
Пропозиції Асоціації "Українські фондові торговці"  

до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами) 

 

Чинний Порядок ведення реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів, затвердженого рішенням Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 

жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року 

за № 2213/22525 (із змінами) 

Із запропонованими змінами до Порядку 

ведення реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів, 

затвердженого рішенням Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку від 25 

жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 

року за № 2213/22525 (із змінами) 

Пропозиції Асоціації "Українські фондові 

торговці" (далі - Асоціація) та коментарі 

до них 

IV. Порядок внесення аудиторських фірм до 

Реєстру 

  1. До Реєстру можуть бути внесені 

аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 5 

Закону України "Про аудиторську діяльність" та: 

 

1.1 мають свідоцтво про внесення в Реєстр 

аудиторських фірм та аудиторів, видане 

Аудиторською палатою України; 

 

1.2 мають штат працівників, який складається не 

менше ніж із трьох аудиторів, кожен із яких має 

сертифікат аудитора та документ, що підтверджує 

проходження навчання шляхом підготовки за 

відповідною програмою навчання 

 

IV. Порядок внесення аудиторських фірм до 

Реєстру 

1. До Реєстру можуть бути внесені аудиторські 

фірми, які відповідають вимогам статті 5 Закону 

України "Про аудиторську діяльність" та: 

 

1.1 мають свідоцтво про внесення в Реєстр 

аудиторських фірм та аудиторів, видане 

Аудиторською палатою України; 

 

1.2 мають свідоцтво про відповідність 

системи контролю якості, видане 

Аудиторською палатою України; 

 

1.3. мають веб-сайт аудиторської фірми 

розміщений у мережі Інтернет;  

 

1.4. є платниками податків на загальній 

системі оподаткування; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключити п.1.4. Розділу IV: 

1.4. є платниками податків на загальній 

системі оподаткування; 

 

Коментарі: 

Відповідно до норм Податкового кодексу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. мають штат працівників, який 

складається не менше ніж із трьох аудиторів, 

які одночасно не працюють в іншій 

аудиторській фірмі та кожен із яких має 

сертифікат аудитора і документ, що 

підтверджує проходження навчання шляхом 

підготовки за відповідною програмою 

навчання.  

 

 

1.6. відповідають наступним критеріям: 

 

1.6.1 співвідношення витрат на оплату праці 

до чистого доходу аудиторської фірми 

становить не нижче ніж 30%; 

 

1.6.2. відхилення середньої заробітної плати в 

аудиторській фірмі від ринкової заробітної 

плати становить в меншу сторону не більше 

ніж 30%; 

 

України, ст. 291.3. встановлено, що 

юридична особа чи фізична особа - 

підприємець може самостійно обрати 

спрощену систему оподаткування, якщо 

така особа відповідає вимогам, 

встановленим цією главою, та 

реєструється платником єдиного податку в 

порядку, визначеному цією главою. Тому, на 

думку Асоціації, вважаємо, що викладення у 

"новій редакції" саме у розділі ІV П.1 п.п.1.4. 

вимогу до аудиторських фірм щодо 

перебування їх на загальній системі 

оподаткування суперечить чинному 

законодавству, та порушує право 

аудиторських фірм самостійно обирати 

систему оподаткування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виключити пп.1.6.1. та 1.6.2. п.1.6. Розділу 

IV, у зв'язку з цим пп. 1.6.3. вважати пп. 

1.6.1: 

 

1.6. відповідають наступним критеріям: 

 

1.6.1 співвідношення витрат на оплату 

праці до чистого доходу аудиторської 

фірми становить не нижче ніж 30%; 

 

1.6.2. відхилення середньої заробітної 



 

 

 

 

 

1.6.3. співвідношення страхового покриття за 

Договором страхування професійної 

відповідальності до чистого доходу від 

реалізації послуг аудиторської фірми 

становить не нижче ніж 10%. 

плати в аудиторській фірмі від ринкової 

заробітної плати становить в меншу 

сторону не більше ніж 30%; 

 

 

 


