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—	 Ви	найближчим	часом	очікуєте	на	перевірку податкових органів. 
—	 У	вас	змінюється	керівник,	головний	бухгалтер	чи	інші	ключові	посади	

фінансової	служби	—	необхідно проаналізувати правильність та повноту 
обчислення і сплати податків	(в	тому	числі	й	пересвідчитися	в	відсутності	
неефективних	податкових	переплат).

—	 Ви	відповідаєте	за	ведення	податкового	обліку	компанії	або	групи	
компаній,	і	вам потрібна точка зору незалежних фахівців щодо 
правильності податкової позиції компанії або групи. 

—	 Ви	зацікавлені	в	регулярному	підтвердженні податкової позиції компанії 
у зв’язку	зі	зміною	законодавства	та	появою	нових	бізнес-процесів,	а	також	
оперативному	зниженню потенційних податкових ризиків.

Об’єктивна	діагностика	стану	податкового	обліку	
компанії	відповідно	до	ваших	вимог

Виявлення	помилок	та	порушень	бухгалтерського	
та	податкового	обліку	компанії	відповідно	до	вимог	
чинного	Податкового	законодавства	України	для	цілей	
оподаткування

Звіт	експертів	KPMG	з	ідентифікованими	ризиками

Практичні	рекомендації	професіоналів	з	бухгалтерського	
та	податкового	обліку	з	метою	мінімізації	ризиків

Коли потрібна незалежна  
податкова перевірка? 

Податкова діагностика KPMG — це:
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Як ми проводимо податкову  
діагностику:

Даємо	запит,	
обробляємо	фінансову	
інформацію	та	
податкову	звітність

Перевіряємо	контракти,	
первинні	документи	та	
внутрішні	положення	
на наявність	податкових	
ризиків

Звіряємо	фінансову	
інформацію	в	системі	
обліку	з	первинною	
документацією

Перевіряємо	правильність	
розрахунку	зобов’язань	з	
податку	на	додану	вартість,	
податку	на	прибуток	
підприємств	і	податку	на	
доходи	нерезидентів	та	
інших	(за	необхідності)

Обговорюємо	з	фінансовими	
та	податковими	спеціалістами	
зони	ризиків	та питання	для	
підвищеної	уваги

Готуємо	звіт	про	
ідентифіковані	податкові	
ризики	та	рекомендації	
по	їх	зниженню
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Що в результаті ви отримаєте?

Аналіз контрактів 
та нестандартних 
операцій

Оцінка ризиків  
з урахуванням  
поточної практики 
ринку

Мінімізація 
податкових 
ризиків

Оцінка 
податкової 
та судової 
практики
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—	 Компанія	відзначена	міжнародним	юридичним	рейтингом	The	Legal	500	
в	практиці	податкового	права,	корпоративного	права	та	M&A,	приватні	
клієнти,	енергетики	та	вирішення	спорів	у	2020	році.

—	 Відзначена	серед	провідних	компаній	у	практиці	M&A	за	результатами	
міжнародного	юридичного	довідника	International	Financial	Law	Review	
(IFLR)	1000,	2021	рік.

—	 Відзначена	рейтингом	Chambers	Europe	2021.
—	 KPMG	в	Україні	–	провідна	фірма	у	сфері	податкового	консультування,	

трансфертного	ціноутворення	та	вирішення	податкових	спорів	за	версією	
International	Tax	Review	(2016	–	2021	рр.)

 Нагороди та визнання:

KPMG – це 
міжнародна 
мережа незалежних 
фірм, що надають 
аудиторські, 
податкові та 
консультаційні 
послуги. 

Головною	метою	KPMG	є	
забезпечення	і	підвищення	
якості	професійних	послуг,	що	
надаються	її	фахівцями.	Всі	фірми,	
які	входять	до	нашої	міжнародної	
мережі,	прагнуть	залучати	
до	свого	штату	найкращих	
спеціалістів.	

146 
В офісах  
KPMG у 

країнах 
світу

 
співробітників

працюють 
понад  227 000

Ми	тісно	співпрацюємо	з	нашими	клієнтами,	допомагаючи	їм	у	питаннях	
зниження	ризиків	та	реалізації	можливостей	для	їхнього	бізнесу.	

До	числа	клієнтів	фірм-членів	мережі	KPMG	входять	корпорації,	державні	
установи,	а	також	некомерційні	організації.	Ми	забезпечуємо	нашим	
клієнтам	стабільні	стандарти	якості	послуг,	що	надаються,	засновані	на	
високому	професіоналізмі,	глибокому	знанні	галузевої	специфіки	та	
місцевих	умов.

Про KPMG
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Окрім незалежних податкових перевірок, ми 
пропонуємо вам наступні професійні послуги:

Розробка	та	(або)	
доопрацювання	
облікових	політик	за	

П(С)БО	та	МСБО/МСФЗ

Консультації	щодо	
практичного	
застосування 

П(С)БО	та	МСБУ/МСФЗ	
при	податковому	декларуванні	
результатів	діяльності	компаній

Консультування	з	
питань	оподаткування	
та	бухгалтерського	

обліку,	а	також	
ефективного	податкового	
структурування	господарських	
операцій	

Допомога	в	
підготовці	
офіційних	запитів	

до	Міністерства	
Фінансів	України	та	Державної	
Податкової	Служби	України	з	
законодавчо	неврегульованих	

Питань	щодо	
оподаткування	та	
бухгалтерського	

обліку	проведення	
семінарів	та	тренінгів	з	
податкових	питань

Розробка	та	
удосконалення	

системи	внутрішнього	
податкового	контролю
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Оксана Олехова 
Партнер,	
Відділ	податкового	та	юридичного	
консультування	KPMG	в	Україні

Т:	+380444905507	
М:	+38(095)2777525
E:	oolekhova@kpmg.ua

Наша команда

Віктор Шекера  
Директор,	
Відділ	податкового	та	юридичного	
консультування	KPMG	в	Україні

Т:	+380444905507		
М:	+380(50)3112871
E:	vshekera@kpmg.ua

Лілія Таран
Менеджер,	
Відділ	податкового	та	юридичного	
консультування	KPMG	в	Україні

Т:	+380444905507	
М:	+38(066)1006302
Е:	liliiataran@kpmg.ua

Ми	розуміємо,	що	для	наших	клієнтів	важливо	працювати	зі	спеціалістами,	які	
мають	знання	та	досвід	своєї	галузі.

Зв’язатись

Зв’язатисьЗв’язатись

Дарина Ломанцова
Менеджер,	
Відділ	податкового	та	юридичного	
консультування	KPMG	в	Україні

Т:	+380444905507	
М:	+38(095)3660243
Е:	dlomantsova@kpmg.ua

Зв’язатись
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