfordulásának megakadályozására.
Ha a vizsgált gazdálkodó egység nem vizsgálja ki az ügyet, a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég köteles
tájékoztatni a tagállam által az ilyen szabálytalanságok kivizsgálására
kijelölt hatóságokat.
Az első albekezdésben említett szabálytalanságok jóhiszemű közlése az
említett hatóságokkal a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
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vagy a könyvvizsgáló cég részéről nem jelenti az információk nyilvá
nosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi korláto
zások megszegését.

8. cikk
Az egyedi megbízások minőség-ellenőrzése
(1)
A 10. és 11. cikkben említett jelentések kiadása előtt el kell
végezni az egyedi megbízások minőség-ellenőrzését (e cikkben a továb
biakban: ellenőrzés) annak megítélése céljából, hogy a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner
az ezen jelentések tervezetében foglalt véleményre és következtetésekre
juthattak-e.
(2)
Az ellenőrzést a megbízás minőségellenőrének (e cikkben a
továbbiakban: ellenőr) kell elvégeznie. Az ellenőr olyan jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló, aki nem vesz részt abban a jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatban, amelyre az ellenőrzés vonatkozik.
(3)
A (2) bekezdéstől eltérve, amennyiben a jogszabályban előírt
könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég végzi, és minden, jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló részt vett a jogszabályban előírt
könyvvizsgálat elvégzésében, vagy amennyiben a jogszabályban előírt
könyvvizsgálatot olyan, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
végzi, aki nem tagja vagy alkalmazottja egy könyvvizsgáló cégnek,
gondoskodnia kell arról, hogy egy másik jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgáló végezze el az ellenőrzést. A dokumentumoknak vagy
információknak a független ellenőr e cikk alkalmazásában történő
rendelkezésére bocsátása nem minősül a szakmai titoktartás megszegé
sének. Az ellenőrnek e cikk alkalmazásában rendelkezésére bocsátott
dokumentumokra vagy információkra szakmai titoktartási kötelezettség
vonatkozik.
(4)
Az ellenőrzés elvégzése során az ellenőrnek legalább a követke
zőket nyilvántartásba kell vennie:
a) a végrehajtott könyvvizsgálati eljárások során kialakított lényeges
vélemények és fő megállapítások, valamint a fő megállapításokból
levont következtetések alátámasztására a jogszabály szerint engedé
lyezett könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizsgáló partner által adott
szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást, függetlenül attól, hogy azt az
ellenőr kérésére adták vagy sem;
b) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a fő
könyvvizsgáló partnernek a 10. és 11. cikkben említett jelentések
tervezetében közölt véleményét.
(5)

Az ellenőrzés során legalább a következőket meg kell vizsgálni:

a) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég függetlenségét a vizsgált gazdálkodó egységtől;
b) a jogszabályban előírt könyvvizsgálat szempontjából releváns, a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a fő könyvvizs
gáló partner által a jogszabályban előírt könyvvizsgálat elvégzése
során feltárt jelentős kockázatokat, valamint az általa a feltárt kocká
zatok megfelelő kezelésére hozott intézkedéseket;
c) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a fő könyv
vizsgáló partner által adott indokolást, különösen a lényegesség
szintjére és a b) pontban említett jelentős kockázatokra vonatkozóan;
d) a külső szakértőktől kért tanácsadást, valamint a kapott tanácsok
alkalmazását;
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e) a könyvvizsgálat elvégzése során a pénzügyi kimutatásokban feltárt,
helyesbített és helyesbítetlen hibás állítások jellegét és hatókörét;
f) az auditbizottsággal, valamint a vizsgált gazdálkodó egység ügyve
zető és/vagy felügyelő testületeivel megvitatott kérdéseket;
g) az illetékes hatóságokkal és adott esetben egyéb harmadik felekkel
megvitatott kérdéseket;
h) azt, hogy a dossziéból az ellenőr által kiválasztott dokumentumok és
információk alátámasztják-e a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálónak vagy a fő könyvvizsgáló partnernek a 10. és
11. cikkben említett jelentések tervezetében kifejezett véleményét.
(6)
Az ellenőr az ellenőrzés eredményeit megvitatja a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálóval vagy a fő könyvvizsgáló part
nerrel. A könyvvizsgáló cég eljárásokat vezet be annak eldöntésére,
hogy hogyan kell rendezni a fő könyvvizsgáló partner és az ellenőr
közötti esetleges nézeteltéréseket.
(7)
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég és az ellenőr nyilvántartást vezet az ellenőrzés eredménye
iről, valamint az eredményeket megalapozó szempontokról.

9. cikk
Nemzetközi könyvvizsgálati standardok
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 39. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén elfogadja a 2006/43/EK
irányelv 26. cikkében említett nemzetközi könyvvizsgálati standardokat,
a könyvvizsgálati gyakorlat, valamint a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek függetlensége és belső minő
ségellenőrzése területén, azoknak az Unión belüli alkalmazása céljából,
feltéve, hogy teljesítik a 2006/43/EK irányelv 26. cikke (3) bekezdé
sének a), b) és c) pontjában szereplő követelményeket, és nem módo
sítják és nem egészítik ki az e rendelet 7., 8. és 18. cikkében megálla
pított követelményeket vagy nem egészítik ki azokat a fent felsoroltak
kivételével.

