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Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów 
z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów 

oraz zasad ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru 

 
 
Na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy z 13 października 1994 roku 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359) uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1 
Określa się, stanowiące załącznik do uchwały, zasady ustalania składki członkowskiej biegłych 
rewidentów oraz zasady ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru.  
 

§ 2 
Traci moc uchwała nr 379/27/2001 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lipca 2001 r. 
w sprawie zasad ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasad ustalania 
opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
i opłaty rocznej z tytułu nadzoru.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
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Załącznik do uchwały nr 5 z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie zasad ustalania składki 
członkowskiej biegłych rewidentów oraz zasady ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu 
nadzoru 

 
 

ZASADY 
ustalania składki członkowskiej biegłych rewidentów 

oraz zasady ustalania opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych i opłaty rocznej z tytułu nadzoru 

 
§ 1 

Uchwała normuje zasady ustalania: 
1. Składki członkowskiej biegłych rewidentów, o której mowa w art. 12 ust 1 pkt 4 ustawy 

z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 31, poz. 359), zwanej dalej ustawą, 

2. Opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych, o której mowa w art. 12  ust. 2 pkt 2 ustawy, 

3. Opłaty rocznej z tytułu nadzoru sprawowanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów 
nad podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych i biegłymi 
rewidentami, o której mowa w art. 12 ust 2 pkt 3 ustawy. 

 
§ 2 

1. Wysokość, w walucie polskiej, składki i opłat, o których mowa w § 1 ustala na kolejne 
lata, na 1 miesiąc przed rozpoczęciem następnego roku, Krajowa Rada Biegłych 
Rewidentów. 

2. Składka członkowska i opłaty mogą być uiszczane gotówką lub w formie bezgotówkowej 
z poszanowaniem przepisów prawa działalności gospodarczej, dotyczących obrotu 
środkami pienięŜnymi. 

 
§ 3 

1. Roczna składka członkowska biegłego rewidenta nie moŜe przekraczać w PLN 
równowartości 80 EURO ustalonej według średniego kursu NBP z dnia ustalenia 
wysokości składki. 

2. Składka członkowska jest zróŜnicowana w zaleŜności od tego, czy biegły rewident został 
wpisany tylko do rejestru biegłych rewidentów, czy teŜ takŜe na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. 

3. W razie nabycia przez biegłego rewidenta uprawnień do badania sprawozdań finansowych 
wysokość składki członkowskiej ulega zmianie za kwartał, w którym nastąpiła zmiana. 

4. W przypadku skreślenia biegłego rewidenta z listy podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych wysokość składki członkowskiej ulega zmianie poczynając od 
kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiła zmiana. 

5. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów moŜe wyjątkowo wyrazić zgodę, po złoŜeniu 
uzasadnionego i udokumentowanego wniosku przez biegłego rewidenta wpisanego 
wyłącznie do rejestru biegłych rewidentów, znajdującego się w trudnej sytuacji 
zdrowotnej, finansowej lub rodzinnej, na opłacenie niŜszej składki członkowskiej 
w kwocie ustalonej na dany rok przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 
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§ 4 
1. Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych podlega 

opłacie w wysokości nie wyŜszej niŜ równowartość 100 EURO według średniego kursu 
NBP z dnia ustalenia wysokości tej opłaty. Zgłoszenia zmian związanych z wpisem na 
wymienioną listę nie podlegają opłacie. 

2. Do uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, zobowiązane są wyłącznie podmioty 
uprawnione do badania sprawozdań finansowych. 

 
§ 5 

1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 3 ustawy, 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustala na kaŜdy rok kalendarzowy jako stawkę 
procentową rocznych przychodów za badanie i przeglądy sprawozdań finansowych. 

2. Stawka, o której mowa w ust. 1 powinna być ustalona odpowiednio do udziału 
przychodów za badanie i przeglądy sprawozdań finansowych w przychodach ogółem za 
świadczenie usług. Opłata ta nie moŜe przekraczać 1,5% przychodów podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za badanie i przeglądy sprawozdań 
finansowych i jednocześnie nie moŜe przekraczać 1,0% rocznych przychodów podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ze wszystkich rodzajów działalności, 
o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy. 

 
§ 6 

1. Składki członkowskie oraz opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 3 opłaca się 
w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy) w ratach kwartalnych, w terminie do 25 dnia 
miesiąca następującego po upływie kwartału. 

2. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 2 powinna być uiszczana w pełnych złotych (po 
odrzuceniu groszy) gotówką lub w formie bezgotówkowej w ciągu 7 dni od daty 
doręczenia decyzji administracyjnej o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych. 

3. Składkę członkowską, o której mowa w § 3 ust. 5 opłaca się, w kwocie ustalonej przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma 
o wyraŜeniu zgody przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na opłacenie niŜszej 
składki za dany rok.  

4. W terminie dwóch miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego podmioty uprawnione 
do badania sprawozdań finansowych zobowiązane są do przekazania Krajowej Izbie 
Biegłych Rewidentów rocznej deklaracji rozliczeniowej  według wzoru ustalonego przez 
Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz rozliczenia się z zadeklarowanej opłaty. 
 


