
Інформаційне повідомлення 

про сплату суб’єктами аудиторської діяльності на користь 

Аудиторської палати України  внесків, передбачених  частиною тринадцять 

статті 15 Закону «Про аудит фінансової звітності аудиторської діяльності» 

 (станом на 25.04.2019 р.) 

  

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, який введено в дію з 01.10.2018 р.,  для забезпечення 

фінансування діяльності Аудиторської палати України суб’єкти аудиторської діяльності 

зобов’язані за кожним договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

іншим юридичним особам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, 

сплачувати такі внески на користь Аудиторської палати України: 

 фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного року, з кожного аудиторського звіту, підготовленого 

суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту; 

 внесок у відсотках суми винагороди (без урахування податку на додану вартість) за 

договором з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту, розмір якого 

визначається Аудиторською палатою України, але не може бути більшим за розмір 

внеску, що сплачується на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю суб’єктами аудиторської діяльності, які надають послуги з обов’язкового 

аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

 

Відповідно до рішення Ради Аудиторської палати України від 25.04.2019 № 12/1  «Про розмір 

внеску, що сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати 

України» розмір внеску, який сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь 

Аудиторської палати України, становить (без урахування податку на додану вартість) 0,8 

відсотків суми винагороди за кожним договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний 

інтерес, звіт за якими було складено після 01 січня 2019 року. Внески сплачуються суб’єктами 

аудиторської діяльності з договорів з надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний інтерес, звіт за якими було 

видано після 01 січня 2019 року. 

Таким чином, суб’єкти аудиторської діяльності,  які надавали аудиторські послуги з 

обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять суспільний 

інтерес мають сплачувати на користь Аудиторської палати України: 

 фіксований внесок, що становить 0,3 мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня звітного року (у 2019 році – 1 251,90 грн.), з кожного аудиторського 

звіту, підготовленого суб’єктом аудиторської діяльності за результатами надання 

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

що становлять суспільний інтерес; та 

 0,8 відсотків суми винагороди за кожним договором з надання аудиторських послуг з 

обов’язкового аудиту підприємствам, які не є підприємствами, що становлять 

суспільний інтерес, звіт за якими було складено після 01 січня 2019 року. 

Сплата внесків,  передбачених статтею 15 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, має бути здійснена суб’єктом 

аудиторської діяльності не пізніше останнього дня місяця, наступного за місяцем, в якому 

було складено (датовано) аудиторський звіт. 

З огляду на те, що постанова Кабінету Міністрів України «Про розмір внеску, що сплачується 

суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю» та відповідно рішення Ради Аудиторської палати України «Про розмір внеску, що 



сплачується суб’єктами аудиторської діяльності на користь Аудиторської палати України» 

прийняті у квітні 2019 року, з урахуванням повідомлення Інспекції із забезпечення якості 

Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю щодо сплати внеску у відсотках суми 

винагороди (без урахування податку на додану вартість) за договором з надання аудиторських 

послуг з обов’язкового аудиту підприємствам, що становлять суспільний інтерес, у 2019 році 

на користь Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» сплата на користь 

Аудиторської палати України зазначеного внеску (0,8 відсотків суми винагороди) у 

квітні-травні за виконаними з початку 2019 року завданнями відповідно до договорів з 

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

підприємствами, що становлять суспільний інтерес, не вважатиметься порушенням 

закону. 

Сплата внесків здійснюється  за такими реквізитами: 

Отримувач платежу: Аудиторська палата України 

ЄДРПОУ отримувача: 00049972 

Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ 

Розрахунковий рахунок: UA28 3209 8400 0002 6000 2203 5480 2 
Призначення платежу: Фіксований внесок 0,3 min з/пл. з аудиторського звіту від __.__.__ зг. 

п. 13.2 ст. 15 ЗУ від 21.12.17 № 2258-VIII. Без ПДВ. 

 
Отримувач платежу: Аудиторська палата України 

ЄДРПОУ отримувача: 00049972 

Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ 

Розрахунковий рахунок: UA28 3209 8400 0002 6000 2203 5480 2 
Призначення платежу: 0,8% суми винагороди за договором № _ від ____ та аудиторським 

звітом від __.__.__ зг. з рішенням Ради АПУ від 25.04.2019 № 12/1. Без ПДВ. 

 