10. cikk
A könyvvizsgálói jelentés
(1)
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló(k) vagy a
könyvvizsgáló cég(ek) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó
egységnél végzett jogszabályban előírt könyvvizsgálat eredményeit
könyvvizsgálói jelentésben mutatják be.
(2)
A könyvvizsgálói jelentést a 2006/43/EK irányelv 28. cikkének
rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni, és annak ezenfelül
legalább a következőket kell teljesítenie:
a) meg kell állapítania, hogy ki vagy melyik szervezet jelölte ki a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló(ka)t vagy a könyv
vizsgáló cég(ek)et;
b) közölnie kell a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy
a könyvvizsgáló cégek kijelölésének napját, valamint a folyamatos
megbízás teljes időtartamát a korábbi hosszabbításokkal és megújí
tásokkal együtt;
c) a könyvvizsgálói záradék támogatásaként tartalmaznia kell a követ
kezőket:
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i. a lényeges hibás állítások legfontosabb értékelt kockázatainak
leírása, ideértve a csalásból eredő, lényeges hibás állítások érté
kelt kockázatait;
ii. a könyvvizsgáló e kockázatokra adott válaszának összefoglalását;
valamint
iii. adott esetben az említett kockázatok tekintetében megfogalmazott
legfontosabb észrevételeket.
Amennyiben az az egyes lényeges hibás állítások legfontosabb érté
kelt kockázatairól szóló könyvvizsgálói jelentésekben foglalt fenti
információk tekintetében jelentőséggel bír, a könyvvizsgálói jelen
tésben egyértelműen utalni kell a pénzügyi kimutatásokban közzétett
vonatkozó információkra.
d) ismertetnie kell, hogy a jogszabályban előírt könyvvizsgálat milyen
mértékben volt vélhetően képes a szabálytalanságok, többek között
csalás felderítésére;
e) meg kell erősítenie, hogy a könyvvizsgálói záradék összhangban áll
a 11. cikkben említett, az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelen
téssel;
f) nyilatkozatot kell tartalmaznia arról, hogy az 5. cikk (1) bekezdé
sében említett tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatások nyújtására
nem került sor, valamint arról, hogy a jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgáló(k) vagy a könyvvizsgáló cég(ek) a könyvvizs
gálat elvégzésében teljes mértékben megőrizte/megőrizték a vizsgált
gazdálkodó egységtől való függetlenségét/függetlenségüket;
g) fel kell tüntetnie minden olyan, a jogszabályban előírt könyvvizs
gálaton túl a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
könyvvizsgáló cég, által a vizsgált gazdálkodó egységnek és az általa
kontrollált vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatást, amely nem
szerepel az üzleti jelentésben vagy a pénzügyi kimutatásokban.
A tagállamok további követelményeket is előírhatnak a könyvvizsgálói
jelentés tartalmára vonatkozóan.
(3)
A (2) bekezdés e) pontjában előírtak kivételével a könyvvizsgálói
jelentés nem tartalmazhat kereszthivatkozást a 11. cikkben említett, az
auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentésre. A könyvvizsgálói jelen
tést világos, egyértelmű nyelvezettel kell megszövegezni.
(4)
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég nem használhatja fel illetékes hatóság nevét úgy, hogy az
arra utaljon vagy azt sugallja, hogy az adott illetékes hatóság a könyv
vizsgálói jelentést elfogadta vagy jóváhagyta.
11. cikk
Az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés
(1)
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatát végző jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálóknak vagy könyvvizsgáló cégeknek a vizsgált gazdálkodó
egység auditbizottsága részére kiegészítő jelentést kell benyújtaniuk,
legkésőbb a 10. cikkben említett könyvvizsgálói jelentés benyújtásával
egyidejűleg. A tagállamok ezenfelül azt is előírhatják, hogy ezt a kiegé
szítő jelentést a vizsgált gazdálkodó egység irányító vagy felügyelő
testületének is be kell nyújtani.
Ha a vizsgált gazdálkodó egységnél nem működik auditbizottság, akkor
a kiegészítő jelentést a vizsgált gazdálkodó egységnél az auditbizott
ságnak megfelelő feladatokat ellátó testülethez kell benyújtani. A
tagállamok engedélyezhetik az auditbizottságnak, hogy e kiegészítő
jelentést a nemzeti jogukban előírt harmadik felek rendelkezésére
bocsássa.
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(2)
Az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentést írásban kell
elkészíteni. A jelentésben ismertetni kell az elvégzett, jogszabályban
előírt könyvvizsgálat eredményeit, és legalább:
a) bele kell foglalni a 6. cikk (2) bekezdése a) pontjában említett, a
függetlenségről szóló nyilatkozatot;
b) ha a jogszabályban előírt könyvvizsgálatot könyvvizsgáló cég
végezte, a jelentésben fel kell tüntetni minden, a könyvvizsgálatban
részt vevő fő könyvvizsgáló partnert;
c) ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég megállapodásokat kötött arról, hogy valamely tevé
kenységét olyan másik, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gáló vagy könyvvizsgáló cég végezze, amely nem tagja ugyanannak
a hálózatnak, vagy külső szakértők munkájára támaszkodott, a jelen
tésben fel kell tüntetni ezt a tényt, és meg kell erősíteni, hogy a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég megkapta a másik, jogszabály szerint engedélyezett könyv
vizsgálótól vagy könyvvizsgáló cégtől és/vagy a külső szakértőtől a
függetlenségükre vonatkozó nyilatkozatot;
d) ismertetni kell az auditbizottsággal vagy a vizsgált gazdálkodó
egységnél az auditbizottságnak megfelelő feladatot ellátó testülettel,
a vizsgált gazdálkodó egység ügyvezető testületével és irányító vagy
felügyelő testületével folytatott kommunikáció jellegét, gyakoriságát
és terjedelmét, ideértve az ezen testületekkel tartott találkozók dátu
mait is;
e) bele kell foglalni a könyvvizsgálat hatókörét és időzítését;
f) ha egynél több jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót
vagy könyvvizsgáló céget jelöltek ki, ismertetni kell a feladatok
megoszlását a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók
és/vagy a könyvvizsgáló cégek között;
g) ismertetni kell az alkalmazott módszert, ideértve azt is, hogy a
mérleg mely kategóriáit ellenőrizték közvetlenül, illetve mely kate
góriáknál végeztek rendszer- és megfelelőség-ellenőrzést, ideértve a
rendszer- és megfelelőség-ellenőrzés súlyozásában az előző évhez
képest történt lényeges változásokra vonatkozó magyarázatot
abban az esetben is, ha az előző évben a jogszabályban előírt
könyvvizsgálatot más, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálók vagy könyvvizsgáló cégek végezték;
h) számszerűen fel kell tüntetni a pénzügyi kimutatások egészének a
jogszabályban előírt könyvvizsgálatánál alkalmazott lényegességi
küszöböt, és adott esetben az ügyletek, számlaegyenlegek vagy szol
gáltatandó adatok egyes kategóriáira alkalmazott lényegességi
küszöböt vagy küszöböket, és fel kell tüntetnie a lényegességi
küszöb meghatározásakor figyelembe vett minőségi tényezőket;
i) közölni kell és meg kell magyarázni a könyvvizsgálat során feltárt
olyan eseményekkel és körülményekkel kapcsolatos véleményeket,
amelyek komolyan kétségessé tehetik azt, hogy a vállalkozás képes
a tevékenységének folytatására, továbbá azt, hogy az említett esemé
nyek és körülmények súlyos bizonytalanságot jelentenek-e, ezen
felül összefoglalóan ismertetni kell azokat a garanciákat, megerősítő
leveleket, állami intervencióra vonatkozó vállalásokat, valamint
egyéb támogató intézkedéseket, amelyeket figyelembe vettek akkor,
amikor értékelték, hogy a vállalkozás képes-e tevékenységének foly
tatására;
j) be kell számolni a vizsgált gazdálkodó egység, vagy összevont
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatások esetében az anyavállalat,
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belső pénzügyi ellenőrzési rendszerében, és/vagy a könyvelési rend
szerében tapasztalt jelentős hiányosságokról. Minden ilyen jelentős
hiányosság tekintetében a kiegészítő jelentésnek tartalmaznia kell,
hogy a szóban forgó hiányosságot a vezetőség orvosolta-e;
k) be kell számolni minden olyan jelentős ügyről, amely a törvényi
vagy rendeleti előírások vagy a létesítő okirat rendelkezéseinek a
könyvvizsgálat során feltárt tényleges vagy vélt megszegésével
kapcsolatosak, amennyiben azokat lényegesnek tartják ahhoz, hogy
az auditbizottság elláthassa feladatait;
l) be kell számolni és értékelni kell az éves vagy összevont (konszo
lidált) éves pénzügyi kimutatások különböző tételeire alkalmazott
értékelési módszereket, beleértve e módszerek változásának eset
leges hatását is;
m) összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatások jogszabályban
előírt könyvvizsgálata esetén a jelentésnek magyarázatot kell tartal
maznia a konszolidáció alkalmazási körére és a konszolidációba
esetlegesen be nem vont szervezetekre a vizsgált gazdálkodó egység
által alkalmazott kizárási kritériumokra és arra, hogy ezek az alkal
mazott kritériumok összhangban vannak-e a pénzügyi beszámolásra
vonatkozó keretrendszerrel;
n) adott esetben fel kell tüntetni az összevont (konszolidált) éves pénz
ügyi kimutatások könyvvizsgálatát végző könyvvizsgáló hálóza
tához nem tartozó harmadik országbeli könyvvizsgáló(k), jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló(k), harmadik országbeli könyv
vizsgálói szervezet(ek) vagy könyvvizsgáló cég(ek) által az össze
vont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatások jogszabályban előírt
könyvvizsgálatával kapcsolatban végzett könyvvizsgálói munkát;
o) jelezni kell, hogy a vizsgált gazdálkodó egység minden kért magya
rázatot és dokumentumot megadott, illetve rendelkezésre bocsátotte;
p) be kell számolni az alábbiakról:
i. a jogszabályban előírt könyvvizsgálat során tapasztalt bármely
jelentős nehézségek;
ii. a jogszabályban előírt könyvvizsgálat során felmerült bármely
jelentős problémák, amelyeket a vezetőséggel szóban vagy
levélben megvitattak; és
iii. a jogszabályban előírt könyvvizsgálat során felmerülő bármely
egyéb kérdés, amely – a könyvvizsgáló szakmai véleménye
alapján – lényeges a pénzügyi beszámolás folyamatának
felügyelete szempontjából.
A tagállamok további követelményeket is előírhatnak az auditbizott
sághoz címzett kiegészítő jelentés tartalmára vonatkozóan.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég
vagy az auditbizottság kérésére a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló(k) vagy a könyvvizsgáló cég(ek) kötelesek megvitatni a
könyvvizsgálat során felmerült, az auditbizottsághoz címzett kiegészítő
jelentésben és különösen az első albekezdés j) pontjában foglalt legfon
tosabb kérdéseket a vizsgált gazdálkodó egység auditbizottságával,
irányító testületével vagy adott esetben a felügyelő testületével.
(3)
Ha egyszerre több, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálót vagy könyvvizsgáló céget is megbíztak, és ha azok nem értenek
egyet egymással a könyvvizsgálati eljárásokat, a számviteli szabályokat,
vagy a jogszabályban előírt könyvvizsgálat lefolytatását érintő bármely
egyéb kérdést illetően, akkor a nézeteltérést az auditbizottsághoz címzett
kiegészítő jelentésben indokolni kell.
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(4)
Az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentést alá kell írni és
dátummal kell ellátni. Ha a jogszabályban előírt könyvvizsgálatot
könyvvizsgáló cég végzi, akkor az auditbizottsághoz címzett kiegészítő
jelentést a jogszabályban előírt könyvvizsgálatot a könyvvizsgáló cég
nevében elvégző jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak
kell aláírni.
(5)
Kérelemre és a nemzeti joggal összhangban a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgálóknak vagy a könyvvizsgáló cégeknek hala
déktalanul a 20. cikk (1) bekezdése szerinti illetékes hatóságok rendel
kezésére kell bocsátaniuk az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelen
tést.
12. cikk
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység felügyeleteihez
címzett jelentés
(1)
A 2004/39/EK irányelv 55. cikkének, a 2013/36/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv (1) 63. cikkének, a 2007/64/EK irányelv
15. cikke (4) bekezdésének, a 2009/65/EK irányelv 106. cikkének, a
2009/110/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének, valamint a
2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 72. cikkének
sérelme nélkül a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység
jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedé
lyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég köteles haladéktalanul
beszámolni az adott közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységet
felügyelő illetékes hatóságoknak vagy, amennyiben az érintett tagállam
úgy határozza meg, a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót
vagy a könyvvizsgáló céget felügyelő illetékes hatóságnak az adott
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységet érintő minden
olyan információról, amelyről a jogszabályban előírt könyvvizsgálat
elvégzése során tudomást szerez, és amely az alábbiak bármelyikét
eredményezheti:
a) azoknak a törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseknek a
súlyos megsértése, amelyek adott esetben megszabják az engedélye
zésre vonatkozó feltételeket, vagy amelyek kifejezetten az ilyen
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek tevékenységének
gyakorlását szabályozzák;
b) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység folyamatos műkö
dését fenyegető komoly veszély vagy a folyamatos működéssel
kapcsolatos komoly kétség felmerülése;
c) a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói záradék kiadá
sának megtagadása, illetve elutasító vagy korlátozott záradék
kiadása.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizs
gáló cégek kötelesek továbbá beszámolni az első albekezdés a), b) vagy
c) pontjában említett olyan információkról, amelyekről az általa/általuk
jogszabályban előírt könyvvizsgálat keretében vizsgált, közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egységgel szoros kapcsolatban álló vállalkozás
jogszabályban előírt könyvvizsgálatának elvégzése során szerez(nek)
tudomást. E cikk alkalmazásában a „szoros kapcsolat” az 575/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. cikke (1) bekezdésének 38.
pontjában meghatározott szoros kapcsolatot jelenti.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/36/EU irányelve a
hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befek
tetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módo
sításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 2009/138/EK irány
elve a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és
gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete a
hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követel
ményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27.,
1. o.)
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A tagállamok további információkat is kérhetnek a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgálótól vagy a könyvvizsgáló cégtől, ameny
nyiben az a pénzügyi piac hatékony felügyeletéhez szükséges a nemzeti
jog szerint.
(2)
Tényleges párbeszédet kell kialakítani egyrészről a hitelintéze
teket és biztosítókat felügyelő illetékes hatóságok, másrészről az azok
jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedé
lyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek között. E követelmény
teljesítésének felelőssége a párbeszédben résztvevő mindkét felet terheli.
Az Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT) és a CEAOB legalább
évente egyszer találkozót szervez az Unión belül jóváhagyott, nemzet
közileg rendszerszempontból jelentősként azonosított globális pénzügyi
intézmények jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek vagy
hálózatok részvételével annak érdekében, hogy tájékoztassák az
ERKT-t az ágazati fejleményekről, illetve az említett, rendszerszem
pontból jelentős pénzügyi intézményekkel kapcsolatos minden jelentős
fejleményről.
Az első albekezdésben említett feladatok ellátásának elősegítésére az
európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság – EBH) és az európai
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság – EIOPA) – a jelenlegi felügyeleti gyakorlatokat figyelembe
véve – iránymutatást ad ki a hitelintézeteket és biztosítókat felügyelő
illetékes hatóságok részére az 1093/2010/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet (1) 16. cikkével, illetve az 1094/2010/EU európai parla
menti és tanácsi rendelet (2) 16. cikkével összhangban.
(3)
Az (1) bekezdésben említett információk vagy a (2) bekezdésben
előírt párbeszéd során felmerülő bármilyen információ jóhiszemű
közlése az illetékes hatóságokkal, illetve az ERKT-val és a CEAOBval a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég vagy – adott esetben – hálózat részéről nem jelenti az infor
mációk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szerződéses vagy jogsza
bályi korlátozások megszegését.

