
  

   

                                                                         

  АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ 

орган аудиторського самоврядування 
 

РАДА АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 
 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
       

08.05.2020                                    м. Київ                              № 37/2 

 

Про внесення змін до рішення Ради Аудиторської палати України від 

25.04.2019 № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами 

аудиторської діяльності на користі Аудиторської палати України» 

Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 

2258-VIII, керуючись Статутом Аудиторської палати України, затвердженим  

рішенням установчого з’їзду аудиторів України від 18 травня 2019 року № 1/11, 

Положенням про  Раду  Аудиторської палати України, затвердженим  рішенням 

установчого з’їзду аудиторів України від 14 липня 2018 року (зі змінами), 

ураховуючи дію Постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 року № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2», з метою 

підтримки суб’єктів аудиторської діяльності в умовах поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, Рада Аудиторської палати України 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Ради Аудиторської палати України від 25 

квітня 2019 року  № 12/1 «Про розмір внеску, що сплачується суб’єктами 

аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України», 

доповнивши рішенням після пункту 2 пунктом 3 такого змісту: 

«Тимчасово зменшити розмір внеску, який визначений пунктом 1 цього 

рішення, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь 

Аудиторської палати України, та визначити, що його розмір у період з 01 січня 

2020 року по 31 грудня 2020 року становить 0,2 відсотка суми винагороди (без 

урахування податку на додану вартість) за кожним договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, які не є 

підприємствами, що становлять суспільний інтерес. Надмірно сплачені у 

вказаний період суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської 

палати України суми внесків зараховуються у рахунок майбутніх платежів».  

Пункт 3 рішення вважати відповідно пунктом 4. 

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному вебсайті Аудиторської палати України. 

 

Голова АПУ        Т.О. Каменська 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#n180
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