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Pakiet legislacyjny mający na celu 
reformę rynku usług audytorskich w Unii 
Europejskiej (UE) został zatwierdzony 
w kwietniu 2014 roku. Nowe przepisy będą 
obowiązywały od 17 czerwca 2016 roku, 
za wyjątkiem zmian dotyczących 
obowiązkowej rotacji firm audytorskich, 
dla których przewidziano odrębne 
przepisy przejściowe 

Sierpień 2015 r.

Pakiet legislacyjny, zawierający Dyrektywę1 oraz 
Rozporządzenie2, wprowadza dla unijnych jednostek 
zainteresowania publicznego (JZP) wymóg dokonania 
zmiany firmy audytorskiej badającej ich ustawowe 
sprawozdania finansowe najpóźniej po 10 latach. 
Wprowadza on również dodatkowe ograniczenia dotyczące 
świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta 
JZP, a także podnosi wymogi w obszarach raportowania 
i ładu korporacyjnego. Powyższe zmiany będą miały istotny 
wpływ na proces wyboru dostawców usług doradczych 
oraz na sposób, w jaki jednostki będą kształtowały 
i zarządzały relacjami w tym zakresie. 

Jaki jest zasięg terytorialny nowych przepisów?
Nowe regulacje będą miały zastosowanie w 28 państwach 
członkowskich UE oraz w państwach należących 

do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandii, 
Liechtensteinie i Norwegii. Konsekwencje zmian będą 
jednak sięgać również poza UE.

Rozporządzenie dotyczy unijnych JZP – jaka jest ich 
definicja?
Jednostki objęte zakresem Rozporządzenia określa definicja 
JZP zawarta w Artykule 2(13) Dyrektywy. Za JZP uznaje się 
następujące podmioty, niezależnie od ich rozmiaru:

a. wszystkie jednostki, dla których właściwym jest prawo 
państwa członkowskiego, których papiery wartościowe 
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym3;

b. wszystkie instytucje kredytowe w UE, niezależnie od 
tego czy są one notowane czy nie;

c. wszystkie zakłady ubezpieczeń w UE, niezależnie od 
tego czy są one notowane czy nie oraz niezależnie od 
tego czy są to zakłady ubezpieczeń na życie, inne zakłady 
ubezpieczeń, zakłady ubezpieczeń czy reasekuracji; 

d. wszystkie jednostki wyznaczone przez państwo 
członkowskie jako JZP.

Uwaga: kategorie (b) i (c) nie obejmują unijnych 
oddziałów pozaunijnych instytucji kredytowych i zakładów 
ubezpieczeń.

W jaki sposób państwa członkowskie wdrożą nowe 
regulacje?
Rozporządzenie zawiera 21 opcji, a Dyrektywa ponad 
30 dodatkowych opcji, których wybór i zastosowanie leży 
w gestii każdego z państw członkowskich. Elastyczność 
ta wiąże się jednak z niepewnością co do ostatecznej 
formy w jakiej nowe przepisy zastosowane zostaną przez 

1 Dyrektywa nr 2014/56/UE dostępna na stronie eur- lex.europa.eu
2 Rozporządzenie nr 537/2014 dostępne na stronie eur- lex.europa.eu
3 Lista rynków regulowanych dostępna na stronie esma.europa.eu (przejdź do: „Registries and 

Databases”, następnie do „Regulated markets”) ©
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każde z państw członkowskich, jak również z ryzykiem 
powstania regulacyjnego „patchworku” wymogów 
w ramach UE, zarówno w kwestii okresów obowiązkowej 
rotacji firm audytorskich, jak i zakresu zakazanych usług 
nieaudytowych. Każde z państw członkowskich ma 2 lata 
(do 17 czerwca 2016 roku) na ustalenie zakresu zmian, 
które zamierza wprowadzić do bazowych wytycznych UE. 

Interesariusze mają możliwość przekazywania swoich uwag 
ustawodawcy w danym kraju w okresie przejściowym, 
w trakcie którego państwa członkowskie będą 
dostosowywać ramy prawne do zapisów Rozporządzenia, 
dokonywać transpozycji Dyrektywy oraz wyboru spośród 
dostępnych im opcji.

Co powinniśmy wiedzieć o nowych regulacjach?
Zapraszamy do zapoznania się z innymi publikacjami 
KPMG, które dotyczą:

1. Obowiązkowej rotacji firm audytorskich JZP oraz 
przepisów przejściowych

2. Ograniczeń w zakresie świadczenia usług nieaudytowych 
na rzecz JZP

3. Roli i zakresu odpowiedzialności komitetu audytu 
i nadzoru nad działalnością firm audytorskich

4. Wymogów dotyczących raportu biegłego rewidenta

5. Wpływu unijnego pakietu legislacyjnego poza UE
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