13. cikk
Átláthatósági jelentés
(1)
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek legkésőbb négy hónappal
az egyes pénzügyi évek végét követően közzé kell tennie az éves átlát
hatósági jelentését. Az átláthatósági jelentést a jogszabály szerint enge
délyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég honlapján kell
közzétenni, és annak a honlapon való közzététel dátumától számítva
legalább öt évig elérhetőnek kell maradnia. Amennyiben a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló könyvvizsgáló cég alkalmazásában
áll, az e cikk szerinti kötelezettségek a könyvvizsgáló céget terhelik.
(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU
rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról,
a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).
(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU
rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoz
tatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módo
sításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
(HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).
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A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló
cég aktualizálhatja a közzétett éves átláthatósági jelentését. Ilyenkor a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a könyvvizs
gáló cégnek jeleznie kell, hogy ez a jelentés aktualizált változata, és a
jelentés eredeti változatának továbbra is elérhetőnek kell maradnia a
honlapon.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak vagy a könyv
vizsgáló cégeknek közölniük kell az illetékes hatóságokkal, hogy az
átláthatósági jelentést a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy a könyvvizsgáló cég honlapján közzétették, vagy adott esetben azt,
hogy a jelentést aktualizálták.
(2)
Az éves átláthatósági jelentésnek legalább az alábbiakat tartal
maznia kell:
a) a könyvvizsgáló cég jogi struktúrájának és tulajdonosi szerkezetének
leírása;
b) ha a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég egy hálózat tagja:
i. a hálózat, valamint a hálózatban érvényes jogi és szerkezeti
rendelkezések leírása;
ii. a hálózathoz tartozó, jogszabály szerint engedélyezett, önállóan
dolgozó könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek neve;
iii. azok az országok, amelyekben a hálózathoz tartozó, jogszabály
szerint engedélyezett, önállóan dolgozó könyvvizsgálók vagy
könyvvizsgáló cégek jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálónak minősülnek, vagy amely(ek)ben székhelyük, központi
ügyvezetésük vagy üzleti tevékenységük fő helye található;
iv. a hálózathoz tartozó, jogszabály szerint engedélyezett, önállóan
dolgozó könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek által elért, az
éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatások
jogszabályban előírt könyvvizsgálatából származó teljes árbevé
tel;
c) a könyvvizsgáló cég irányítási struktúrájának leírása;
d) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég belső minőség-ellenőrzési rendszerének leírása és az
irányító vagy ügyvezető testület nyilatkozata a rendszer működé
sének hatékonyságáról;
e) arra való utalás, hogy legutóbb mikor került sor a 26. cikkben emlí
tett minőségbiztosítási ellenőrzésre;
f) azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek felsorolása,
amelyekre nézve a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy a könyvvizsgáló cég az előző pénzügyi évben jogszabályban
előírt könyvvizsgálatot végzett;
g) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég függetlenséget biztosító gyakorlatáról szóló nyilatkozat,
amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi kritérium belső ellen
őrzése megtörtént;
h) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég által a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak
a 2006/43/EK irányelv 13. cikkében említett folyamatos képzésével
kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat;
i) a könyvvizsgáló cégek partnereinek fizetett díjak alapjáról szóló
információk;
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j) a fő könyvvizsgáló partnereknek és a személyi állománynak a
17. cikk (7) bekezdése szerinti rotációjával kapcsolatban a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég által
alkalmazott politika leírása;
k) amennyiben ez az információ nem szerepel a 2013/34/EU irányelv
4. cikkének (2) bekezdése szerinti pénzügyi kimutatásaiban, a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég teljes árbevételéről szóló információk az alábbi kategóriák
szerinti bontásban:
i. a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek és az olyan
vállalkozások csoportjába tartozó szervezetek éves és összevont
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásainak jogszabályban előírt
könyvvizsgálatából származó bevételek, amelyek anyavállalata
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység;
ii. más szervezetek éves és összevont (konszolidált) éves pénzügyi
kimutatásainak jogszabályban előírt könyvvizsgálatából származó
bevételek;
iii. a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég által vizsgált gazdálkodó egységeknek nyújtott,
engedélyezett nem könyvvizsgálói szolgáltatásokból származó
bevételek;
iv. más szervezeteknek nyújtott, nem könyvvizsgálói szolgáltatá
sokból származó bevételek.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló
cég kivételes esetekben, valamely személy személyes biztonságát fenye
gető közvetlen és jelentős veszély enyhítéséhez szükséges mértékben
eltekinthet az első albekezdés f) pontjában előírt információk közlésétől.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a könyvvizs
gáló cégnek igazolnia kell tudni az illetékes hatóságnak, hogy ez a
veszély fennáll.
(3)
Az átláthatósági jelentést a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálónak vagy a könyvvizsgáló cégnek alá kell írnia.
14. cikk
Az illetékes hatóságok tájékoztatása
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizs
gáló cégek kötelesek az illetékes hatósága számára évente megküldeni a
vizsgált közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jegyzékét, a
tőlük származó bevételek szerinti bontásban, az alábbiak szerint:
a) a jogszabályban előírt könyvvizsgálatból származó bevételek;
b) az uniós és nemzeti jogszabályok által előírt, az 5. cikk (1) bekez
désében említettektől eltérő nem könyvvizsgálói szolgáltatásokból
származó bevételek; és
c) az uniós és nemzeti jogszabályok által nem előírt, az 5. cikk (1)
bekezdésében említettektől eltérő nem könyvvizsgálói szolgáltatá
sokból származó bevételek.
15. cikk
Nyilvántartás
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló
cégek az e rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében, a 6. cikkében, a
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7. cikkében, a 8. cikkének (4)–(7) bekezdésében, a 10. és a 11. cikkében,
a 12. cikkének (1) és (2) bekezdésében, a 14. cikkében, a 16. cikkének
(2), (3) és (5) bekezdésében, valamint a 2006/43/EK irányelv 22b., 24a.,
24b., 27. és 28. cikkében említett dokumentumokat és információkat
azok keletkezését követően legalább öt évig kötelesek megőrizni.
A tagállamok előírhatják a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálók és a könyvvizsgáló cégek számára, hogy az első albekezdésben
említett dokumentumokat és információkat a személyes adatok védel
mére, valamint a közigazgatási és bírósági eljárásra vonatkozó szabá
lyaiknak megfelelően hosszabb ideig őrizzék meg.
III. CÍM
A JOGSZABÁLY SZERINT ENGEDÉLYEZETT KÖNYVVIZSGÁLÓK
ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉGEK KIJELÖLÉSE A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ GAZDÁLKODÓ EGYSÉGEK ÁLTAL

16. cikk
A

jogszabály

szerint engedélyezett könyvvizsgálók
könyvvizsgáló cégek kijelölése

vagy

a

(1)
A 2006/43/EK irányelv 37. cikke (1) bekezdésének alkalmazá
sában a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknak vagy a
könyvvizsgáló cégeknek a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó
egységek általi kijelölésére az e cikk (2)–(5) bekezdésében rögzített
feltételek vonatkoznak, de a (7) bekezdés rendelkezései is alkalmazha
tók.
Ha a 2006/43/EK irányelv 37. cikkének (2) bekezdése alkalmazandó,
akkor a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnek tájékoz
tatnia kell az illetékes hatóságot az abban a cikkben említett alternatív
rendszerek vagy szabályok alkalmazásáról. Ebben az esetben e cikk
(2)–(5) bekezdése nem alkalmazandó.
(2)
Az auditbizottságnak ajánlást kell benyújtania a vizsgált gazdál
kodó egység irányító vagy felügyelő testületének a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek kijelölésére
vonatkozóan.
Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói megbízásnak a 17. cikk (1) és (2)
bekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, akkor az ajánlást indo
kolni kell, és az ajánlásnak legalább két választási lehetőséget kell
tartalmaznia a könyvvizsgálói megbízásra vonatkozóan, és az auditbi
zottságnak ezek egyikét kellő megalapozottsággal kifejezetten támo
gatnia kell.
Az auditbizottságnak az ajánlásában közölnie kell, hogy ajánlását
harmadik fél nem befolyásolta, és hogy nem köti a (6) bekezdésben
említett feltétel.
(3)
Ha az ajánlás nem egy könyvvizsgálói megbízásnak a 17. cikk
(1) és (2) bekezdése szerinti meghosszabbítására irányul, akkor az audit
bizottságnak az e cikk (2) bekezdésében említett ajánlását a vizsgált
gazdálkodó egység által szervezett, az alábbi szempontoknak megfelelő
kiválasztási eljárást követően kell elkészíteni:
▼C2
a) a vizsgált gazdálkodó egység szabadon felkérhessen bármely jogsza
bály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget,
hogy nyújtson be ajánlatot a jogszabályban előírt könyvvizsgálói
szolgáltatás nyújtására, amennyiben a 17. cikk (3) bekezdésében
foglaltak teljesülnek, és a pályáztatási eljárás megszervezése semmi
lyen módon nem zárja ki azoknak a cégeknek a kiválasztási eljá
rásban való részvételét, amelyek az előző naptári évben az érintett
tagállamban a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységektől
származó teljes könyvvizsgálói díjbevétel kevesebb mint 15 %-ában
részesültek;
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b) a vizsgált gazdálkodó egységnek el kell készítenie a pályázati doku
mentációt a felkért jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók
vagy könyvvizsgáló cégek számára. A pályázati dokumentációból a
pályázóknak meg kell tudni ismerniük a vizsgált gazdálkodó egység
tevékenységét, valamint az elvégzendő, jogszabályban előírt könyv
vizsgálat típusát. A pályázati dokumentációnak átlátható és
megkülönböztetéstől mentes kiválasztási szempontokat kell tartal
maznia, és a vizsgált gazdálkodó egységnek ezek alapján kell a
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló
cégek által benyújtott ajánlatokat értékelnie;
c) a vizsgált gazdálkodó egység a kiválasztási eljárást szabadon hatá
rozhassa meg, és az érdekelt pályázókkal az eljárás során közvetlenül
tárgyalhasson;
d) ha az uniós vagy nemzeti jog alapján a 20. cikkben említett illetékes
hatóságok a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a
könyvvizsgáló cégek számára bizonyos minőségi előírások teljesí
tését írják elő, akkor ezen előírásokat a pályázati dokumentációnak
tartalmaznia kell;
e) a vizsgált gazdálkodó egységnek a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek által benyújtott ajánla
tokat a pályázati dokumentációban előzetesen meghatározott kivá
lasztási szempontok alapján kell értékelnie. A vizsgált gazdálkodó
egységnek a kiválasztási eljárás eredményéről jelentést kell készíte
nie, amelyet az auditbizottságnak hitelesítenie kell. A vizsgált
gazdálkodó egységnek és az auditbizottságnak figyelembe kell
vennie a 26. cikk (8) bekezdésében említett, a pályázó jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálóról vagy könyvvizsgáló cégről
szóló ellenőrzési jelentések megállapításait és következtetéseit,
amelyeket az illetékes hatóság a 28. cikk d) pontja alapján közzétett;
f) a vizsgált gazdálkodó egységnek kérelemre igazolnia kell tudni a
20. cikkben említett illetékes hatóságnak, hogy a kiválasztási eljárást
tisztességesen folytatta le.
Az első albekezdésben említett kiválasztási eljárásért az auditbizottság
felelős.
Az első albekezdés a) pontjának alkalmazásában a 20. cikk (1) bekez
désében említett illetékes hatóságnak közzé kell tennie az érintett
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló
cégek jegyzékét, amelyet évente aktualizálni kell. Az illetékes ható
ságnak a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyv
vizsgáló cégek által a 14. cikk értelmében megadott információk alapján
kell elvégeznie a megfelelő számításokat.
(4)
Azok a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek,
amelyek teljesítik a 2003/71/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének f)
és t) pontjában rögzített feltételeket, nem kötelezhetők a (3) bekez
désben említett kiválasztási eljárás alkalmazására.
(5)
A vizsgált gazdálkodó egység részvényeseiből vagy tagjaiból álló
közgyűlés elé terjesztett, a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálók vagy a könyvvizsgáló cégek kijelölésére vonatkozó javaslatnak
tartalmaznia kell az auditbizottságnak vagy az annak megfelelő feladatot
ellátó szervnek a (2) bekezdésben említett ajánlását és választási javas
latát.
Ha a javaslat eltér az auditbizottság választási javaslatától, akkor a
javaslatban indokolni kell az auditbizottság ajánlásától való eltérést.
Az irányító vagy a felügyelő testület által ajánlott, jogszabály szerint
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engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cégek azonban részt
kellett, hogy vegyenek a (3) bekezdésben ismertetett kiválasztási eljá
rásban Ez az albekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az auditbi
zottság feladatait az igazgatási vagy a felügyelő testület látja el.
(6)
Semmis a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység és
egy harmadik fél között kikötött minden olyan szerződéses feltétel,
amely a szervezet részvényesei vagy tagjai közgyűlésének a 2006/43/EK
irányelv 37. cikkében említett, egy adott, jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgáló vagy egy adott könyvvizsgáló cég kiválasztása tekin
tetében az adott szervezet jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonat
kozó választását a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy
a könyvvizsgáló cégek bizonyos típusaira vagy csoportjaira korlátozza.
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnek közvetlenül és
haladéktalanul tájékoztatnia kell a 20. cikkben említett illetékes hatósá
gokat bármely harmadik fél által tett, arra irányuló kísérletről, hogy
ilyen szerződéses feltételt kössön ki, vagy másképpen nem helyénvaló
módon befolyásolja a részvényesek vagy tagok közgyűlésének a jogsza
bály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég
kiválasztására vonatkozó döntését.
(7)
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy bizonyos körülmények
között a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységeknek legalább
egy meghatározott számú jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálót vagy könyvvizsgáló céget kell kijelölniük, továbbá meghatároz
hatják a kijelölt, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a
könyvvizsgáló cégek kapcsolatára irányadó feltételeket.
Ha egy tagállam ilyen előírásokat alkalmaz, akkor arról tájékoztatnia
kell a Bizottságot és a megfelelő európai felügyeleti hatóságot.
(8)
Ha a vizsgált gazdálkodó egység olyan jelölőbizottsággal rendel
kezik, amelyben a részvényeseknek vagy tagoknak jelentős befolyásuk
van, és amelynek az a feladata, hogy ajánlásokat adjon a könyvvizs
gálók kiválasztására vonatkozóan, a tagállamok engedélyezhetik, hogy
ez a jelölőbizottság lássa el az auditbizottság e cikk szerinti feladatait, és
előírhatják számára, hogy a részvényesek vagy tagok közgyűlése elé
terjessze a (2) bekezdésben említett ajánlást.

