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1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 
84/18) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji
                                                               
                                                                      SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem, ki jo je na seji dne 3. 7. 2019 sprejel strokovni svet Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem.

                                                                                                                Stojan Tramte
                                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
 Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3. a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem,
 Janja Jereb, vodja Sektorja za finančni sistem,
 Polona Pestotnik, vodja Oddelka za trg kapitala in igre na srečo,
 mag. Nada Bizjak, analitičarka, Oddelek za trg kapitala in igre na srečo.

3. b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/

5. Kratek povzetek gradiva:
Strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: agencija) je 
3. 7. 2019 sprejel Tarifo o taksah in nadomestilih agencije ter jo v skladu s tretjim odstavkom 31. 
člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: 
ZRev-2) in prehodno določbo prvega odstavka 103. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2A) poslal v soglasje 

Številka:  007-185/2019/
Ljubljana, 8. 7. 2019

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za 
javni nadzor nad revidiranjem – predlog za obravnavo



2

Vladi Republike Slovenije. 

Bistvene spremembe glede na Tarifo o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09 in 53/12; v nadaljnjem besedilu: tarifa) so spremembe, ki so 
posledica uskladitve tarife z novimi pristojnostmi na podlagi določb ZRev-2A.

V skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZRev-2 mora agencija pred objavo tarife oziroma njene 
spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. 

Predlaga se, da Vlada Republike Slovenije izda soglasje k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za 
javni nadzor nad revidiranjem, ki jo je na seji dne 3. 7. 2019 sprejel strokovni svet agencije.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7. a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6. a.)
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
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Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani v ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana v ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II. a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II. b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II. b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II. b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
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uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri trenutnih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II. a.

II. c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II. a in 
b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev Evropske unije). Ukrepanje ob zmanjšanju 
prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna.

7. b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlagano gradivo nima finančnih posledic za državni proračun.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

� pristojnosti občin,
� delovanje občin,
� financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Razlog za neobjavo: 
Gradivo na spletni strani Ministrstva za finance ni bilo objavljeno. 
Agencija je osnutek sprememb in dopolnitev Tarife o taksah in nadomestilih dala v pripombe 
zainteresirani javnosti v času od 20. februarja do 6. marca 2019, na katerega ni bilo podanih pripomb.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

              Metod Dragonja 
  državni sekretar

Priloge:
 predlog sklepa Vlade Republike Slovenije,
 obrazložitev,
 predlog za izdajo soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad 

revidiranjem.
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PRILOGA 1
PREDLOG SKLEPA

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 –
ZS-K in 84/18) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji
                                                               

                                                                      SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Tarifi o taksah in nadomestilih Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem, ki jo je na seji dne 3. 7. 2019 sprejel strokovni svet Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem.

                                                                                                                Stojan Tramte
                                                                                                       GENERALNI SEKRETAR

Sklep prejmejo:
 Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana,
 Ministrstvo za finance,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
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PRILOGA 2:   OBRAZLOŽITEV predloga sklepa Vlade Republike Slovenije:

Strokovni set Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: agencija) je 
3. 7. 2019 sprejel Tarifo o taksah in nadomestilih ter jo v skladu s tretjim odstavkom 31. člena 
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: 
ZRev-2) in prehodno določbo prvega odstavka 103. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2A) poslal v 
soglasje Vladi Republike Slovenije.

V skladu s prvim odstavkom 31. člena ZRev-2 agencija izda tarifo, v kateri določi višino:
- taks za odločanje o posamičnih zadevah,
- letnih nadomestil, ki jih za opravljanje nadzora iz 73. člena ZRev-2 ali za opravljanje 

nadzora po drugem zakonu plačujejo osebe, nad katerimi agencija opravlja nadzor,
- nadomestil stroškov ukrepov nadzora iz 76. člena ZRev-2,
- taks za izdajo potrdil, izdajo izpisov iz evidenc, izdelavo fotokopij listin ali izdelavo 

dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov,
- nadomestil za opravljanje drugih nalog, ki jih po tem ali drugem zakonu opravlja agencija.

V skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZRev-2 mora agencija pred objavo tarife oziroma njene 
spremembe v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije.

Razlog za pripravo nove Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem, ki bo nadomestila veljavno Tarifo o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za 
javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09 in 53/12), so spremembe, ki so 
posledica uskladitve z ZRev-2A.

Vrednost točke ostaja nespremenjena od leta 2009 in je določena v višini 5,00 EUR.

Agencija je s pripravo nove tarife in predvideno javno obravnavo seznanila predstavnike vseh 
revizijskih družb ter jih v času od 11. do 15. 2. 2019 povabila na sestanke, kjer so bile 
predstavljene tudi druge novosti, ki jih je določil ZRev-2A. Predlog tarife je bil od 20. 2. do 
vključno 6. 3. 2019 objavljen na njihovi spletni strani (http://www.anr.si/) za namen javne 
obravnave, v okviru katere agencija ni prejela nobenih pripomb.

Ministrstvo za finance je kot pristojni organ preučilo predlog tarife in ugotovilo, da vsebuje vse 
potrebne spremembe glede na spremenjeno vlogo agencije iz določb ZRev-2A, zato Vladi
Republike Slovenije predlaga, da izda soglasje k Tarifi o taksah in nadomestilih, ki jo je na seji 
dne 3. 7. 2019 sprejel strokovni svet agencije.
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PRILOGA 3: Predlog agencije za izdajo soglasja k Tarifi o taksah in nadomestilih
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 –
ZS-K in 84/18) sprejema strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v soglasju z 
Vlado Republike Slovenije 

Tarifo o taksah in nadomestilih
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem.

