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Податкове та 
юридичне консультування

KPMG в Україні

Якісні та вчасні професійні послуги 
з фінансового та податкового обліку



Ми допоможемо вам зробити ваш бізнес більш прибутковим і безпечним за допомогою 
побудови ефективної системи бухгалтерського та податкового обліку відповідно до чинного 
законодавства України 

Можливість сконцентруватися 
на основних задачах бізнесу

Вам не потрібно осягати складні, суперечливі і неоднозначні вимоги 
бухгалтерського і податкового законодавства: ми зробимо це за вас 

Контроль витрат на 
бухгалтерську і податкову 
функції

Ви економите на впровадженні та підтримці сучасного програмного 
забезпечення, утриманні та мотивації співробітників, а також 
зможете спрогнозувати свої витрати на податкових консультантів 
і бухгалтерські послуги

Дотримання міжнародних 
стандартів якості

Ви отримаєте прозору і достовірну інформацію про 
фінансову складову Контроль над ризиками і зменшення 
податкового навантаження вашого бізнесу. В KPMG 
були прийняті і широко застосовуються глобальні 
стандарти і політики щодо протидії корупції та 
приховування інформації про шахрайство

Контроль над ризиками 
і зменшення податкового 
навантаження  

Використовуючи наші знання, 
досвід і методологію, ми 
допоможемо вам оптимізувати 
податкову базу і знизити 
ризики, що дасть змогу
зменшити витрати 
підприємства

Чому KPMG?



Команда KPMG

Один з лідерів у сфері податкового 
і бухгалтерського супроводу: ми ретельно 
відстежуємо зміни законодавства і завжди 
можемо запропонувати відповідне оперативне 
рішення

Свіжий погляд 
і практичний підхід 
у вирішенні різноманітних питань, 
що стосуються бізнесу наших клієнтів

8 років ефективної роботи 
на українському ринку бухгалтерського 
та податкового аутсорсингу

> 30 професійних консультантів,
кваліфікація яких підтверджена 
атестатами, дипломами, сертифікатами 
(DipIFR, ACCA та ін.), та які мають досвід 
роботи у внутрішній бухгалтерії

Визнання

KPMG в Україні відзначена міжнародними
юридичними рейтингами Chambers Europe
Guide та The Legal 500 у галузі податкового
права в 2020 р.

За результатами авторитетного рейтингового 
дослідження World Tax 2020, KPMG в Україні 
увійшла до Tier 1 в галузі оподаткування та 
відзначена в Tier 3 у категорії податкових 
спорів в Україні.

KPMG в Україні – юридична фірма 
року у сфері оподаткування в 
2019 р. за версією «Юридичної 
премії».

За результатами щорічного рейтингового 
видання “Ukrainian Law Firms 2019. А Handbook 
for Foreign Clients” (Українські юридичні фірми: 
довідник для іноземних клієнтів 2019 року) 
KPMG Law Ukraine визнано лідером ринку в 
галузі «Податкового консультування» та однією 
з найбільш авторитетних практик у галузях 
«Вирішення податкових спорів» і 
«Трансфертного ціноутворення».



Наші послуги

Наші основні послуги з податкового 
і бухгалтерського супроводу:

Ведення бухгалтерського 
обліку за ПСБО та МСФЗ:

Ведення бухгалтерського обліку, реєстрів 
відповідно до вимог ПСБО

Підготовка та подання бухгалтерської 
(фінансової) звітності відповідно до вимог 
українського законодавства

Підготовка первинних документів відповідно 
до вимог українського законодавства

Розрахунок і облік відстрочених податків

Підготовка та подання форм статистичної 
звітності

Підготовка всіх видів податкових 
декларацій:

Розрахунок податкової бази для 
нарахування та сплати податків

Заповнення та подання податкових 
декларацій і розрахунків

Ведення аналітичних реєстрів податкового 
обліку на основі реєстрів бухгалтерського 
обліку або паралельно як самостійних 
реєстрів

Консультування з питань сплати податків, 
в тому числі поточних платежів, пені та 
штрафів

Діагностика податкових 
декларацій і фінансової звітності:

Податкова експертиза декларацій, 
підготовлених внутрішніми службами 
компанії, в тому числі аналіз порядку 
ведення податкового обліку, правильності 
формування податкової бази, розрахунку 
податкових платежів тощо

Аналіз відповідності порядку 
документування господарських операцій 
реєстрам податкового та бухгалтерського 
обліку і вимогам українського законодавства

