UCHWAŁA NR 1760/27a/2021
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 6 sierpnia 2021 r.
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415), Krajowa
Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć oraz wprowadzić do stosowania zmiany do
Zasad etyki (dalej „Kodeks”), ustanowionych w Międzynarodowym Kodeksie etyki
zawodowych

księgowych

(w

tym

Międzynarodowych

standardach

niezależności),

wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych
(IESBA).
W związku z powyższym uchwala się co następuje:
§1
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów,
dotychczasowa „Część 4B – Niezależność dla zleceń atestacyjnych innych niż zlecenia
badania i przeglądu” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały
i stanowi przyjęte i wprowadzone zmiany do Części 4B Kodeksu odzwierciedlające terminy
i pojęcia zastosowane w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3000
(zmienionym).
§2
Przez Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych 3000 (zmieniony), o którym mowa
w

załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, rozumie się Krajowy Standard Usług

Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania
lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, stanowiący załącznik nr 2.1 do

Uchwały Nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych
innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych.
§3
Zmiany Kodeksu w brzmieniu nadanym niniejszą Uchwałą mają zastosowanie do wykonania
czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później
z możliwością ich wcześniejszego stosowania.
§4
Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jej integralną treść.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru
Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1415).
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