A SPLOŠNI DEL

1. člen

S to tarifo se določajo:
- višina taks za odločanje o posamičnih zadevah;
- višina letnih nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije (v nadaljnjem besedilu: letno 

nadomestilo) Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: Agencija) iz 
73. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v 
nadaljnjem besedilu: ZRev-2);

- nadomestila stroškov ukrepov nadzora iz 76. člena ZRev-2;
- višina taks za izdajo potrdil, za izdajo izpisov iz evidenc, za izdelavo fotokopij listin ali za 

izdelavo dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov.

2. člen

(1) Višina taks in nadomestil stroškov ukrepov nadzora iz 1. člena te tarife se določa v točkah.

(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 5 evrov.

(3) Višina takse in višina nadomestila stroškov ukrepov nadzora se izračunata kot zmnožek 
števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.

(4) Višina letnega nadomestila se določi v odstotku od osnove zavezanca, ki je določena v 
tretjem odstavku 5. člena te tarife.

3. člen

(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačujejo na račun Agencije: SI 56 0110 0600 
0027 765.

(2) Taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife je plačana na dan, ko je priliv sredstev na 
računu Agencije, navedenem v prejšnjem odstavku.

4. člen

Vrednost točke se lahko poveča za rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ko ta 
preseže pet odstotkov vrednosti cen življenjskih potrebščin, ki velja na dan uveljavitve te tarife 
oziroma zadnje spremembe vrednosti točke. 
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5. člen

(1) Zavezanec za plačilo takse oziroma nadomestila stroškov ukrepov nadzora je:
- vložnik zahteve za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja,
- vložnik zahteve za izdajo potrdila o vpisu v register oziroma za izpis podatkov iz registra,
- oseba, ki ji Agencija izreče ukrep nadzora.

(2) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je revizijska družba.

(3) Letno nadomestilo se obračuna kot odstotek od osnove za izračun letnega nadomestila, to 
je od vseh prihodkov revizijske družbe, ki so izkazani v računovodskih izkazih za preteklo 
koledarsko leto.

(4) Letno nadomestilo se plača v dveh delih, in sicer prvi del letnega nadomestila kot akontacija 
polovice nadomestila, ki se plača do konca februarja tekočega leta, ter drugi del kot poračun 
razlike med vplačano akontacijo in celotnim letnim nadomestilom, ki se plača do konca avgusta 
tekočega leta. Višina akontacije prvega dela letnega nadomestila se določi v višini polovice 
letnega nadomestila ob upoštevanju vseh prihodkov revizijske družbe, ki so izkazani v 
računovodskih izkazih za predpreteklo koledarsko leto, oziroma za revizijske družbe, ki so 
začele poslovati v preteklem letu, na podlagi podatkov o vseh njenih prihodkih, ki so izkazani v 
računovodskih izkazih za preteklo koledarsko leto.

(5) Revizijske družbe, ki pridobijo dovoljenje v tekočem letu, ko še ni znana osnova za izračun 
letnega nadomestila, plačajo akontacijo letnega nadomestila za celoten čas poslovanja v 
koledarskem letu, pri čemer se kot osnova za izračun uporabi napoved prihodkov revizijske 
družbe. Akontacija se plača v enem mesecu po pridobitvi dovoljenja za opravljanje storitev 
revidiranja. Za te revizijske družbe se v prihodnjem koledarskem letu poračuna celotno letno 
nadomestilo za poslovanje v prvem koledarskem letu, pri čemer se kot osnova za izračun 
uporabijo dejansko doseženi prihodki revizijske družbe od dne pridobitve dovoljenja za 
opravljanje storitev revidiranja do konca prvega koledarskega leta. Primanjkljaj ali presežek se 
poračuna in upošteva pri plačilu akontacije iz prejšnjega odstavka tega člena.

(6) Revizijska družba, ki ji v posameznem letu preneha dovoljenje za opravljanje storitev 
revidiranja, plača letno nadomestilo za nadzor s sorazmernim deležem časa poslovanja v 
koledarskem letu. Morebitno preveč vplačano letno nadomestilo ali akontacija letnega 
nadomestila se vrne v enem mesecu po prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev 
revidiranja.

(7) Če skupna višina letnih nadomestil za nadzor preseže dejanske stroške nadzora v 
posameznem letu, se presežena višina ugotovi v finančnem načrtu Agencije, ter se zanj 
zmanjša predvidena višina letnega nadomestila v naslednjem letu.

6. člen

(1) Osnova za izračun takse oziroma nadomestila stroškov ukrepov nadzora je vrednost točke 
na dan nastanka obveznosti.

