
UCHWAŁA NR 2985/56/2015 

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW 

 

z dnia 5 maja 2015 r. 

 

w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia 

opłaty rocznej z tytułu nadzoru 

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 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), uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. Uchwała określa sposób obliczania oraz sposób wnoszenia przez podmioty uprawnione 

do badania sprawozdań finansowych opłaty rocznej z tytułu nadzoru, zwanej dalej „opłatą 

roczną”. 

 

§ 2.1. Okresem rozliczeniowym opłaty rocznej jest rok kalendarzowy. 

2. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wnoszą opłaty roczne 

w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy)2 w formie zaliczek kwartalnych, zwanych dalej 

„zaliczkami”, płatnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po upływie 

kwartału. 

 

§ 3.1. Jeżeli suma zaliczek, wpłaconych za dany rok kalendarzowy, jest wyższa niż obliczona 

na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej wysokości opłaty 

rocznej za ten rok kalendarzowy, powstaje nadpłata. Nadpłata jest zaliczana na poczet zaliczek 

za rok następny albo podlega zwrotowi na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych. 

2. Nadpłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wniosku podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o jej zwrot. 

 

                                                 
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. 
2 Zaokrąglenie nie dotyczy opłaty rocznej w wysokości minimalnej. 



§ 4.1. Jeżeli suma zaliczek, wpłaconych za dany rok kalendarzowy, jest niższa niż obliczona 

na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącej wysokości opłaty 

rocznej za ten rok kalendarzowy, powstaje niedopłata. 

2. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, w którym powstała niedopłata, 

wnosi brakującą część opłaty rocznej w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego 

następującego po roku, którego dotyczy opłata roczna. 

 

§ 5. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych zobowiązane 

są do przekazania Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów rocznego rozliczenia opłaty rocznej 

w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy 

opłata roczna, na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów. 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr 3999/57/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 

29 marca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania oraz sposobu wnoszenia opłaty rocznej z tytułu 

(z późn. zm.3). 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
3 Niniejsza uchwała została zmieniona następującymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów: 

Nr 931/12/2012 z dnia 6 marca 2012 r., 1090/15/2012 z dnia 22 maja 2012 r., Nr 1278/18/2012 z dnia 14 sierpnia 

2012 r., Nr 1981/34/2013 z dnia 15 października 2013 r. oraz Nr 2362/44/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. 


