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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України  

«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 313»  
 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» Кабінет Міністрів України постановляє: 

Визначити, що розмір внеску, який сплачується 

суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 

становить (без урахування податку на додану вартість)                           

1 відсоток суми винагороди за договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес                            

(у визначенні Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні»). 

Установити, що у 2020 році розмір внеску, 

визначеного в абзаці першому цієї постанови, становить 

0,5 відсотка суми винагороди за договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Надміру сплачені у 2020 році суб’єктами аудиторської 

діяльності суми внесків на користь Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю зараховуються у 

рахунок майбутніх платежів. 

Відповідно до частини тринадцятої статті 15 Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» Кабінет Міністрів України постановляє: 

Визначити, що розмір внеску, який сплачується 

суб’єктами аудиторської діяльності на користь Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, 

становить (без урахування податку на додану вартість)                 

1 відсоток суми винагороди за договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес                            

(у визначенні Закону України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні»). 

Установити, що у 2020 – 2021 роках розмір внеску, 

визначеного в абзаці першому цієї постанови, становить 

0,5 відсотка суми винагороди за договором з надання 

аудиторських послуг з обов’язкового аудиту 

підприємствам, що становлять суспільний інтерес. 

Надміру сплачені у 2020 році суб’єктами аудиторської 

діяльності суми внесків на користь Органу суспільного 

нагляду за аудиторською діяльністю зараховуються у 

рахунок майбутніх платежів. 
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