(2) Obveznost nastane za:
- zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma za drugo zahtevo z dnem vložitve zahteve;
- pavšalno nadomestilo stroškov postopka za izdajo odločbe po uradni dolžnosti z dnem 

pravnomočnosti odločbe;
- vložitev ugovora na Agencijo z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero je odločeno o 

ugovoru;
- zahtevo za izdajo potrdil, izpisov iz registrov in izdajo dvojnikov odločb z dnem vložitve 

zahteve za izpis iz registra;
- odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem vložitve zahteve ali z dnem 

pravnomočnosti, če ni vložena zahteva.
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(3) Takse in nadomestila stroškov ukrepov nadzora zapadejo v plačilo v osmih dneh od izdaje 
oziroma pravnomočnosti akta Agencije, razen taks za zahteve, pri katerih je z zakonom 
določeno, da je dokaz o plačilu takse procesna predpostavka za odločanje.

7. člen

(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, so oproščeni državni organi 
oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.

(2) Plačila takse za izdajo potrdila o njihovem vpisu v register in izpisa njihovih podatkov iz 
registra, ki ga vodi Agencija, so oproščene osebe, ki so vpisane v register.

(3) Direktor Agencije lahko vložnika oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi 
Agencija, če vložnik dokaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene ter za 
obveščanja javnosti.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

8. člen

Revizijske družbe, ki so po dosedanjih predpisih poravnale celotno letno nadomestilo za leto 
2019, imajo letno nadomestilo iz tarifne številke 4 te tarife za leto 2019 v celoti poravnano.

9. člen

Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09 in 53/12).

10. člen

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Mojca Majič
predsednica strokovnega sveta

Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

Št. 007-23/2019-10
Ljubljana, 3. Julija 2019
EVA 2019-1611-0018
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B TAKSNA TARIFA

Odločanje o posamičnih zadevah

Tarifna številka 1

(1) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja (72. člen ZRev-2) 
znaša 50 točk.

(2) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja in registracijo 
revizijskega podjetja (50. člen ZRev-2) oziroma za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev revidiranja in registracijo revizijskega subjekta iz tretjih držav (51. člen ZRev-2) znaša 
50 točk.

(3) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljane nalog pooblaščenega revizorja (prvi in 
četrti odstavek 48. člena, 50. in 51. člen ZRev-2) znaša 20 točk.

(4) Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja 
(drugi odstavek 48. člena ZRev-2) znaša 20 točk.

Tarifna številka 2

Taksa za zahtevo za nostrifikacijo v tujini opravljenega izobraževanja znaša 30 točk.

Izdaja potrdil, izpisov in dvojnikov odločb

Tarifna številka 3

(1) Taksa za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 5 točk.

(2) Taksa za izdajo izpisa javnih podatkov iz registra, ki ga vodi Agencija, znaša 10 točk.

(3) Taksa za izdajo dvojnikov fotokopij listin ali odločb, ki jih je izdala Agencija, znaša 1 točko za 
vsako stran dvojnika.
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C TARIFA O NADOMESTILIH

Letno nadomestilo

Tarifna številka 4

Letno nadomestilo (75. člen ZRev-2) znaša 0,9 % od osnove, določene v 5. členu te tarife.

Nadomestila stroškov postopka

a) Odredbe

Tarifna številka 5

(1) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je revizijski družbi izdana odredba o odpravi 
kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov (81. člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost zadeve 
80 do 320 točk za ugotovitev vsake kršitve in naložitev popravljalnih ukrepov za njeno odpravo.

(2) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je pooblaščenemu revizorju izdana odredba o 
odpravi kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov (četrti odstavek 81. člena ZRev-2), znaša 60 
točk za ugotovitev vsake kršitve in naložitev popravljalnih ukrepov za njeno odpravo.

(3) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je revizijski družbi izdana odredba o dodatnem 
ukrepu (81.a člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost zadeve 100 do 200 točk za naložitev 
posameznega dodatnega ukrepa.

(4) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je fizični osebi v revizijski družbi izdana odredba 
za začasno prepoved opravljanja nekaterih nalog (81.č člen ZRev-2), znaša 60 točk.

(5) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je fizični osebi v subjektih javnega interesa 
izdana odredba za začasno prepoved opravljanja nekaterih nalog (81.č člen ZRev-2), znaša 60 
točk.

(6) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je osebi, ki nima dovoljenja Agencije, izdana 
odredba o prenehanju opravljanja revizijske dejavnosti (84.b člen ZRev-2), znaša glede na
zahtevnost zadeve 80 do 320 točk.

(7) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je osebi, ki nima dovoljenja Agencije, izdana 
odredba o prenehanju oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja (84.b člen ZRev-2), znaša 
glede na zahtevnost zadeve 80 do 320 točk.

(8) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izdana 
odredba o odpravi kršitev (98. člen ZRev-2), znaša 60 točk.

b) Odločbe

Tarifna številka 6

(1) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se delničarju oziroma družbeniku revizijske
družbe izreče prepoved izvrševanja pravic iz delnic (61. in 63. člen ZRev-2), znaša 320 točk.

(2) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba, s 
katero se mu izreče opomin (81.b člen ZRev-2), znaša 320 točk.
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(3) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se revizijski družbi izda odločba, s katero se 
izreče začasna prepoved opravljanja obveznih revizij (81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.

(4) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba, s 
katero se izreče začasna prepoved opravljanje obveznih revizij (81.c člen ZRev-2), znaša 320 
točk.

(5) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba, s 
katero se izreče začasna prepoved podpisovanja revizijskih poročil v zvezi z obvezno revizijo 
(81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.

(6) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se izda samostojna odločba o prenehanju 
začasne prepovedi (četrti odstavek 81.c člena ZRev-2), znaša 60 točk.

