
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про сплату членських внесків на 2020 рік членами Аудиторської 

палати України 

 

Відповідно до вимог пункту третього частини четвертої статті 48 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – 

Закон) затвердження Положення про членські внески та визначення розміру 

членських внесків належить до виключної компетенції з’їзду аудиторів України. 

Пунктом 2.1. Положення про членські внески до Аудиторської палати 

України, затвердженого рішенням чергового з’їзду аудиторів України від 

18.05.2019 № 1/9 (далі – Положення), визначено, що розмір членських внесків 

встановлюється та змінюється з'їздом аудиторів України на основі кошторису 

Аудиторської палати України на виконання власних повноважень на відповідний 

рік. У разі незатвердження з’їздом розміру членських внесків на поточний рік, у 

зв’язку з неможливістю скликання з’їзду до 30 червня поточного року, розмір 

внесків залишається на рівні внесків попереднього року. 

Зважаючи на об’єктивну неможливість проведення чергового з’їзду 

аудиторів України у 2020 році через встановлення Кабінетом Міністрів України 

на території України карантину з 12.03.2020 по 31.12.2020 та з урахуванням 

вимог Положення, розмір членських внесків на поточний 2020 рік 

залишається на рівні внесків 2019 року. 

Рішеннями чергового з’їзду аудиторів України від 18.05.2019 № 1/10.1 та 

№1/10.2 визначено такі розміри членських внесків: 

 для аудиторів - у сумі 1043 грн.; 

 для аудиторських фірм, які не мають права проводити обов’язковий 

аудит та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес -  у сумі 4173 грн.; 

 для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит, 

крім обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес - у сумі 12519 грн.; 

 для аудиторських фірм, які мають право проводити обов’язковий аудит 

та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес - у сумі 16692 грн. 

 

Членські внески сплачуються за наступними реквізитами: 

Отримувач платежу: Аудиторська палата України  

ЄДРПОУ отримувача: 00049972  

Найменування банку: АТ «ПроКредит Банк» м. Київ  

IBAN UA28 3209 8400 0002 6000 2203 5480 2  
 

Призначення платежу для аудиторів: членський внесок за 2020 рік, 

прізвище, ім’я та по батькові аудитора. 
 

Призначення платежу для аудиторських фірм: членський внесок за 

2020 рік, найменування аудиторської фірми. 

 

У разі, якщо аудиторська фірма сплачує членські внески за своїх 

працівників – аудиторів, у призначенні платежу вказується: «членський внесок 
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за 2020 рік, кількість аудиторів» та додатково надається лист, у якому 

зазначається інформація щодо аудиторів (прізвище, ім’я та по батькові, номер 

реєстрації в Реєстрі), за яких сплачено членські внески аудиторською фірмою. 

Членський внесок аудиторськими фірмами визначається залежно від 

реєстрації аудиторської фірми у відповідному розділі Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, а при наявності реєстрації у декількох 

розділах, сума визначається по найвищому розміру. 

Особи, включені до Реєстру аудиторів та суб`єктів аудиторської 

діяльності, сплачують членський внесок у повному розмірі, незалежно від того, в 

якому місяці поточного року відбулося включення до Реєстру (пункт 2.3 

Положення).  

Членський внесок вважається сплаченими з моменту зарахування коштів у 

повному обсязі на поточний рахунок Аудиторської палати України.  

Обов’язок по сплаті членського внеску не вважається виконаним, якщо 

його внесено не в повному розмірі (крім випадків звільнення від сплати згідно з 

пунктом 2.7 Положення).  

Підтвердженням сплати членського внеску членом АПУ є платіжне 

доручення (квитанція тощо) про перерахування внеску, в якому має бути 

зазначено вид внеску, рік, за який його сплачено, прізвище, ім’я та по 

батькові аудитора або найменування аудиторської фірми (пункт 2.4 

Положення). 

 

 

Секретаріат АПУ 
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