17. cikk
A könyvvizsgálói megbízás időtartama
(1)
A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnek az első
megbízáskor legalább egyéves időtartamra kell kijelölnie a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy a könyvvizsgáló céget. A
megbízás megújítható.
Sem az adott jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég első megbízásának időtartama, sem az első megbízás
és az esetleges megújított megbízások együttes időtartama nem halad
hatja meg a tíz évet.
(2)

Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok

a) előírhatják, hogy az (1) bekezdésben említett első megbízás időtar
tama egy évnél hosszabb legyen;
b) tíz évnél rövidebb maximális időtartamot írhatnak elő az (1)
bekezdés második albekezdésében említett megbízásokra vonatko
zóan.
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(3)
Az (1) bekezdés második albekezdésében vagy a (2) bekezdés b)
pontjában említett maximális megbízási időtartamok lejárta után, illetve
a (4) vagy a (6) bekezdéssel összhangban meghosszabbított megbízási
időtartamok lejárta után sem a jogszabály szerint engedélyezett könyv
vizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég, sem adott esetben a hálózatuk vala
mely Unión belüli tagja nem végezhet a következő négy éven belül
jogszabályban előírt könyvvizsgálatot ugyanannál a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egységnél.
(4)
Az (1) bekezdéstől és a (2) bekezdés b) pontjától eltérve a
tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdés második albekezdésében
és a (2) bekezdés b) pontjában említett maximális időtartamok meghosz
szabbíthatók az alábbi maximális időtartamok erejéig:
a) húsz évig, amennyiben a 16. cikk (2)–(5) bekezdésével összhangban
nyilvános pályázati eljárásra kerül sor a jogszabályban előírt könyv
vizsgálat tárgyában, és az (1) bekezdés második albekezdésében és a
(2) bekezdés b) pontjában említett maximális időtartamok lejártát
követően hatályosul; vagy
b) huszonnégy évig, amennyiben az (1) bekezdés második albekezdé
sében és a (2) bekezdés b) pontjában említett maximális időtartamok
lejártát követően egy meghatározott időszakon keresztül egyidejűleg
több jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy könyv
vizsgáló céget bíztak meg, feltéve, hogy a jogszabályban előírt
könyvvizsgálat eredményeként benyújtják a 2006/43/EK irányelv
28. cikkében említett közös könyvvizsgálói jelentést.
(5)
Az (1) bekezdés második albekezdésében és a (2) bekezdés b)
pontjában említett maximális időtartamok csak abban az esetben
hosszabbíthatók meg, ha az auditbizottság ajánlása alapján az irányító
vagy a felügyelő testület a nemzeti joggal összhangban javasolja a
részvényesek vagy tagok közgyűlésének a megbízás megújítását, és
ezt a javaslatot jóváhagyják.
(6)
Az adott esettől függően az (1) bekezdés második albekezdésé
ben, a (2) bekezdés b) pontjában, illetve a (4) bekezdésben említett
maximális időtartamok lejárta után a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó egység kivételes esetben kérheti a 20. cikk (1) bekezdésében
említett illetékes hatóságot, hogy a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég további megbízásra szóló
újbóli kijelölése érdekében engedélyezze az időtartam meghosszabbítá
sát, amennyiben a (4) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételek
teljesülnek. Az így engedélyezett újbóli megbízás időtartama nem halad
hatja meg a két évet.
(7)
A jogszabályban előírt könyvvizsgálat elvégzéséért felelős fő
könyvvizsgáló partnereknek legkésőbb a kijelölésük napjától számított
hét év elteltével be kell szüntetniük a részvételt a vizsgált gazdálkodó
egység jogszabályban előírt könyvvizsgálatában. A fő könyvvizsgáló
partnerek a részvétel beszüntetését követően három évig nem vehetnek
részt a vizsgált gazdálkodó egység jogszabályban előírt könyvvizsgála
tában.
Ettől eltérve a tagállamok a kijelöléstől számított hét évnél rövidebb
időtartamot is előírhatnak, amelynek elteltével a jogszabályban előírt
könyvvizsgálat elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló partnereknek be
kell szüntetniük a részvételt a vizsgált gazdálkodó egység jogszabályban
előírt könyvvizsgálatában.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a könyvvizs
gáló cégnek megfelelő, fokozatos rotációs mechanizmust kell kialakí
tania a jogszabályban előírt könyvvizsgálatban részt vevő legmagasabb
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beosztású munkatársakra vonatkozóan, amelynek legalább a jogszabály
szerint
engedélyezett
könyvvizsgálóként
nyilvántartásba
vett
személyekre ki kell terjednie. A fokozatos rotációs mechanizmust szaka
szokban kell alkalmazni, és annak az egyéneken, nem pedig a megbízást
teljesítő teljes csapaton kell alapulnia. A mechanizmusnak arányosnak
kell lennie a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
könyvvizsgáló cég tevékenységének terjedelmével és összetettségével.
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a könyvvizs
gáló cégnek igazolnia kell tudni az illetékes hatóságnak, hogy a mecha
nizmust ténylegesen alkalmazzák, és az igazodik a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég tevékeny
ségének terjedelméhez és összetettségéhez.
(8)
E cikk alkalmazásában a könyvvizsgálói megbízás időtartamát az
abban a megbízólevélben meghatározott első pénzügyi évtől kell számí
tani, amelyben a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy a
könyvvizsgáló céget első alkalommal bízták meg azzal, hogy az adott
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységnél egymást követő,
jogszabályban előírt könyvvizsgálatokat végezzen.
E cikk alkalmazásában a könyvvizsgáló cég fogalmába beletartoznak
azok az egyéb cégek is, amelyeket a könyvvizsgáló cég felvásárolt
vagy amelyekkel egyesült.
Ha – például vállalategyesülés, felvásárlás vagy a tulajdonosi szerkezet
változása miatt – bizonytalan, hogy a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég mikor kezdte meg a közérdek
lődésre számot tartó gazdálkodó egységnél végzett egymást követő,
jogszabályban előírt könyvvizsgálatokat, akkor a jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgálónak vagy a könyvvizsgáló cégnek erről a
bizonytalanságról haladéktalanul értesítenie kell az illetékes hatóságot,
amely végső soron meghatározza az első albekezdés alkalmazásában
figyelembe veendő dátumot.
18. cikk
Átadás-átvételi dokumentáció
Ha egy jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálót vagy könyv
vizsgáló céget egy másik, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gáló vagy könyvvizsgáló cég vált fel, akkor a korábbi, jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek
teljesítenie kell a 2006/43/EK irányelv 23. cikkének (3) bekezdésében
meghatározott követelményeket.
A 15. cikkre is figyelemmel a korábbi, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálónak vagy könyvvizsgáló cégnek hozzáférést kell biztosí
tania továbbá az új, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló
vagy könyvvizsgáló cég számára a 11. cikkben említett, az előző évekre
vonatkozó kiegészítő jelentésekhez, valamint a 12. és 13. cikk értel
mében az illetékes hatóságoknak átadott információkhoz.
A korábbi, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálónak vagy
könyvvizsgáló cégnek igazolnia kell tudni az illetékes hatóságnak,
hogy az új, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy könyv
vizsgáló cég megkapta az említett információkat.
19. cikk
A

jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók
könyvvizsgáló cégek felmentése és visszalépése

és

a

A 2006/43/EK irányelv 38. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül, az
egy tagállam által e rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban
kijelölt illetékes hatóságnak továbbítania kell a 20. cikk (1) bekezdé
sében említett illetékes hatóság részére a jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek kijelölésük időtartama
alatt történő felmentésére vagy visszalépésére vonatkozó információkat
azok megfelelő indokolásával együtt.
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IV. CÍM
A
KÖZÉRDEKLŐDÉSRE
SZÁMOT
TARTÓ
GAZDÁLKODÓ
EGYSÉGEK JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT KÖNYVVIZSGÁLATÁT
VÉGZŐ
KÖNYVVIZSGÁLÓK
ÉS
KÖNYVVIZSGÁLÓ
CÉGEK
TEVÉKENYSÉGÉNEK FELÜGYELETE
I. FEJEZET