(7) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se revizijski družbi izda odločba o odvzemu 
dovoljenja za opravljanje dejavnosti (84. člen ZRev-2), znaša 450 točk.

(8) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba o 
odvzemu dovoljenja (84. člen ZRev-2), znaša 450 točk.

(9) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda 
odločba o odvzemu dovoljenja (99. člen ZRev-2), znaša 450 točk.

(10) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda 
odločba o pogojnem odvzemu dovoljenja oziroma odločba, s katero se prekliče pogojni odvzem 
dovoljenja in dovoljenje odvzame (100. člen ZRev-2), znaša 450 točk.

(11) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda
odločba, s katero se mu izreče opomin (101. člen ZRev-2), znaša 320 točk.

c) Odločbe o ugovoru

Tarifna številka 7

(1) Za postopek, v katerem se odloča o ugovoru zoper odredbo (136. člen ZRev-2) in se ugovor 
v celoti zavrne ali zavrže, znaša nadomestilo stroškov postopka toliko, kot je bilo določeno za 
izdajo odredbe.

(2) Za postopek, v katerem se odloča o ugovoru zoper odredbo (136. člen ZRev-2) in se 
ugovoru delno ugodi, znaša nadomestilo stroškov postopka v delu, v katerem ugovoru ni bilo 
ugodeno, toliko, kot je bilo določeno za izdajo odredbe. Istočasno se odloči o znižanju 
nadomestila stroškov postopka, določenega z izpodbijano odredbo, v delu, v katerem je 
ugovoru ugodeno.
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OBRAZLOŽITEV

Spremenjena vloga Agencije za javni nadzor nad revidiranjem po sprejemu zadnjih 
sprememb in dopolnitev Zakona o revidiranju

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18; v 
nadaljnjem besedilu: ZRev-2A), ki se uporablja od 12. 1. 2019, so v pravni red Republike 
Slovenije prenesene novosti, ki jih določa Direktiva1 (v nadaljnjem besedilu: Direktiva), in 
urejene posebne zahteve za revizorje subjektov javnega interesa, ki jih določa Uredba2 (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba).

Z ZRev-2A je Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 
postala edini regulator in nadzornik za revidiranje v Republiki Sloveniji.

V 103. členu ZRev-2A je določeno, da Agencija uskladi oziroma izda tarifo iz 31. člena Zakona 
o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2) v 
šestih mesecih od uveljavitve ZRev-2A, tj. do 12. 7. 2019.

Finančni vidik predlagane tarife

Agencija je že od sprejema spremembe Direktive in Uredbe opozarjala na problematiko 
financiranja Agencije, saj Uredba določa, da je treba imeti za zagotavljanje učinkovitega 
izpolnjevanja nalog organov javnega nadzora zadostne človeške in finančne vire.

Zakon o revidiranju do sprejema ZRev-2A ni omogočal, da bi Agencija zaračunavala letna 
nadomestila za opravljanje nadzorne funkcije, čeprav je bila glede na določbe Uredbe od 17. 
junija 2016 izključno pristojna za nadzor nad revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezne revizije 
subjektov javnega interesa. Nadomestilo za opravljanje nadzorne funkcije je skladno z 
Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K) do vključno leta 2018 v celoti 
prejemal Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut). Tako je Inštitut tudi v letu 
2018 revizijskim družbam zaračunal celotno letno nadomestilo za opravljanje nadzorne funkcije, 
in sicer v višini 267.437 EUR, čeprav nadzora ni opravil v celoti, saj nadzorov nad revizorji 
subjektov javnega interesa ni izvajal od uveljavitve Uredbe, saj zanj ni bil več pristojen.

Z uveljavitvijo ZRev-2A je omogočeno, da Agencija lahko na podlagi tarife od leta 2019 
neposredno zaračuna revizijskim družbam letno nadomestilo za opravljanje nadzorne funkcije. 
S tem je zagotovljen del sredstev za delovanje Agencije, kar pomeni, da se bo delno 
razbremenil tudi proračun Republike Slovenije.

Zaradi novih nalog in pristojnosti Agencije ter z uveljavitvijo celovitega zaračunavanja taks in 
nadomestil za opravljanje javne funkcije Agencija načrtuje kadrovsko okrepitev (v letu 2019 je 
bila Agenciji odobrena ena dodatna zaposlitev), hkrati pa bo delno razbremenjen državni 
proračun. V letu 2017 so znašala transferna sredstva Agencije iz proračuna Republike Slovenije 
390.000 EUR, v letu 2018 pa 371.400 EUR. Načrtovano je, da bodo za leto 2019 za delovanje 
Agencije zadostovala transferna sredstva v višini 285.000 EUR, kar pomeni 23-% znižanje 

                                                  
1 Direktiva 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi 
Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.
2 Uredba 537/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o posebnih 
zahtevah v zvezi z obvezno revizijo subjektov javnega interesa in razveljavitvi Sklepa Komisije 
2005/909/ES.
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glede na leto 2018 in 27-% znižanje glede na leto 2017, in sicer s povečanjem pristojnosti in 
nalog Agencije ter pričakovano kadrovsko okrepitvijo.

S sprejemom tarife bo Agencija približno polovico odhodkov financirala s proračunskimi 
sredstvi, ostali vir pa bodo prihodki na podlagi tarife.

