
 
Dear President, 
 
On behalf of your professional colleagues in CPA Ireland let me share with you that we strongly 
condemn the illegal invasion of Ukraine and we are supporting our members to ensure that the 
businesses they serve comply with EU sanctions with a particular focus on anti-money laundering. 
We are also horrified to see the tragic human impact of this invasion and the forced fleeing of 
homes by so many of your citizens. 
 
The Irish Government has opened its doors to refugees from the Ukraine and many have arrived 
already. 
Irish society is also responding and sending convoys of humanitarian aid across the content to 
Ukraine, through Poland. 
 
We are conscious that some of your citizens seeking refuge in Ireland may be qualified 
accountants or those studying to become accountants. 
 
We would like to extend our special support to any of your members or students who find 
themselves in Ireland and we feel we can help with education, employment support, pathways to 
membership and whatever other supports are necessary and useful. 
 
Our staff at CPA Ireland are brainstorming ideas as to how we can support. 
 
We are also considering inviting CPA firms to provide free of charge tax and accounting advice to 
Ukranian citizens in Ireland and to support international agencies operating in the Ukraine and on 
your borders. 
 
I appreciate that this is not really a lot considering the incredibly difficult circumstances facing the 
people of the Ukraine. 
 
Please feel free to suggest other initiatives that we can undertake to help. 
 
I have personal experience as a United Nations Peacekeeper in the Middle East and I have 
witnessed the terrible consequences of war and of man’s inhumanity to man. 
 
I can only hope that, somehow, this ends soon and without further loss of life. 
 
I pray for the people of Ukraine at this terrible time. 
 
Please, if possible, acknowledge our support by responding to me and keep in touch. 
 
 
With best regards for your safety, 
Eamonn Siggins 
Chief Executive 
 
CPA Ireland 

Переклад: 
Шановний пане Президенте, 
 
Від імені ваших колег по професії з CPA Ireland дозвольте мені повідомити Вас про те, що 
ми рішуче засуджуємо незаконне вторгнення в Україну і підтримуємо наших членів у 
забезпеченні того, щоб підприємства, які вони обслуговують, дотримувалися санкцій ЄС, 
приділяючи особливу увагу боротьбі з відмиванням грошей. 
Ми бачимо, які жахливі й трагічні наслідки має це вторгнення для людей і як багато 
українців вимушені полишати рідні домівки, рятуючись від гуманітарної катастрофи. 
Уряд Ірландії відкрив свої двері для біженців з України, і багато хто вже прибув до нас. 
Ірландське суспільство також реагує та відправляє колони з гуманітарною допомогою через 
усю Європу в Україну, через Польщу. 
 
Ми усвідомлюємо, що деякі з ваших громадян, які шукають притулку в Ірландії, можуть 
бути кваліфікованими бухгалтерами або тими, хто навчається на бухгалтера. 
Ми хотіли б надати нашу особливу підтримку будь-якому з ваших членів або студентів, які 
опинилися в Ірландії, і ми вважаємо, що можемо допомогти в освіті, надати підтримку у 
працевлаштуванні, посприяти у тому, щоб вони стали членами нашої організації та надати 
будь-яку іншу необхідну або корисну підтримку. 
Наші працівники в CPA Ireland активно обговорюють ідеї щодо того, як ще ми можемо 
допомогти колегам з України та підтримати їх. 
 
Ми також розглядаємо можливість запросити фірми CPA для того, щоб вони надали 
безкоштовні консультації з оподаткування та бухгалтерського обліку громадянам України в 
Ірландії, а також як ми можемо підтримати міжнародні організації, що працюють в Україні 
та в сусідніх з Україною країнах. 
 
Я розумію, що це не так багато, враховуючи неймовірно складні обставини, в яких наразі 
перебуває народ України. 
Буду радий, якщо запропонуєте інші ініціативи, які ми зможемо реалізувати, щоб 
допомогти вам у цей скрутний час. 
 
У мене є особистий досвід роботи миротворця Організації Об’єднаних Націй на Близькому 
Сході, і я був свідком жахливих наслідків війни та нелюдяного ставлення одних людей до 
інших. 
Я можу лише сподіватися, що якось це закінчиться найближчим часом і без подальших 
втрат життів. 
Я молюся за народ України в цей жахливий час. 
 
Будь ласка, якщо можливо, підтвердить, що Ви отримали цього листа і нашу підтримку, 
відповівши на нього, та залишаймося на зв’язку. 
 
З повагою, бережіть себе, 
Імонн Сіггінс 
Виконавчий директор 
  
CPA Ірландія 

 