Illetékes hatóságok
20. cikk
Az illetékes hatóságok kijelölése
(1)
Az e rendeletben előírt feladatok végrehajtásáért és a rendelet
rendelkezései alkalmazásának biztosításáért felelős illetékes hatóságokat
a következő hatóságok közül kell kijelölni:
a) a 2004/109/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdésében említett ille
tékes hatóság;
b) a 2004/109/EK irányelv 24. cikke (4) bekezdésének h) pontjában
említett illetékes hatóság;
c) a 2006/43/EK irányelv 32. cikkében említett illetékes hatóság.
(2)
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
e rendelet III. címében foglalt rendelkezések vagy azok egy része alkal
mazásának biztosításával kapcsolatos felelősséget adott esetben az aláb
biak szerinti illetékes hatóságokra kell ruházni:
a) a 2004/39/EK irányelv 48. cikke;
b) a 2004/109/EK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése;
c) a 2004/109/EK irányelv 24. cikke (4) bekezdésének h) pontja;
d) a 2007/64/EK irányelv 20. cikke;
e) a 2009/138/EK irányelv 30. cikke;
f) a 2013/36/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdése;
vagy a nemzeti jog által kijelölt más hatóságokra kell ruházni.
(3)
Ha az (1) és (2) bekezdés alapján több illetékes hatóságot jelöltek
ki, akkor azokat úgy kell megszervezni, hogy az egyes hatóságok
közötti feladatmegosztás egyértelmű legyen.
(4)
Az (1), (2) és (3) bekezdés nem sérti a tagállamok azon jogát,
hogy külön jogi és közigazgatási megoldásokat alkalmazzanak azon
tengerentúli országok és területek vonatkozásában, amelyekkel az
adott tagállam különleges kapcsolatokat ápol.
(5)
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, ha e rendelet
alkalmazásában illetékes hatóságok kijelölésére kerül sor.
A Bizottság egységes szerkezetbe foglalja és közzéteszi ezeket az infor
mációkat.
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21. cikk
A függetlenségre vonatkozó feltételek
Az illetékes hatóságoknak függetleneknek kell lenniük a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálóktól és a könyvvizsgáló cégektől.
Az illetékes hatóságok egyes feladatok végrehajtása céljából konzultál
hatnak a 26. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett szakértőkkel,
illetve igénybe vehetik szakértők segítségét, amennyiben ez feladataik
megfelelő ellátásához szükséges. Ilyen esetekben azonban a szakértők
nem vehetnek részt semmiféle döntéshozatalban.
Az említett hatóságok vezető testületének nem lehet tagja, illetve a
hatóság döntéseinek meghozataláért nem lehet felelős olyan személy,
aki az adott időszakban vagy a megelőző három évben:
a) jogszabályban előírt könyvvizsgálatot végez vagy végzett;
b) könyvvizsgáló cégben szavazati jogokat birtokol vagy birtokolt;
c) könyvvizsgáló cég irányító, ügyvezető vagy felügyelő testületének
tagja vagy tagja volt;
d) könyvvizsgáló cégben partner vagy alkalmazott, vagy az volt, illetve
könyvvizsgáló céggel egyéb szerződéses jogviszonyban van vagy
volt.
Az említett hatóságok finanszírozásának stabilnak, valamint a jogsza
bály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek
nemkívánatos befolyásától mentesnek kell lennie.

22. cikk
Szakmai titoktartás illetékes hatósággal kapcsolatban
A szakmai titoktartási kötelezettség minden olyan személyre vonatkozik,
akit illetékes hatóság – vagy bármilyen olyan hatóság vagy szerv,
amelyre az e rendelet 24. cikke alapján feladatot ruháztak – alkalmazott
ként foglalkoztat vagy foglalkoztatott, vagy ilyen hatósággal független
személyként szerződéses jogviszonyban van vagy volt, vagy ilyen
hatóság irányításában részt vesz vagy részt vett. A szakmai titoktartás
körébe tartozó információk nem közölhetők más személlyel vagy ható
sággal, kivéve az e rendeletben foglalt kötelezettségek vagy valamely
tagállam törvényi, rendeleti vagy közigazgatási eljárásai értelmében.

23. cikk
Az illetékes hatóságok hatásköre
(1)
A 26. cikk sérelme nélkül, a tagállamok illetékes hatóságai vagy
egyéb hatóságai az e rendelet szerinti feladataik ellátása során nem
befolyásolhatják a könyvvizsgálói jelentések tartalmát.
(2)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok
rendelkezzenek mindazokkal a felügyeleti és vizsgálati hatáskörökkel,
amelyek az e rendelet szerinti feladataik ellátásához szükségesek a
2006/43/EK irányelv VII. fejezetének rendelkezéseivel összhangban.
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(3)
Az e cikk (2) bekezdésében említett hatásköröknek magukban
kell foglalniuk legalább az alábbiakhoz való jogot:
a) a jogszabályban előírt könyvvizsgálattal kapcsolatos adatokhoz, vala
mint a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóknál vagy a
könyvvizsgáló cégeknél meglévő, a feladataik ellátása szempontjából
bármilyen módon releváns egyéb dokumentumokhoz való hozzáfé
rés, és ezekről másolat kérése vagy készítése;
b) a jogszabályban előírt könyvvizsgálattal kapcsolatos információk
megszerzése bármely személytől;
c) jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizs
gáló cégek helyszíni ellenőrzése;
d) valamely ügyben büntetőeljárás kezdeményezése;
e) szakértők felkérése ellenőrzés vagy vizsgálat lefolytatására;
f) a 2006/43/EK irányelv 30a. cikkében említett közigazgatási intézke
dések elrendelése és szankciók kiszabása.
Az illetékes hatóságok az első albekezdésben említett hatásköreiket csak
a következők tekintetében gyakorolhatják:
a) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban
előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek,
b) a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban
előírt könyvvizsgálatát végző, a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek tevékenységében részt
vevő személyek,
c) a vizsgált, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek,
kapcsolt vállalkozásaik és a velük kapcsolatban álló harmadik felek,
d) olyan harmadik felek, amelyekhez a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző,
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló
cégek bizonyos feladatokat vagy tevékenységeket kiszerveztek, vala
mint
e) egyéb, a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgálókkal és könyvvizsgáló cégekkel egyéb módon
kapcsolatban álló vagy ezekhez kapcsolódó személyek.
(4)
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az illetékes hatóságok az
alábbi módok bármelyikén gyakorolhassák felügyeleti és vizsgálati
hatáskörüket:
a) közvetlenül;
b) más hatóságokkal együttműködésben;
c) az illetékes igazságügyi hatóságokhoz benyújtott kérelem útján.
(5)
Az illetékes hatóságoknak a nemzeti joggal – különösen a magá
nélet tiszteletben tartásának és a védelemhez való jognak az elvével –
teljes összhangban kell gyakorolniuk a felügyeleti és vizsgálati hatáskö
rüket.
(6)
Az e cikk szerinti felügyeleti és vizsgálati hatáskör gyakorlása
során feldolgozott személyes adatok feldolgozását a 95/46/EK irány
elvnek megfelelően kell végezni.
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24. cikk
Feladatok átruházása
(1)
A tagállamok átruházhatják, vagy engedélyezhetik a 20. cikk (1)
bekezdésében említett illetékes hatóságok számára, hogy átruházzák az e
rendelet értelmében elvégzendő bármely feladatot más kijelölt vagy
ilyen feladatok ellátására jogszabályban más módon felhatalmazott ható
ságokra vagy szervekre, az alábbiakkal kapcsolatos feladatok kivételé
vel:
a) a 26. cikkben említett minőségbiztosítási rendszer;
b) az e rendelet 23. cikkében és a 2006/43/EK irányelv 32. cikkében
említett vizsgálatok, amelyek az említett minőségbiztosítási rendszer
következtében vagy egy ügynek egy másik hatóság általi átadása
következtében merülnek fel; valamint
c) a 2006/43/EK irányelv VII. fejezetében említett szankciók és intéz
kedések a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogsza
bályban előírt könyvvizsgálatának minőségbiztosítási ellenőrzéséhez
vagy vizsgálatához kapcsolódóan.
(2)
Más hatóság vagy szerv csak olyan feladatokat végezhet,
amelyeket az illetékes hatóság kifejezetten átruházott rá. Az átruházás
során meg kell határozni az átruházott feladatokat, valamint azok elvég
zésének feltételeit.
Ha az illetékes hatóság más hatóságokra vagy szervekre feladatokat
ruház át, akkor eseti alapon vissza kell tudnia venni ezeket a hatáskö
röket.
(3)
A hatóságokat és szerveket úgy kell megszervezni, hogy ne álljon
fenn összeférhetetlenség. Az ezen rendeletnek és az ezen rendelet
alapján elfogadott végrehajtási intézkedéseknek való megfelelés ellen
őrzésével kapcsolatos végső felelősség a feladatot átruházó illetékes
hatóságot terheli.
Az illetékes hatóság tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamok illetékes
hatóságait a feladatok átruházásával kapcsolatos megállapodásokról,
beleértve az átruházásra vonatkozó pontos feltételeket is.
(4)
Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az
(1) bekezdés c) pontjában említett feladatokat más kijelölt vagy ilyen
feladatok ellátására jogszabályban más módon felhatalmazott hatósá
gokra vagy szervekre ruházzák át, amennyiben az érintett hatóság
vagy szerv irányításában részt vevő személyek többsége független a
könyvvizsgálói szakmától.

25. cikk
Tagállami szintű együttműködés más illetékes hatóságokkal
A 20. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságoknak és adott
esetben annak a hatóságnak, amelyre valamely ilyen illetékes hatóság
feladatot ruházott át, tagállami szinten együtt kell működniük a követ
kezőkkel:
a) a 2006/43/EK irányelv 32. cikkének (4) bekezdésében említett ille
tékes hatóságok;
b) a 20. cikk (2) bekezdésében említett hatóságok, függetlenül attól,
hogy azok e rendelet alkalmazásában kijelölt illetékes hatóságnak
minősülnek-e vagy sem;
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c) a 2005/60/EK irányelv 21. és 37. cikkében említett pénzügyi
hírszerző egységek és illetékes hatóságok.
Ilyen együttműködés tekintetében alkalmazni kell az e rendelet 22. cikke
szerinti szakmai titoktartási kötelezettségeket.