Tabela 1: Prikaz prihodkov Agencije v letih 2011–2018 in načrt za leto 2019 (v EUR)
Leto

(realizacija)
Celotni

prihodki
Transferni
prihodki

Odstotek transferja 
v celotnih prihodkih

2011 345.047 310.000 90 
2012 305.917 279.000 91 
2013 258.538 241.945 93 
2014 260.154 231.647 89 
2015 333.003 236.150 70 
2016 324.268 260.000 80 
2017 413.496 390.000 94 
2018 403.584 371.400 92 
2019 550.000 285.000 52 

Kot je razvidno iz tabele, so se transferna sredstva od leta 2011 do 2014 zmanjševala, kar kaže 
tudi gibanje odstotka v celotnih prihodkih. Od leta 2015 je bilo Agenciji iz proračuna vsako leto 
namenjeno nekaj več sredstev. Tako je v letu 2016 prejela iz državnega proračuna 260.000 
EUR, za leto 2017 pa 390.000 EUR transfernih sredstev, saj so bila Agenciji glede na leto 2016 
zaradi novih nalog in pristojnosti po Uredbi zagotovljena višja sredstva iz proračuna Republike 
Slovenije za 130.000 EUR. Agencija je v letu 2018 prejela iz proračuna 371.400 EUR, kar 
predstavlja 92-% delež v njenih celotnih prihodkih.

S sprejemom tarife bo Agencija že v letu 2019 pridobila sredstva za opravljanje nadzorne 
funkcije. S tem se bo kljub povečanim pristojnostim in nalogam in posledično višjim celotnim 
stroškom razbremenil državni proračun, saj bo znašal načrtovani del financiranja Agencije s 
strani proračuna Republike Slovenije nekaj več kot polovico vseh prihodkov Agencije.

Načrtovano je, da bo Agencija na podlagi tarife v letu 2019 realizirala prihodke v višini 265.000 
EUR, in sicer:
- 250.000 EUR prihodkov iz letnih nadomestil;
- 5.000 EUR iz pavšalnih nadomestil stroškov postopkov, ki se zaračunajo subjektom 

nadzora ob izreku ukrepa nadzora in zapadejo v plačilo, ko odločba Agencije postane 
pravnomočna;

- 5.000 EUR iz izdaje dovoljenj pooblaščenim revizorjem in revizijskim družbam;
- 5.000 EUR iz drugih virov.



15

Izhodišča pri pripravi tarife

Pri pripravi tarife so bile upoštevane takse in nadomestila, kot so veljale že po Tarifi o 
nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 
104/09 in 53/12) in Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 45/02, 118/05 – odl. US in 
71/06) Inštituta.

Pomembno vodilo je bilo tudi, da z novo tarifo ne bo prišlo do bistveno spremenjenega 
ali dodatnega finančnega obremenjevanja revizijskih družb. Prav tako so takse in 
nadomestila, določena s tarifo, primerljiva s taksami in nadomestili, ki jih za podobne postopke 
zaračunavajo druge nadzorne agencije v Republiki Sloveniji.

Pomembno izhodišče pri pripravi te tarife je bilo tudi, da morajo sredstva, ki jih Agencija pridobi 
iz pavšalnih nadomestil za vodenje postopkov, v čim večji meri pokriti dejanske stroške 
postopkov Agencije, pri čemer je odločanje v postopkih nadzora nad kakovostjo dela revizijskih 
družb in pooblaščenih revizorjev pa tudi pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti ter izrekanje 
ukrepov nadzora ena od pomembnih nalog Agencije. Tako so bile posamezne tarifne postavke 
oblikovane v višini povprečnih stroškov Agencije pri vodenju posameznega postopka. Gre 
predvsem za stroške plač zaposlenih v nadzoru, torej porabljeni čas zaposlenih, ki izvajajo 
nadzor, in morebitnih zunanjih sodelavcev, v sorazmernem deležu glede na udeležbo pa tudi 
ostalega kadra Agencije. Prav tako bo Agencija s tarifo pokrila tudi sorazmerni delež sejnin, 
administrativnih stroškov in drugih stroškov, povezanih s samim postopkom.

Primerjava obstoječe in nove tarife

V tarifi so združena nadomestila, ki sta jih določali Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem in Tarifa o taksah in nadomestilih Inštituta ter dodana 
nadomestila za nove ukrepe nadzora, ki so bili dodatno določeni z ZRev-2A. Pri tem so pri višini 
nadomestil za izrek novih ukrepov nadzora upoštevani vrsta ukrepa in ocenjeni stroški Agencije 
pri izrekanju posameznega ukrepa nadzora.