Підготовка фінансової звітності 
згідно з міжнародними 
стандартами:

Підготовка фінансової звітності 
відповідно до вимог МСФЗ на основі 
даних українського бухгалтерського 
обліку

Підготовка управлінської звітності згідно 
ваших вимог 

Допомога під час податкових 
і аудиторських перевірок:

Підготовка відповідей на запити 
внутрішніх та(або) зовнішніх аудиторів, 
включаючи підбір запитуваних 
документів

Супровід під час камеральних і виїзних 
податкових перевірок, підготовка 
відповідей на запити податкових органів

Проведення звірки стану розрахунків 
з бюджетом за податками і зборами

Додаткові послуги:

Підготовка та подання скоригованих 
податкових декларацій:

Відновлення реєстрів податкового 
і бухгалтерського обліку

Підготовка та подання скоригованих     
податкових декларацій

Підготовка коригуючих 
проведень щодо минулих 
періодів



А також:

Розробка облікових політик для 
цілей бухгалтерського обліку та 
оподаткування, внутрішніх 
корпоративних положень і 
графіка документообігу

Щоденний супровід з питань 
бухгалтерського 
та податкового обліку за 
допомогою телефонної «гарячої 
лінії» та електронної пошти

Супровід під час впровадження 
програмного забезпечення, 
використовуваного для ведення 
бухгалтерського 
і податкового обліку

Допомога у процесі ліквідації 
організації

Кадровий аудит

Рекрутинг фінансового персоналу

Інші консультаційні послуги з 
питань бухгалтерського та 
податкового законодавства

Щомісячне нарахування заробітної 
плати та внесків з фонду оплати 
праці, включаючи підготовку 
відповідних документів та звітів:

Щомісячне нарахування заробітної плати, 
розрахунок податків і внесків з фонду оплати 
праці з підготовкою документів і звітів

Підготовка та подання звітності з податків і 
внесків з фонду оплати праці згідно з вимогами 
українського законодавства

Наші переваги

Наші послуги – підтримка 
вашої ділової репутації

KPMG працює на українському ринку понад 27 років, і 
за цей час ми здобули довіру найбільших вітчизняних 
компаній, до нашої думки прислухаються 

Увага до деталей 

Наша робота починається з ретельного вивчення 
вашого бізнесу і формування чіткого уявлення про 
ваші цілі, системи, корпоративну культуру та можливі 
податкові ризики. Ми вважаємо, що це найбільш 
ефективний шлях підвищення податкової дисципліни і 
дотримання податкового законодавства в кожному 
конкретному випадку
 

Інноваційні рішення 

Ми постійно відстежуємо останні тенденції в законодавстві 
і розробляємо нові методики, щоб мати можливість 
оперативно задовольняти потреби вашого бізнесу

Значний і різноманітний досвід 

Нам довіряють понад 100 великих 
міжнародних компаній з різних галузей

Міжнародна 
практика 

Наші фахівці – це частина 
міжнародної команди KPMG, з 
якою ми обмінюємося досвідом 
і знаннями на постійній основі, і 
ми готові надати вам підтримку 
по всьому світу

Висока якість послуг і гарантія 
прозорості бізнесу

Як одна з компаній-членів міжнародної асоціації аудиторських 
компаній, ми зацікавлені в тому, щоб клієнт отримував 
найбільш прозору і достовірну інформацію про фінансову 
складову його бізнесу: в KPMG були прийняті і широко 
застосовуються стандарти і політики у сфері протидії корупції 
та приховуванню інформації про шахрайство.

Практичний 
підхід

Наш підхід до підготовки 
рекомендацій ґрунтується на 
комплексному аналізі ситуації, а 
також на принципах корисності і 
практичності пропонованих 
рішень

Ми не тільки розробляємо 
ефективні і реалістичні рішення, 
але й допомагаємо втілювати їх 
на практиці



Контакти

Тетяна Криницька

Старший менеджер,
податкове та юридичне 
консультування,
аутсорсинг бухгалтерського 
обліку та підготовка 
податкової звітності
KPMG в Україні

tkrynytska@kpmg.ua 

Ірина Макаренко

Менеджер,
податкове та юридичне 
консультування,
аутсорсинг бухгалтерського 
обліку та підготовка податкової 
звітності
KPMG в Україні

imakarenko@kpmg.ua

Аліна Кучер

Менеджер,
податкове та юридичне 
консультування,
аутсорсинг бухгалтерського 
обліку та підготовка 
податкової звітності
KPMG в Україн

alinakucher@kpmg.ua
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