II. FEJEZET

Minőségbiztosítás,

piacfelügyelet és az
átláthatósága

illetékes

hatóságok

26. cikk
Minőségbiztosítás
(1)

E cikk alkalmazásában:

a) „ellenőrzés”: a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és a
könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási ellenőrzése, amelyet egy
ellenőr vezet, és amely nem minősül a 2006/43/EK irányelv
32. cikkének (5) bekezdése szerinti vizsgálatnak;
b) „ellenőr”: az ellenőrzést végző személy, aki megfelel az e cikk (5)
bekezdése első albekezdésének a) pontjában meghatározott követel
ményeknek, és aki egy illetékes hatóság alkalmazottja vagy egy
illetékes hatósággal egyéb szerződéses jogviszonyban van;
c) „szakértő”: olyan természetes személy, aki a pénzügyi piacok, a
pénzügyi beszámolás vagy a könyvvizsgálat területén, vagy az ellen
őrzésekhez kapcsolódó egyéb területeken különös szaktudással
rendelkezik, ideértve a gyakorló, jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálókat is.
(2)
A 20. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságoknak
hatékony könyvvizsgálati minőségbiztosítási rendszert kell létrehozniuk.
Ezeknek az illetékes hatóságoknak a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző,
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló
cégek minőségbiztosítási ellenőrzését a kockázatok elemzése alapján,
valamint a következők szerint kell elvégezniük:
a) a 2006/43/EK irányelv 2. cikkének 17. és 18. pontjában meghatá
rozottaktól eltérő, közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek
jogszabályban előírt könyvvizsgálatát végző, jogszabály szerint enge
délyezett könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek esetében legalább
háromévenként; és
b) egyéb, az a) pontban említettektől eltérő esetekben legalább hatéven
ként.
(3)
Az illetékes hatóságoknak a következő hatáskörökkel kell rendel
kezniük:
a) az ellenőrzési módszertanok jóváhagyása és módosítása, ideértve az
ellenőrzési és nyomon követési kézikönyveket, a jelentéstételi
módszertanokat és az időszakos ellenőrzési programokat is;
b) az ellenőrzési jelentések és a nyomon követési jelentések jóváha
gyása és módosítása;
c) az egyes ellenőrzéseket végző ellenőrök jóváhagyása és kijelölése.
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Az illetékes hatóságnak megfelelő erőforrásokat kell biztosítania a
minőségbiztosítási rendszer számára.
(4)
Az illetékes hatóságoknak az ellenőrzött, jogszabály szerint enge
délyezett könyvvizsgálóktól és könyvvizsgáló cégektől függetlenül kell
megszervezniük a minőségbiztosítási rendszert.
Az illetékes hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő szabá
lyok és eljárások működjenek a személyzet – többek között az ellenőrök
és a minőségbiztosítási rendszer vezetői – függetlenségére és pártatlan
ságára vonatkozóan.
(5)
Az illetékes hatóságnak az alábbi szempontoknak megfelelően
kell kijelölnie az ellenőröket:
a) az ellenőröknek megfelelő szakmai képzettséggel és a jogszabályban
előírt könyvvizsgálat, valamint a pénzügyi beszámolás területén rele
váns tapasztalattal kell rendelkezniük, és részesülniük kellett minő
ségbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatos külön képzésben is;
b) nem tevékenykedhet ellenőrként gyakorló, jogszabály szerint enge
délyezett könyvvizsgáló vagy olyan személy, aki jogszabály szerint
engedélyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég alkalmazottja,
vagy vele más módon kapcsolatban áll;
c) olyan személy, aki egy jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gáló vagy egy könyvvizsgáló cég partnere vagy alkalmazottja volt,
illetve azzal más módon kapcsolatban volt, a partneri vagy alkalma
zotti viszonyának, illetve más kapcsolatának megszűnésétől számított
legalább három évig nem vehet részt ellenőrként az adott jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizsgáló cég ellen
őrzésében;
d) az ellenőröknek nyilatkozniuk kell arról, hogy köztük és az ellen
őrzendő, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég között nem áll fenn összeférhetetlenség.
Az (1) bekezdés b) pontjától eltérve, az illetékes hatóság szakértőket
bízhat meg konkrét ellenőrzések lefolytatásával akkor, ha a hatóságon
belül nem áll rendelkezésre megfelelő számú ellenőr. Az illetékes
hatóság munkáját szakértők segíthetik továbbá akkor, ha az valamely
ellenőrzés szakszerű lebonyolításához szükséges. Ilyen esetben az ille
tékes hatóságoknak és a szakértőknek meg kell felelniük az e bekez
désben foglalt követelményeknek. A szakértők nem vehetnek részt
szakmai szövetségek és szervezetek irányításában, nem lehetnek ilyen
szövetségek vagy szervezetek alkalmazottai, illetve velük nem állhatnak
egyéb szerződéses jogviszonyban, de tagjai lehetnek.
(6)

Az ellenőrzésnek ki kell terjednie legalább az alábbiakra:

a) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég belső minőség-ellenőrzési rendszere felépítésének értéke
lése;
b) az eljárások megfelelőségének kellő vizsgálata és a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egységek könyvvizsgálati anyagainak ellen
őrzése a belső minőség-ellenőrzési rendszerek hatékonyságának
ellenőrzése céljából;
c) az e cikk a) és a b) pontja szerinti ellenőrzési megállapítások függ
vényében a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
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könyvvizsgáló cég által a 13. cikknek megfelelően közzétett legfris
sebb éves átláthatósági jelentés tartalmának értékelése.
(7)
A jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyv
vizsgáló cég belső minőség-ellenőrzési szabályai és eljárásai közül
legalább az alábbiakat meg kell vizsgálni:
a) megfelel-e a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a
könyvvizsgáló cég az alkalmazandó könyvvizsgálati és minőségellenőrzési standardoknak, valamint az etikai és függetlenségi köve
telményeknek, beleértve azokat is, amelyek a 2006/43/EK irányelv
IV. fejezetében és e rendelet 4. és 5. cikkében szerepelnek, továbbá
az érintett tagállam vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezéseinek;
b) a felhasznált erőforrások mennyisége és minősége, ideértve a
2006/43/EK irányelv 13. cikkében foglalt, továbbképzésre vonatkozó
követelményeknek való megfelelést is;
c) a könyvvizsgálói díjakra vonatkozóan az e rendelet 4. cikkében
meghatározott követelményeknek való megfelelés.
A megfelelőség vizsgálatához a könyvvizsgálati anyagokat a jogsza
bályban előírt könyvvizsgálat helytelen elvégzésének kockázatára vonat
kozó elemzés alapján kell kiválasztani.
Az illetékes hatóságoknak ezenkívül időközönként ellenőrizniük kell
azokat a módszereket, amelyeket a jogszabály szerint engedélyezett
könyvvizsgálók és a könyvvizsgáló cégek a jogszabályban előírt könyv
vizsgálat során alkalmaznak.
Az első albekezdés szerinti ellenőrzésen túlmenően az illetékes hatósá
goknak hatáskörrel kell rendelkezniük más ellenőrzések elvégzésére is.
(8)
Az ellenőrzések ajánlások alapjául szolgáló megállapításairól és
következtetéseiről – ideértve az átláthatósági jelentésre vonatkozó
megállapításokat és következtetéseket is – az ellenőrzési jelentés végle
gesítése előtt tájékoztatni kell az ellenőrzött, jogszabály szerint engedé
lyezett könyvvizsgálót vagy könyvvizsgáló céget, illetve meg kell vele
vitatni azokat.
Az ellenőrzési ajánlásokat az ellenőrzött, jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgálóknak és könyvvizsgáló cégeknek az illetékes hatóság
által előírt ésszerű határidőn belül végre kell hajtaniuk. A jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég belső minő
ség-ellenőrzési rendszerére vonatkozó ajánlások esetében az említett
határidő nem haladhatja meg a 12 hónapot.
(9)
Az ellenőrzésről jelentést kell készíteni, amelynek tartalmaznia
kell a minőségbiztosítási ellenőrzés fő következtetéseit és ajánlásait.

27. cikk
Piaci minőség- és versenyfelügyelet
(1)
A 20. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölt illetékes hatóságok
nak, valamint adott esetben az Európai Versenyhatóságok Hálózatának
(ECN) rendszeresen figyelemmel kell kísérniük a közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egységek részére nyújtott, jogszabályban előírt
könyvvizsgálati szolgáltatások piacának fejleményeit, és különösen az
alábbiakat kell megvizsgálniuk:
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a) valamely jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy
könyvvizsgáló cég minőségi hiányosságainak nagyarányú előfordu
lásából eredő kockázatokat, ideértve a könyvvizsgáló cégek háló
zatán belüli rendszerszintű hiányosságokat, amelyek bármelyik
könyvvizsgáló cég bukásához vezethetnek, a jogszabályban előírt
könyvvizsgálati szolgáltatások nyújtásában egy vagy több ágazatot
érintően bekövetkező zavarokat, a könyvvizsgálat hiányosságaiból
eredő kockázatok további felhalmozódását, valamint a pénzügyi
szektor általános stabilitására gyakorolt hatást;
b) a piaci koncentráció szintjét, ezen belül az egyes ágazatokon belüli
szintjét is;
c) az auditbizottságok teljesítményét;
d) az a) pontban említett kockázatokat csökkentő intézkedések elfoga
dásának szükségességét.
(2)
Minden illetékes hatóságnak és az ECN-nek 2016. június 17-ig és
azt követően legalább háromévenként jelentést kell készítenie a
közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek részére nyújtott,
jogszabályban előírt könyvvizsgálati szolgáltatások piacán bekövetkezett
fejleményekről, és azt be kell nyújtania a CEAOB, az ESMA, az EBH,
az EIOPA és a Bizottság részére.
A Bizottság a CEAOB-vel, az ESMA-val, az EBH-val és az EIOPA-val
folytatott konzultációt követően a jelentések felhasználásával közös
jelentést készít ezekről az uniós fejleményekről. A közös jelentést be
kell nyújtani a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és az Európai
Rendszerkockázati Testületnek, illetve adott esetben az Európai Parla
mentnek.

28. cikk
Az illetékes hatóságok átláthatósága
Az illetékes hatóságoknak átláthatónak kell lenniük, és közzé kell
tenniük legalább az alábbi információkat:
a) éves tevékenységi jelentés az e rendelet szerinti feladataikra vonat
kozóan;
b) éves munkaprogram az e rendelet szerinti feladataikra vonatkozóan;
c) évenkénti jelentés a minőségbiztosítási rendszer átfogó eredményei
ről. E jelentésnek tartalmaznia kell a kiadott ajánlásokra, az ajánlások
nyomon követésére, a meghozott felügyeleti intézkedésekre és a
kiszabott szankciókra vonatkozó információkat. A jelentésnek szám
szerűsített információkat és egyéb alapvető teljesítménymutatókat is
tartalmaznia kell a pénzügyi forrásokra és a személyi állományra,
valamint a minőségbiztosítási rendszer hatékonyságára és eredmé
nyességére vonatkozóan;
d) a 26. cikk (8) bekezdésének első albekezdésében említett ellenőrzési
megállapításokra és következtetésekre vonatkozó összesített informá
ciók. A tagállamok előírhatják az egyes ellenőrzések ezen megálla
pításainak és következtetéseinek közzétételét.
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III. FEJEZET

Az illetékes hatóságok közötti együttműködés és kapcsolat az európai
felügyeleti hatóságokkal
29. cikk
Együttműködési kötelezettség
A tagállamok illetékes hatóságainak együtt kell működniük, amennyiben
az együttműködés e rendelet alkalmazása érdekében szükséges, többek
között olyan esetekben is, amikor a vizsgált magatartás nem minősül az
érintett tagállam hatályos törvényi vagy rendeleti rendelkezései megsér
tésének.