Primerjava taks in nadomestil, ki veljajo do uveljavitve tarife s taksami in nadomestili, ki jih 
določa ta tarifa (v EUR):

Tabela 2: Primerjava taks in nadomestil po Tarifi o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za 
javni nadzor nad revidiranjem in Tarifi o taksah in nadomestilih Inštituta z nadomestili, 
določenimi z novo tarifo

Obstoječa ureditev Predlog tarife
Letno nadomestilo 
revizijskih družb

0,9 % od letnih 
prihodkov revizijske 
družbe

Letno nadomestilo 
revizijskih družb

0,9 % od letnih 
prihodkov revizijske 
družbe

Odredba revizijski 
družbi

400–1.600 Odredba o odpravi 
kršitve in naložitvi 
popravljalnih ukrepov 
revizijski družbi

400–1.600

Odredba 
pooblaščenemu 
revizorju

300 Odredba o odpravi 
kršitve in naložitvi 
popravljalnih ukrepov 
pooblaščenemu 
revizorju

300

Odredba 
pooblaščenemu 

300 Odredba 
pooblaščenemu 

300
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ocenjevalcu vrednosti ocenjevalcu vrednosti
Dodatni ukrep 500–1.000 Odredbo o dodatnem 

ukrepu
500–1.000

Odločba o ugovoru Če se zavrne ali 
zavrže, tako kot za 
odredbo

Odločba o ugovoru Če se zavrne ali 
zavrže, tako kot za 
odredbo

Odprava kršitev po 
odredbi

150 Posebna odločba se 
ne izdaja

0

/ 0 Začasna prepoved 
opravljanja obveznih 
revizij revizijski družbi

1.600

/ 0 Začasna prepoved 
opravljanja obveznih 
revizij pooblaščenemu 
revizorju

1.600

/ 0 Začasna prepoved 
podpisovanja 
revizijskih poročil 
pooblaščenemu 
revizorju

1.600

Pogojni odvzem 2.250 Pogojni odvzem 
(samo še za 
pooblaščene 
ocenjevalce)

2.250

Odvzem dovoljenja 
revizijski družbi

1.750 Odvzem dovoljenja 
revizijski družbi

2.250

Odvzem dovoljenja 
pooblaščenemu 
revizorju in 
pooblaščenemu 
ocenjevalcu vrednosti

2.250 Odvzem dovoljenja 
pooblaščenemu 
revizorju in 
pooblaščenemu 
ocenjevalcu vrednosti

2.250

Prepoved delničarju 
revizijske družbe za 
izvrševanje pravic iz 
delnic

/ Prepoved delničarju 
revizijske družbe za 
izvrševanje pravic iz 
delnic

1.600

/ / Začasna prepoved 
fizični osebi, ki pri 
subjektu javnega 
interesa opravlja 
naloge člana organa 
vodenja ali nadzora 
ali člana revizijske 
komisije, opravljanje 
teh nalog 

300

/ / Odredba o 
prenehanju 
opravljanja revizijske 
dejavnosti osebi, ki 
nima dovoljenja 
Agencije

400 – 1.600

/ / Odredba o 
prenehanju 
oglaševanja ali 

400 – 1.600
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zavajajočega 
oglaševanja osebi, ki 
nima dovoljenja 
Agencije

Izdaja dovoljenja za 
opravljanje storitev 
revidiranja

417,00 + DDV Izdaja dovoljenja za 
opravljanje storitev 
revidiranja

250

Izdaja dovoljenja za 
opravljanje nalog 
pooblaščenega 
revizorja

100,08 + DDV Izdaja dovoljenja za 
opravljanje nalog 
pooblaščenega 
revizorja

100

Podaljšanje 
dovoljenja za 
opravljanje nalog 
pooblaščenega 
revizorja

100,08 + DDV Podaljšanje 
dovoljenja za 
opravljanje nalog 
pooblaščenega 
revizorja

100

Izdaja odločbe o 
prenehanju dovoljenja 
za opravljanje nalog 
pooblaščenega 
revizorja

100,08 + DDV Izdaja odločbe o 
prenehanju dovoljenja 
za opravljanje nalog 
pooblaščenega 
revizorja

0

Potrdilo o vpisu 41,70 + DDV Potrdilo o vpisu 25
Izpis podatkov iz 
registra

62,55 + DDV Izpis podatkov iz 
registra

50

Izdaja dvojnikov 4,17 + DDV za vsako 
stran

Izdaja dvojnikov 5 za vsako stran

Nostrifikacija v tujini 
opravljenega 
izobraževanja

150

Iz tabele je razvidno, da je večina nadomestil enaka prejšnji ureditvi, višje je le nadomestilo za 
izdajo odločbe revizijski družbi za izrek ukrepa nadzora odvzema dovoljenja za opravljanje 
storitev revidiranja. Takse, ki jih določa nova tarifa, so nižje, čeprav ne odstopajo bistveno 
od prejšnjih.

Na novo je določena taksa za nostrifikacijo v tujini opravljenega izobraževanja.

Kot je že navedeno, so z novo tarifo določena nadomestila stroškov postopkov izrekanja 
ukrepov nadzora, ki jih določa ZRev-2A:

- začasna prepoved opravljanja obveznih revizij revizijski družbi,
- začasna prepoved opravljanja obveznih revizij pooblaščenemu revizorju,
- začasna prepoved podpisovanja revizijskih poročil pooblaščenemu revizorju,
- začasna prepoved fizični osebi, ki pri subjektu javnega interesa opravlja naloge člana 

organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, opravljanje teh nalog,
- odredba o prenehanju opravljanja revizijske dejavnosti osebi, ki nima dovoljenja 

Agencije, 
- odredba o prenehanju oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja osebi, ki nima 

dovoljenja Agencije.

Poleg tega je na novo določena tudi višina nadomestila stroškov postopka za izrek prepovedi 
delničarju revizijske družbe za izvrševanje pravic iz delnic. Zakon o revidiranju je to prepoved 
predvideval že pred uveljavitvijo ZRev-2A, nadomestilo pa ni bilo določeno s tarifo.
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Obrazložitve posameznih členov in tarifnih številk

K 1. členu:

Člen določa vsebino te tarife.

