
Załącznik 2 

 

Dziennik Ustaw                     poz. 2055 
       

 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  

     z dnia 31 października 2017 r. (poz. 2055) 

 

WZÓR 

Roczne rozliczenie opłat, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym  

za rok ………. 

 

Nazwa i adres siedziby firmy audytorskiej: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

NIP: …………………………… 

Podstawa prawna wpisu na listę firm audytorskich: …………………………………… 

Numer wpisu na listę firm audytorskich: ……………………………………………….... 

Data rozpoczęcia działalności: ……………………………………………………..…….. 

 

Poz. Wyszczególnienie Kwota w złotych 

1. Przychody firmy audytorskiej z tytułu wykonania czynności 

rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego 

osiągnięte w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie 

(kwota zaokrąglona do pełnych złotych)1): 

 

2. Opłata należna za rok kalendarzowy, którego dotyczy 

rozliczenie (kwota zaokrąglona do pełnych złotych)2): 

 

3. Kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłacona do dnia 

    



30 września roku kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie 

(kwota zaokrąglona do pełnych złotych)3): 

4. Kwota nadpłaty lub niedopłaty opłaty należnej za rok 

kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie: (różnica pomiędzy 

kwotami z poz. 2 i 3, kwota bez zaokrągleń do pełnych 

złotych): 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) W przypadku firm audytorskich, o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
oraz nadzorze publicznym, przez przychody z tytułu wykonania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego w 

roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie, rozumie się przychody z tytułu badań ustawowych jednostek zainteresowania publicznego 

przeprowadzanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, którego dotyczy rozliczenie. 
2) Opłata należna za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, jest obliczana według stawki ogłaszanej zgodnie z art. 55 ust. 11 ustawy 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym od przychodów firm audytorskich  wskazanych 

w poz. 1 i nie może być niższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 
3) Kwota zaliczki wniesionej na poczet opłaty należnej za rok kalendarzowy, którego dotyczy rozliczenie, wpłacona do końca 30 września roku 

kalendarzowego, którego dotyczy rozliczenie, nie może być niższa niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. 

                                                           

Sporządził:  Zatwierdził: 

 

………………………………….  

 

………………………………… 

imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby sporządzającej informacje imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zatwierdzającej informacje 

 

………………………..  

 

………………………..  

podpis podpis 