30. cikk
A CEAOB létrehozása
(1)
A könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó tagállami felügyelet
megszervezésének sérelme nélkül az illetékes hatóságok közötti együtt
működést a CEAOB keretében kell megszervezni.
(2)
A CEAOB tagjai (a továbbiakban: tagok) a következők: minden
tagállamból egy tag, aki a 2006/43/EK irányelv 32. cikkének (1) bekez
désében említett illetékes hatóságok magas szintű képviselője, valamint
egy, az ESMA által kijelölt tag.
(3)
A CEAOB üléseire megfigyelőként meg kell hívni az EBH-t és
az EIOPA-t.
(4)
A CEAOB rendszeresen ülésezik, és ülését – ha szükséges – a
Bizottság vagy egy tagállam kérelmére is össze kell hívni.
(5)
A CEAOB minden tagja egy szavazattal rendelkezik, kivéve az
ESMA által kijelölt tagot, akinek nincs szavazati joga. Ellenkező rendel
kezés hiányában a CEAOB a tagjainak egyszerű többségével hozza meg
a határozatait.
(6)
A CEAOB elnökét a 2006/43/EK irányelv 32. cikkének (1)
bekezdésében említett illetékes hatóságokat képviselő jelöltek listájáról
a tagok kétharmados többségével választják meg illetve a tagok kéthar
mados többségével váltják le. Az elnököt négy éves hivatali időre
választják. Ugyanaz a személy nem töltheti be két egymást követő
hivatali időszakban az elnöki tisztséget, de a hivatali idejének lejártát
követő négyéves időszak eltelte után az elnök újraválasztható.
Az alelnököt a Bizottság nevezi ki és válthatja le.
Az elnöknek és az alelnöknek nincs szavazati joga.
Ha hivatali idejének lejárta előtt az elnök lemond vagy leváltják, akkor
az alelnöknek kell ellátnia az elnöki tisztséget a CEAOB következő
üléséig, amelyen új elnököt kell választani a hivatali idő hátralévő
részére.
(7)

A CEAOB:

a) elősegíti az e rendelet és a 2006/43/EK irányelv végrehajtásához
szükséges információk, szaktudás és legjobb gyakorlatok cseréjét;
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b) kérelemre szakértői tanácsot ad a Bizottságnak és az illetékes ható
ságoknak az e rendelet és a 2006/43/EK irányelv végrehajtásával
kapcsolatos kérdésekben;
c) közreműködik a harmadik országok állami felügyeleti rendszereinek
technikai értékelésében, valamint a tagállamok és a harmadik
országok között ezen a területen folytatott, a 2006/43/EK irányelv
46. cikke (2) bekezdésében és 47. cikke (3) bekezdésében említett
nemzetközi együttműködésben;
d) közreműködik a nemzetközi könyvvizsgálati standardok technikai
vizsgálatában – ideértve azok kidolgozásának folyamatait is – az
uniós szinten történő elfogadásuk céljából;
e) közreműködik a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálói vagy könyvvizsgáló
cégei, illetve ezek hálózatai felett gyakorolt felügyelettel kapcsolatos
együttműködési mechanizmusok javításában;
f) koordinálási feladatokat lát el az ebben rendeletben és a 2006/43/EK
irányelvben meghatározott esetekben.
(8)
A CEAOB a (7) bekezdés c) pontjában említett feladatainak ellá
tása érdekében az ESMA, az EBH vagy az EIOPA segítségét kéri,
amennyiben e kérése a tagállamok és a harmadik országok között az
említett európai felügyeleti hatóságok által felügyelt, közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgála
tának területén folytatott nemzetközi együttműködéshez kapcsolódik. Ha
a CEAOB az említettek szerint segítséget kér, akkor az ESMA, az EBH
vagy az EIOPA segítséget nyújt a CEAOB-nak a feladat ellátásához.
(9)
Feladatainak ellátása érdekében a CEAOB nem kötelező erejű
iránymutatásokat és véleményeket fogadhat el.
A Bizottság közzéteszi a CEAOB által elfogadott iránymutatásokat és
véleményeket.
(10)
A CEAOB szükség szerint átveszi a 2005/909/EK bizottsági
határozattal létrehozott Könyvvizsgáló-felügyeleti Szervek Európai
Csoportjának minden meglévő és folyamatban lévő feladatát.
(11)
A CEAOB állandó vagy ad hoc alcsoportokat hozhat létre,
amelyek az általa meghatározott feladatkörbe tartozó konkrét kérdések
vizsgálatával foglalkoznak. Az alcsoportok megbeszéléseibe bevonhatók
az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) országainak
könyvvizsgálat-felügyelettel foglalkozó illetékes hatóságai, vagy –
meghívással, eseti alapon, a tagok jóváhagyásától függően – nem
EU/EGT-tag országok illetékes hatóságai is. A nem EU/EGT-tag
országok hatóságainak részvétele meghatározott időtartamra korlátoz
ható.
(12)
A CEAOB-nak alcsoportot kel létrehoznia a (7) bekezdés c)
pontjában említett feladatok végrehajtása céljából. Az alcsoport elnöki
hivatalát az ESMA által a (2) bekezdés szerint kijelölt tagnak kell
betöltenie.
(13)
A CEAOB elnöke – legalább három tag kérelmére vagy saját
kezdeményezésére, amennyiben ezt hasznosnak és/vagy szükségesnek
ítéli – az ülések bizonyos napirendi pontjaival kapcsolatos speciális
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szakértelemmel rendelkező szakértőket, többek között gyakorlati szak
embereket hívhat meg a CEAOB vagy az alcsoportok tanácskozásain
megfigyelőként való részvételre. A CEAOB harmadik országok könyv
vizsgálat-felügyelettel foglalkozó illetékes hatóságainak képviselőit is
meghívhatja a CEAOB vagy az alcsoportok tanácskozásain megfigye
lőként való részvételre.
(14)
A CEAOB titkárságát a Bizottság biztosítja. A CEAOB kiadá
sait a Bizottság költségvetési előirányzatai tartalmazzák.
(15)
A CEAOB üléseinek tervezett napirendjét az elnöknek kell elké
szítenie, kellően figyelembe véve a tagok írásbeli észrevételeit.
(16)
Az elnök – vagy távollétében az alelnök – csak a tagok jóvá
hagyásával hozhatja nyilvánosságra a CEAOB véleményét vagy állás
pontját.
(17)

A CEAOB megbeszélései nem nyilvánosak.

(18)

A CEAOB elfogadja eljárási szabályzatát.

31. cikk
A minőségbiztosítási ellenőrzéssel, a vizsgálatokkal és a helyszíni
ellenőrzéssel kapcsolatos együttműködés
(1)
Az illetékes hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk a minő
ségbiztosítási ellenőrzéssel kapcsolatos hatékony uniós szintű együtt
működés biztosítása céljából.
(2)
A tagállamok illetékes hatóságai segítséget kérhetnek más
tagállamok illetékes hatóságaitól az olyan jogszabály szerint engedélye
zett könyvvizsgálók vagy könyvvizsgáló cégek minőségbiztosítási ellen
őrzésével kapcsolatban, amelyek a megkeresett tagállamban jelentős
tevékenységet folytató hálózathoz tartoznak.
(3)
Ha egy illetékes hatóság arra vonatkozó megkeresést kap egy
másik tagállam illetékes hatóságától, hogy részt vehessen egy olyan
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló
cég minőségbiztosítási ellenőrzésében, amely az adott tagállamban
jelentős tevékenységet folytató hálózathoz tartozik, akkor lehetővé kell
tennie a megkereső illetékes hatóság számára a minőségbiztosítási ellen
őrzésben való részvételt.
A megkereső illetékes hatóság számára nem engedélyezhető a hozzá
férés olyan információkhoz, amelyek nemzetbiztonsági szabályokat sért
hetnek, vagy hátrányosan érinthetik a megkeresett tagállam szuverenitá
sát, biztonságát vagy közrendjét.
(4)
Ha egy illetékes hatóság arra a következtetésre jut, hogy egy
másik tagállam területén e rendelet rendelkezéseivel ellentétes tevékeny
ségeket folytatnak vagy folytattak, akkor erről a lehető legrészletesebben
értesítenie kell a másik tagállam illetékes hatóságát. A másik tagállam
illetékes hatóságának megfelelő intézkedést kell hoznia. Emellett tájé
koztatnia kell az értesítő illetékes hatóságot az intézkedés eredményéről
és – a lehetséges mértékig – a jelentős időközbeni fejleményekről.
(5)
Egy tagállam illetékes hatósága kérheti, hogy egy másik tagállam
illetékes hatósága ez utóbbinak a területén vizsgálatot folytasson le.
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Kérheti továbbá, hogy saját személyzetének néhány tagja számára enge
délyezzék, hogy ezen másik tagállam illetékes hatóságának személyze
téhez a vizsgálat során – ideértve a helyszíni ellenőrzéseket is – csatla
kozzon.
A vizsgálat vagy ellenőrzés az elvégzésének helye szerinti tagállam
átfogó felügyelete alá tartozik annak teljes időtartama alatt.
(6)
A megkeresett illetékes hatóság megtagadhatja a vizsgálatnak az
(5) bekezdés első albekezdésében meghatározottak szerinti elvégzésére
vonatkozó kérelem vagy azon kérelem teljesítését, hogy az (5) bekezdés
második albekezdésében foglaltak szerint a személyzetéhez egy másik
tagállam illetékes hatóságának a személyzete csatlakozzon, az alábbi
esetekben:
a) amennyiben a vizsgálat vagy a helyszíni ellenőrzés nemzetbiztonsági
szabályokat sérthet, vagy hátrányosan érintheti a megkeresett
tagállam szuverenitását, biztonságát vagy közrendjét;
b) amennyiben ugyanezen tevékenységek tekintetében, ugyanazon
személyekkel szemben már bírósági eljárást indítottak a megkeresett
tagállam hatóságai előtt;
c) amennyiben a megkeresett tagállam hatóságai ugyanezen tevékeny
ségek tekintetében és ugyanazon személyekkel szemben már jogerős
határozatot hoztak.
(7)
Határokon átnyúló vonatkozású minőségbiztosítási ellenőrzés
vagy vizsgálat esetén az érintett tagállamok illetékes hatóságai együt
tesen kérhetik a CEAOB-ot, hogy koordinálja az ellenőrzést vagy a
vizsgálatot.