K 2. členu:

Člen določa način določanja višine taks, nadomestil stroškov ukrepov nadzora in letnega 
nadomestila za opravljanje nadzorne funkcije.

K 3. členu:

Člen določa račun, na katerega se vplačujejo takse in nadomestila, ki so določeni s to tarifo, in 
kako se določa dan, ko je bila taksa oziroma nadomestilo plačano.

K 4. členu:

Člen določa pogoje, pod katerimi se lahko poveča vrednost točke, določene v drugem odstavku
3. člena te tarife.

K 5. členu:

Člen določa zavezance za plačilo taks in nadomestil. Podrobneje je opredeljen način 
obračunavanja letnega nadomestila, način izračuna višine letnega nadomestila, zaračunavanje 
letnega nadomestila v dveh delih in obravnavo morebitnega preveč vplačanega letnega 
nadomestila.

K 6. členu:

Člen podrobneje določa časovne komponente obveznosti, in sicer določitev vrednosti točke ter 
datum nastanka in zapadlosti posamezne obveznosti.

K 7. členu:

Člen določa oprostitve od plačila takse.

K 8. členu:

Člen ureja način poravnave letnega nadomestila za leto 2019.

K 9. členu:

Člen določa prenehanje veljavnosti Tarife o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09 in 53/12 zaradi sprejetja te tarife.

K 10. členu:

Člen določa začetek veljavnosti te tarife.

K tarifni št. 1:

Tarifna številka 1 določa število točk za odločanje o posamičnih zadevah, in sicer za izdajo 
dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja; za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev 
revidiranja in registracijo revizijskega podjetja oziroma za izdajo dovoljenja za opravljanje 
storitev revidiranja in registracijo revizijskega subjekta iz tretjih držav; za izdajo dovoljenja za 
opravljane nalog pooblaščenega revizorja in za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja. 
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Določitev višine taks po tej tarifni številki izhaja iz ocenjenih stroškov, ki bodo nastali pri 
posameznem postopku, za katerega je določena taksa. Pri določanju je bila upoštevana tudi 
višina taks, ki so veljale za enake oziroma primerljive postopke Inštituta. Pri tem je taksa za 
izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja znatno znižana, predvsem glede na ocenjeni 
obseg dela, taksa za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in za 
podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja je v enaki višini, pri čemer 
se skladno z določbami ZRev-2A dovoljenje izda oziroma podaljša za obdobje treh let namesto 
dosedanjih dveh let, kar pomeni, da bo v zvezi s tem manjša obremenitev za pooblaščene 
revizorje oziroma za revizijske družbe, ki v večini primerov poravnajo te stroške za svoje 
zaposlene pooblaščene revizorje.

K tarifni številki 2:

Tarifna številka 2 določa število točk za odločanje o zahtevi za nostrifikacijo v tujini opravljenega 
izobraževanja. 

Ta taksa je glede na obstoječo tarifo Inštituta dodana, določena pa je za postopke, kjer so 
fizične osebe opravile izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja v tujini. Agencija bo v postopku preverjala skladnost posameznega 
izobraževalnega programa v tujini s programom, ki bo v Republiki Sloveniji določen za 
pridobitev navedenih strokovnih znanj. Določitev višine takse bo izhajala iz ocenjenih stroškov, 
ki bodo nastali pri posameznem postopku nostrifikacije.

K tarifni številki 3:

Tarifna številka 3 določa število točk za izdajo potrdila o vpisu, izpis podatkov iz registra in 
izdaja dvojnikov.

Višina taks je primerljiva z do sedaj določenimi taksami Inštituta, le da so zaokrožene 
(večinoma na nižje zneske). Zaradi določitve oprostitev od plačila taks v 7. členu te tarife se 
pričakuje, da bo plačilo teh taks zelo redko.

K tarifni številki 4:

Tarifna številka 4 določa višino letnega nadomestila.

Letno nadomestilo je predvideno v takem obsegu, kot ga je pred uveljavitvijo ZRev-2A 
zaračunaval Inštitut, pri čemer je pri izračunu stroškov Agencije z opravljanjem nadzorov 
ugotovljeno, da bo nadomestilo v takem obsegu v pretežni meri pokrilo stroške nadzorne 
funkcije. Agencija je letno nadomestilo predvidela v višini 0,9 % od vseh prihodkov revizijskih 
družb za posamezno koledarsko leto.

Agencija ocenjuje, da bodo stroški nadzora predstavljali pretežni del stroškov dela za štiri 
zaposlene v sektorju za nadzor in del stroškov dela za preostale zaposlene na Agenciji, ki delno 
tudi opravljajo nekatere nadzorne funkcije. Poleg navedenega je v izračun vključen še pretežni 
del stroškov sejnin strokovnega sveta Agencije, del stroška za morebitne zunanje sodelavce in 
del administrativnih stroškov Agencije.

