
UCHWAŁA NR 2781/52/2015 
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 
z dnia 10 lutego 2015 r. 

 
w sprawie wysokości opłat za rozpatrzenie wniosków, o których mowa w art. 9 ust. 5, 5a, 

5c, 6 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym 

 
 

Na podstawie art. 9 ust. 9 pkt 7 w związku z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. 
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.1), zwaną dalej 
„ustawą”, w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną, uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1.1. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy, o zaliczenie 

kandydatowi na biegłego rewidenta poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej, jeżeli 

w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne, wynosi 2% przeciętnego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 

2. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 5a ustawy, o zaliczenie 

kandydatowi na biegłego rewidenta poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej, jeżeli 

ukończył on studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia 

wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, na kierunku, co do którego 

na podstawie art. 7 pkt 1 stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmuje on wiedzę teoretyczną 

w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

3. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 5c ustawy, o zaliczenie 

kandydatowi na biegłego rewidenta poszczególnych egzaminów z wiedzy teoretycznej, jeżeli 

zdał on egzaminy w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez organ 

uprawniony do nadawania uprawnień biegłego rewidenta w innym państwie Unii 

Europejskiej, co do których stwierdzi, że zakresem kształcenia obejmują wiedzę teoretyczną 

w zakresie wskazanym w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy, wynosi 2% przeciętnego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

                                                 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2012 r. poz. 855, 
z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768. 
 



4. Opłata za rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 6 ustawy, o zaliczenie 

kandydatowi na biegłego rewidenta egzaminu z prawa podatkowego, jeżeli posiada 

uprawnienia inspektor kontroli skarbowej lub tytuł doradcy podatkowego, wynosi 2% 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 

 

§ 2. Kwoty opłat, o których mowa w § 1 zaokrągla się w dół do pełnych złotych. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 72 ustawy. 

 


