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Кожна компанія повинна дотримуватись податкового законодавства – це 
питання в останні декілька років стає все більш актуальним для більшості  
корпоративних та холдингових структур.  
 
Наша роль як консультанта полягає в тому, щоб використовуючи набуті глибокі 
знання в сфері фінансів, національних та міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку, податкового та господарського права, менеджменту, а 
також застосування системного аналітичного підходу до поставлених завдань, 
дозволити реалізувати та досягти позитивного кінцевого результату при роботі 
над кожним поставленим завданням Компанії.  
 
Результатом податкового планування повинно стати досягнення оптимального 
рівня сплати податків. Тому однією з основних умов планування є пошук 
варіантів для такого відображення господарських операцій та діяльності в 
цілому, при якому буде досягнуто оптимальний рівень  податкових платежів, і 
внаслідок чого збільшиться прибутковість та покращиться фінансовий стан 
підприємства.  
  

 
 

Ефективний податковий консалтинг  

в допомогу Вашому бізнесу 
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Аудиторська консалтингова компанія “Міжнародний стандарт” більше 8 років 

успішно працює на ринку консалтингових та бухгалтерських послуг сприяючи 

успіху та процвітанню своїх Клієнтів.  

 

У залежності від моделей співпраці команда фахівців АКК “Міжнародний стандарт” 

пропонує послуги в наступних напрямках:  

 

  Аудиторські послуги   

  Податкове консультування (в тому числі міжнародне) 

  Формування податкової стратегії  

  Податковий аудит та податкова діагностика 

  Допомога при врегулюванні податкових спорів 

  Структурування внутрішніх та міжнародних транзакцій з метою оптимізації 

оподаткування 

  Оптимізація бізнес-моделей та проектування раціональних схем використання 

офшорів в бізнес процесах компаній 

  Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку 

  Фінансовий консалтинг 

  Проведення корпоративних семінарів щодо змін в податковому законодавстві України 

  Трансфертне ціноутворення (розробка та підготовка необхідних документів та 

впровадження політик трансфертного ціноутворення) 

Чим ми можемо бути корисними 
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   Компетентність  

  Системний підхід у вирішенні питань   

  Конфіденційність 

  Об’єктивність  

  Налаштованість на позитивний результат не 

дивлячись на складність поставлених завдань 

 

Наші принципи 
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  перевірка діючих на підприємстві схем оподаткування з метою усунення системних 

помилок в податковому обліку та забезпечення необхідної якості первинних 

документів; 

  податкове планування та оптимізація податкових виплат юридичними особами; 

  проведення податкового аудиту та податкової діагностики; 

  постановка системи податкового обліку, розробка облікової політики з метою 

оподаткування; 

  оптимізація податкових виплат фізичним особам; 

  консультації по оподаткуванню окремих господарських операцій; 

  консультації по питаннях податкового законодавства та податкових ризиків; 

  податкова експертиза окремих контрактів та договорів; 

  оперативне інформування про зміни в законодавстві України та нормативних актах 

стосовно оподаткування юридичних та фізичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності.   

 

Основні напрямки податкової практики 
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  аудит господарської діяльності та підтвердження достовірності 

фінансової звітності емітентів у відповідності з вимогами національних та 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

 перевірка (аудит) прогнозної фінансової звітності; 

 послуги по інтеграції звітних даних філіалів підприємств та складанню 

консолідованих фінансових звітів; 

  трансформація фінансової звітності, підготовленої у відповідності з 

НСБО у звітність, підготовлену у відповідності з міжнародними 

стандартами (IFRS); 

  аудит емісії цінних паперів; 

  аудит в процесі процедури признання підприємства неплатоспроможним 

або признання його банкрутом; 

  участь в проведенні інвентаризації основних засобів, грошових коштів, 

ТМЦ та інших активів підприємств. 

 

 

Основні напрямки аудиторської практики 
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Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві включає в себе:  

  розробку та впровадження методології бухгалтерського обліку підприємства у 

відповідності з вимогами національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО); 

  відновлення та ведення бухгалтерського обліку; 

  систематизація первинних документів бухгалтерського обліку; 

  складання зведених регістрів бухгалтерського обліку; 

   розрахунок оподатковуваної бази по податках, які передбачені законодавством 

України та розрахунок сум податків виходячи із діючих ставок; 

  складання бухгалтерської та податкової звітності; 

  захист інтересів клієнта в податкових, позабюджетних соцфондах, органах 

статистики; 

  надання пояснень та методологічних рекомендацій по питаннях податкового 

законодавства; 

  складання податкової звітності та податкових декларацій; 

  розробка та впровадження податкового планування; 

  представлення інтересів клієнта в податкових та інших контролюючих органах.   

  

 

Основні напрямки аутсорсингу 
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  розробка та юридична експертиза контрактів, в т.ч. міжнародних; 

  погодження складних ланцюжків угод по групі компаній; 

  податкові та економічні наслідки виконання або, навпаки, не виконання 

положень контрактів та нормативних актів.  

 юридичний захист підчас планових та позапланових перевірок підприємств 

контролюючими органами; 

  захист інтересів клієнтів в господарських та адміністративних судах всіх 

рівнів; 

  досудове врегулювання спорів (підготовка претензій та відповідей на 

претензії); 

  абонентське обслуговування підприємств та установ,а також фізичних осіб –

суб’єктів підприємницької діяльності; 

  надання юридичних послуг в сфері трудового права (складання трудових та 

колективних договорів, положень про комерційну таємницю, посадових інструкцій 

та інших документів).   

 

Основні напрямки юридичної практики 
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  фінансова діагностика стану підприємств та повний аналіз фінансово-

господарської діяльності; 

  виявлення внутрішніх резервів підприємств шляхом впровадження 

оптимальної облікової політики та форм бухгалтерського обліку; 

  виявлення диспропорцій діючої структури (напрямків діяльності, за які 

ніхто не відповідає, різниця в адміністративному та функціональному 

підпорядкуванні та ін.); 

  оптимізація системи документообігу; 

  розробка ефективного внутрішньо фірмового управління на основі 

Положень, посадових інструкцій, методичних рекомендацій та ін.; 

  впровадження системи управлінської звітності.  

 

Фінансовий консалтинг 
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Проекти, що успішно завершені у 2015 та 2014 роках:  
 

Абонентське консультування одного з найбільших сільськогосподарських холдингів 

України  з питань застосування норм податкового законодавства 
 

Проведення аудиту фінансової звітності у відповідності з МСФЗ 

ПАТ «Волиньобленерго» за 2013 рік 
 

Проведення податкового аудиту 2 провідних українських медіа каналів за 2013 та 2014 

роки щодо правильності нарахування та сплати ПДВ, податку на прибуток та ПДФО 
 

Розробка холдингової структури для української групи компаній фармацевтичного бізнесу  
 

Проведення фінансового та податкового аудиту німецького представництва в сфері 

реалізації автоматики за фінансовий рік що завершився 30.06.2014 р. та 30.06.2015 р. 
 

Консультування одного з українського телеканалу та сільськогосподарського холдингу на 

предмет побудови облікової політики Компанії з врахуванням норм ПКУ щодо 

трансфертного ціноутворення 
 

Успішний захист інтересів нашого Клієнта – Латвійської компанії «REBIR» в 

Господарському суді Київської області про стягнення заборгованості з українського 

боржника у розмірі 967 тис. дол. США. 
 

Абонентське консультування одного з провідних телеканалів України з питань 

застосування норм податкового законодавства з серпня 2014 року  
        

  

Наш вибраний досвід 
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