K tarifni številki 5:

Tarifna številka 5 določa število točk za določitev nadomestila stroškov postopka za izdajo 
odredb, ki jih določa ZRev-2.
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Tako kot je določeno že z veljavno tarifo, se tudi s to tarifo določajo nadomestila stroškov 
postopka za izdajo odredbe o odpravi kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov revizijski družbi v 
razponu, in sicer zaradi različne narave ugotovljenih kršitev. Dejstvo je, da gre pri teh ukrepih 
nadzora za vsebinsko in kompleksno različne kršitve pravil revidiranja. Za enostavnejše kršitve 
v zvezi s poročanjem revizijskih družb, objavo letnih preglednih poročil, sklepanjem pogodb ipd., 
kjer gre za enostavno ugotavljanje kršitev, sorazmerno enostavna pa je tudi odprava take 
kršitve, je predvidena najnižja višina nadomestila stroškov postopka. Tako kot do sedaj bodo 
najvišji zneski nadomestil prišli v poštev v izrednih primerih, ko so kršitve pravil revidiranja 
kompleksne in vsebinsko zelo zahtevne za dokazovanje, ter ko je kršitev odrejena na način, da 
bo imela Agencija obsežno delo tudi s preveritvijo načina odprave teh kršitev s strani revizijske 
družbe. To so npr. kršitve v zvezi s postopki obvladovanja kakovosti, odprava celovite 
neustreznosti revizijske metodologije, ki jo revizijska družba uporablja za zagotavljanje 
spoštovanja pravil revidiranja pri revizijah računovodskih izkazov ipd., ki zahtevajo obsežne 
preveritve in vključitev več zaposlenih na Agenciji.

Z ZRev-2A je sicer odredba o dodatnem ukrepu opredeljena kot samostojen ukrep, ki pa ga 
lahko Agencija izda revizijski družbi samostojno ali v kombinaciji z odredbo o odpravi kršitve in 
naložitvi popravljalnih ukrepov. Tudi pri izrekanju dodatnih ukrepov gre za vsebinsko in 
kompleksno različno ukrepanje Agencije, predvsem pa lahko ukrep tudi dlje časa traja in 
zahteva več zaposlenih (npr., da mora revizijska družba za revizije računovodskih izkazov 
posameznega pooblaščenega revizorja v določenem obdobju zagotoviti ocenjevalca kakovosti 
posla in Agenciji predložiti poročila o opravljenem ocenjevanju kakovosti za vsak posamezni 
posel posebej).

Dodatno sta bili določeni nadomestili stroškov postopkov v razponu za ukrepa nadzora, ki ju na 
novo določa Zakon o revidiranju po uveljavitvi novele. To sta:
- odredba o prenehanju opravljanja revizijske dejavnosti osebi, ki nima dovoljenja Agencije,
- odredba o prenehanju oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja osebi, ki nima dovoljenja 

Agencije.

V obeh primerih gre lahko za različno zahtevne postopke, ki se vodijo zoper fizične ali pravne 
osebe. Agencija je v preteklosti že ugotavljala take kršitve, ki so bile v večini primerov 
sorazmerno obsežne in zahtevne ter so zahtevale delo več uslužbencev Agencije.

Nadomestilo stroškov postopka za izrek odredbe fizični osebi (razen za navedena primera, kjer 
je nadomestilo določeno za fizično ali pravno osebo) je določeno v fiksnem znesku, nadomestilo 
pa ostaja v taki višini, kot je določeno z veljavno tarifo.

K tarifni številki 6:

Tarifna številka 6 določa število točk za določitev nadomestila stroškov postopka za izdajo 
odločb, s katerimi se izrekajo ukrepi nadzora, ki jih določa ZRev-2.

Nadomestila stroškov postopkov, ki so bila določena že v obstoječi tarifi Agencije, se ne 
spreminjajo, njihova višina pa po oceni Agencije ustreza stroškom, ki nastanejo s posameznimi 
postopki izrekanja ukrepov nadzora.

Izjema je nadomestilo za izrek odvzema dovoljenja revizijski družbi, kjer je bilo v praksi 
ugotovljeno, da gre pri teh postopkih za večji obseg dela, kot je bilo pričakovano, zato so v novi 
tarifi ta nadomestila izenačena z nadomestili za izrek odvzema dovoljenja pooblaščenim 
revizorjem in pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti.
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Dodatno so bila določena fiksna nadomestila stroškov postopkov za nekatere ukrepe nadzora, 
ki jih na novo določa Zakon o revidiranju:

- začasna prepoved opravljanja obveznih revizij revizijski družbi,
- začasna prepoved opravljanja obveznih revizij pooblaščenemu revizorju,
- začasna prepoved podpisovanja revizijskih poročil pooblaščenemu revizorju,
- začasna prepoved fizični osebi, ki pri subjektu javnega interesa opravlja naloge člana 

organa vodenja ali nadzora ali člana revizijske komisije, opravljanje teh nalog.

Poleg tega je s tarifo določeno tudi nadomestilo stroškov postopka prepovedi delničarju 
revizijske družbe za izvrševanje pravic iz delnic, to je ukrep, ki je bil določen z Zakonom o 
revidiranju že pred uveljavitvijo ZRev-2A, zanj pa ni bilo določeno nadomestilo v obstoječi tarifi.

Ocenjeno je, da gre pri vseh opisanih postopkih za srednje zahtevne postopke, ki so primerljivi 
s postopkom izrekanja ukrepa nadzora opomina, zato je zanje ustrezno nadomestilo v enaki 
višini.

K tarifni številki 7:

S tarifno številko 7 je urejeno določanje nadomestil stroškov postopka odločanja o ugovoru.

Nadomestilo se določa na enak način, kot je določeno v trenutno veljavni tarifi.
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