32. cikk
Az illetékes hatóságok kollégiumai
(1)
Az e rendelet 26. cikkében és 31. cikke (4)–(6) bekezdésében,
valamint a 2006/43/EK irányelv 30. cikkében említett feladatok egyes
jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók, könyvvizsgáló cégek
vagy ezek hálózatai tekintetében történő ellátásának elősegítése érde
kében kollégiumok hozhatók létre a székhely, illetve lakóhely szerinti
tagállam illetékes hatóságának és bármely más illetékes hatóságnak a
részvételével, feltéve hogy:
a) a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló vagy a könyvvizs
gáló cég az érintett tagállam joghatósága alá tartozó közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egységek részére jogszabályban előírt
könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújt; vagy
b) a könyvvizsgáló cég részét képező valamely fióktelep székhelye az
érintett tagállam joghatósági területén található.
(2)
Egyes jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy
könyvvizsgáló cégek esetében a székhely, illetve lakóhely szerinti
tagállam illetékes hatóságának koordinátorként kell eljárnia.
(3)
Egyes hálózatok tekintetében annak a tagállamnak az illetékes
hatóságai, amelyben a hálózat jelentős tevékenységet folytat, felkérhetik
a CEAOB-t, hogy a megkereső illetékes hatóságok részvételével hozzon
létre kollégiumot.
(4)
Egy adott hálózat tekintetében létrehozott, illetékes hatóságokból
álló kollégium létrehozását követő 15 munkanapon belül a kollégium
tagjainak koordinátort kell választaniuk. Egyetértés hiányában a
CEAOB nevez ki koordinátort a kollégium tagjai közül.
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A kollégium tagjainak legalább ötévenként felül kell vizsgálniuk a koor
dinátor kiválasztását annak biztosítása érdekében, hogy a választott
koordinátor továbbra is a tisztség betöltésére legmegfelelőbb legyen.
(5)
A koordinátor vezeti a kollégium üléseit, koordinálja a kollégium
tevékenységeit, és biztosítja a kollégium tagjai közötti hatékony infor
mációcserét.
(6)
A koordinátornak a megválasztását követő tíz munkanapon belül
a kollégiumban alkalmazandó írásbeli koordinációs szabályokat kell
meghatároznia az alábbi kérdésekre vonatkozóan:
a) az illetékes hatóságok között kicserélendő információk;
b) azok az esetek, amikor az illetékes hatóságoknak konzultálniuk kell
egymással;
c) azok az esetek, amikor az illetékes hatóságok a felügyeleti felada
tokat a 33. cikknek megfelelően átruházhatják.
(7)
Ha nem születik megegyezés a (6) bekezdés szerinti írásbeli koor
dinációs szabályokról, akkor a kollégium bármelyik tagja a CEAOB-hez
utalhatja az ügyet. A koordinátornak a végleges szöveg elfogadását
megelőzően kellően figyelembe kell vennie a CEAOB-nek az írásbeli
koordinációs szabályokra vonatkozóan adott tanácsát. Az írásbeli koor
dinációs szabályokat egyetlen dokumentumba kell foglalni, és a doku
mentumnak tartalmaznia kell a CEAOB tanácsától való esetleges
jelentős eltérések teljes körű indokolását is. A koordinátornak továbbí
tania kell az írásbeli koordinációs szabályokat a kollégium tagjainak és a
CEAOB-nek.

33. cikk
Feladatok átruházása
A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága bármely feladatát átru
házhatja egy másik tagállam illetékes hatóságára, amennyiben ezzel az
utóbbi hatóság egyetért. A feladatok átruházása nem érinti az átruházó
illetékes hatóság felelősségét.

34. cikk
Bizalmas kezelés és szakmai titoktartás az illetékes hatóságok
közötti együttműködés vonatkozásában
(1)
A szakmai titoktartási kötelezettség minden olyan személyre
vonatkozik, aki olyan szervnél dolgozik vagy dolgozott, amely részt
vesz az illetékes hatóságok közötti, a 30. cikkben említett együttműkö
dési keretben. A szakmai titoktartás hatálya alá tartozó információk nem
hozhatók más személyek vagy hatóságok tudomására, kivéve, ha azok
közlését bírósági eljárás teszi szükségessé, illetve uniós vagy nemzeti
jogszabály írja elő.
(2)
A 22. cikk nem gátolja az illetékes hatóságok közötti, a
30. cikkben említett együttműködési keretben részt vevő szerveket és
az illetékes hatóságokat a bizalmas információk cseréjében. Az ilyen
módon kicserélt információk a szakmai titoktartás kötelezettsége alá
tartoznak, amely köti az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban
alkalmazott személyeket.
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(3)
Az illetékes hatóságok közötti, a 30. cikkben említett együtt
működési keretben részt vevő szervek és az illetékes hatóságok, vala
mint az egyéb hatóságok és szervek között e rendelet alapján kicserélt
információk bizalmasként kezelendők, kivéve, ha azok közlését uniós
vagy nemzeti jogszabály írja elő.

35. cikk
A személyes adatok védelme
(1)
A tagállamok a személyes adatok e rendelet értelmében történő, a
tagállamokban végzett feldolgozása során a 95/46/EK irányelvet alkal
mazzák.
(2)
A személyes adatok e rendelettel és a 2006/43/EK irányelvvel
összefüggésben történő, a CEAOB, az ESMA, az EBH és az EIOPA
által végzett feldolgozása során a 45/2001/EK rendeletet kell alkal
mazni.

IV. FEJEZET

Együttműködés

harmadik országbeli hatóságokkal,
nemzetközi szervezetekkel és szervekkel

valamint

36. cikk
Megállapodás az információk cseréjéről
(1)
Az illetékes hatóságok csak abban az esetben köthetnek informá
ciócseréről szóló együttműködési megállapodást harmadik országok ille
tékes hatóságaival, ha az érintett harmadik országokban a közölt infor
mációkra olyan szakmai titoktartási garanciák vonatkoznak, amelyek
legalább egyenértékűek a 22. és a 34. cikkben meghatározott garanci
ákkal. Az illetékes hatóságok kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a
CEAOB-t, valamint értesíteni a Bizottságot az ilyen megállapodásokról.
E cikk alapján csak abban az esetben folytatható információcsere, ha az
az említett illetékes hatóságok e rendelet szerinti feladatainak ellátásához
szükséges.
Ha az információcsere személyes adatok harmadik országoknak történő
továbbításával jár, akkor a tagállamok kötelesek betartani a 95/46/EK
irányelv rendelkezéseit, a CEAOB pedig köteles betartani a 45/2001/EK
rendelet rendelkezéseit.
(2)
Az illetékes hatóságoknak együtt kell működniük a harmadik
országok illetékes hatóságaival és egyéb érintett szerveivel a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálókra és a könyvvizsgáló cégekre
vonatkozó minőségbiztosítási ellenőrzésekkel és vizsgálatokkal kapcso
latban. Bármely illetékes hatóság kérelmére a CEAOB közreműködik az
említett együttműködésben és a harmadik országokkal való felügyeleti
konvergencia kialakításában.
(3)
Ha az együttműködés vagy az információcsere a jogszabály
szerint engedélyezett könyvvizsgálók vagy a könyvvizsgáló cégek birto
kában lévő könyvvizsgálati munkaanyagokkal vagy egyéb dokumentu
mokkal függ össze, akkor a 2006/43/EK irányelv 47. cikkét kell alkal
mazni.
(4)
A CEAOB iránymutatásokat dolgoz ki az ebben a cikkben emlí
tett együttműködési megállapodások és információcsere tartalmára
vonatkozóan.
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37. cikk
A harmadik országokból származó információk közlése
A tagállamok illetékes hatóságai csak akkor közölhetnek a harmadik
országok illetékes hatóságaitól származó, együttműködési megállapodás
keretében kapott bizalmas információkat, ha megszerezték az informá
ciót átadó illetékes hatóság kifejezett hozzájárulását, és ha – adott
esetben – az említett információkat kizárólag azzal a céllal közlik,
amelyhez az adott illetékes hatóság a hozzájárulását adta, illetve akkor,
ha az információk közlését uniós vagy tagállami jogszabály írja elő.

38. cikk
A harmadik országoknak átadott információk közlése
A tagállamok illetékes hatóságainak elő kell írniuk, hogy az általuk
harmadik országok illetékes hatóságaival közölt bizalmas információkat
az átvevő illetékes hatóság csak akkor közölheti harmadik felekkel vagy
más hatóságokkal, ha ehhez saját nemzeti jogával összhangban megsze
rezte az információt átadó illetékes hatóság kifejezett előzetes hozzájá
rulását, és ha az említett információkat kizárólag azzal a céllal közli,
amelyhez a tagállam említett illetékes hatósága a hozzájárulását adta,
illetve akkor, ha az információk közlését uniós vagy tagállami jogsza
bály írja elő vagy az említett harmadik országban folytatott bírósági
eljáráshoz szükséges.

39. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1)
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felha
talmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.
(2)
A Bizottság 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi
aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól
2014. június 16-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc
hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás
ról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a
meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége
előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a koráb
bival megegyező időtartamra.
(3)
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a
9. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat
megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását
követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet
és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)
A 9. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi
aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül
sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást,
illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai
Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem
fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeménye
zésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
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40. cikk
Felülvizsgálat és jelentések
(1)
A Bizottság felülvizsgálja a 30. cikkben említett, az illetékes
hatóságok között a CEAOB keretében folytatott együttműködés rend
szerének működését és hatékonyságát – különösen a CEAOB-nak
az említett cikk (7) bekezdése szerinti feladatainak végrehajtását
illetően –, és arról jelentést készít.
(2)
A felülvizsgálat során figyelembe veszi a nemzetközi fejleménye
ket, mindenekelőtt a harmadik országok illetékes hatóságaival folytatott
együttműködés fokozásával, valamint a közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó egységek könyvvizsgálatát végző, nemzetközi könyvvizs
gálati hálózatokhoz tartozó, jogszabály szerint engedélyezett könyvvizs
gálók és könyvvizsgáló cégek felügyeletére vonatkozó együttműködési
mechanizmusok javításában való közreműködéssel kapcsolatban. A
Bizottság a felülvizsgálatot 2019. június 17-ig elvégzi.
(3)
A jelentést – adott esetben jogalkotási javaslat kíséretében – be
kell nyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság a
jelentésben értékeli az illetékes hatóságok között a CEAOB keretében
folytatott együttműködés területén az együttműködési keret működé
sének kezdete óta elért haladást, és javaslatokat tesz arra vonatkozóan,
hogy milyen további lépésekkel lehetne fokozni a tagállamok illetékes
hatóságai közötti együttműködés hatékonyságát.
(4)
A Bizottság 2028. június 17-ig jelentést nyújt be e rendelet alkal
mazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
41. cikk
Átmeneti rendelkezések
(1)
Egy adott közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység 2020.
június 17-től nem köthet vagy újíthat meg könyvvizsgálói megbízást
egy adott jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóval vagy
könyvvizsgáló céggel, amennyiben az adott jogszabály szerint engedé
lyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az adott közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egység számára e rendelet hatályba lépésének
időpontjában már 20 vagy annál több egymást követő évben nyújtott
könyvvizsgálói szolgáltatást.
(2)
Egy adott közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység 2023.
június 17-től nem köthet vagy újíthat meg könyvvizsgálói megbízást
egy adott jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálóval vagy
könyvvizsgáló céggel, amennyiben az adott jogszabály szerint engedé
lyezett könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég az adott közérdeklődésre
számot tartó gazdálkodó egység számára e rendelet hatályba lépésének
időpontjában már legalább 11, de legfeljebb 20 egymást követő évben
nyújtott könyvvizsgálói szolgáltatást.
(3)
Az (1) és (2) bekezdés sérelme nélkül a 2014. június 16. előtt
megkötött, de 2016. június 17-én még mindig fennálló könyvvizsgálói
megbízások továbbra is alkalmazandóak maradhatnak a 17. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében vagy a 17. cikk (2) bekezdé
sének b) pontjában említett maximális időtartam végéig. A 17. cikk
(4) bekezdése alkalmazandó.
(4)
A könyvvizsgálói megbízásokra csak a 17. cikk (1) bekezdésének
második albekezdésében említett időtartam lejáratát követően kell alkal
mazni a 16. cikk (3) bekezdését.
42. cikk
Nemzeti rendelkezések
A tagállamok megfelelő rendelkezéseket fogadnak el e rendelet haté
kony alkalmazásának biztosítása érdekében.
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43. cikk
A 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezése
A 2005/909/EK bizottsági határozat hatályát veszti.
44. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 2016. június 17-től kell alkalmazni.
A 16. cikk (6) bekezdését azonban 2017. június 17-től kell alkalmazni.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó
minden tagállamban.

