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Агропромисловий сектор, у тому числі 
сільськогосподарські та переробні 
підприємства, протягом багатьох років 
є однією з провідних галузей 
української економіки. А саме, 
у структурі українського ВВП на частку 
сектора сільського господарства 
припадає 10%. Водночас, аграрні 
та переробні підприємства є об’єктом 
постійного контролю з боку 
українських фіскальних органів. 



Найгостріші податкові питання

Агропромислові підприємства у своїй діяльності часто зустрічаються 
з низкою складних податкових ситуацій як специфічних для галузі, 
так спричинених постійними змінами податкового законодавства, 
а отже притаманних усім платникам податків.

Ваша компанія експортує технічні культури та 
в 2018 році вимушена буде застосовувати 
звільнення від сплати ПДВ (замість «нульової» 
ставки) у зв’язку зi змінами ПКУ? Ви 
прораховуєте можливі фінансові втрати від 
неможливості задекларувати бюджетне 
відшкодування з ПДВ у зв’язку із таким 
пільговим режимом у 2018 році?

Можливо, у вас були сумніви щодо 
правильності оподаткування  додаткового блага, 
наданого робітникам (харчування, користування 
автомобілем, сплата ПДФО), чи обґрунтованості 
застосування норм Податкового кодексу України 
щодо звільнення від оподаткування таких 
виплат або додаткових благ? Цікавитесь, чи не 
виникає ризик нарахування штрафів? 
Бажаєте дізнатися, чи можна було уникнути 
нарахування ПДФО та ВЗ за допомогою 
укладання договорів або додаткових первинних 
документів?

Ви плануєте здійснити продаж агропромислової 
продукції нижче її собівартості 
і бажаєте знати, чи може така операція 
викликати сумнів щодо наявності ділової мети, 
або спричинити висновки податкових органів 
про необґрунтованість понесених витрат?

У разі псування продукції цікавитесь, чи 
правильно здійснене та документально 
підтверджене списання продукції?

Здійснюючи операції з придбання 
сільськогосподарської техніки, прагнете 
одержати бюджетну компенсацію? 

Ви цікавитесь, чи відповідає ваше підприємство 
встановленим критеріям для одержання 
бюджетної дотації, та яка процедура її 
отримання?
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Ви складаєте фінансовий план на 2018 рік та 
визначаєте вплив індексації нормативної 
грошової оцінки у 2018 році на податки, 
сплачувані вашою компанією ? 

Ви не впевнені у правильності оформлення 
або реєстрації договорів оренди (користування) 
земельних ділянок та оцінюєте потенційні 
пов’язані ризики втрати вашою компанією 
статусу платника єдиного податку 4 групи? 

Ваша компанія переходить на загальну 
систему оподаткування і припиняє бути 
платником єдиного податку 4 групи, і ви 
бажаєте оцінити податкові наслідки такого 
переходу?

–

–

–



Податкове консультування та податкові перевірки

Консультації з питань оподаткування (ПДВ, 
мито) операцій з ввезення або тимчасового 
ввезення сільськогосподарського 
обладнання в Україну у рамках операцій з 
оренди, лізингу; 

Консультації з питань оподаткування 
операцій з експорту сільськогосподарської 
продукції та продуктів її переробки;

Консультації щодо оподаткування втрат від 
псування сільськогосподарської продукції у 
процесі зберігання, реалізації та під час 
транспортування;

Консультації з питань «збереження» 
податкових пільг для сільськогосподарських 
виробників при отриманні бюджетної дотації 
або компенсації вартості техніки та 
обладнання українського виробництва;

Консультація щодо правомірності 
декларування бюджетного відшкодування 
ПДВ, у тому числі під час експорту зернових 
та технічних культур;

Допомога в уникненні зупинення реєстрації 
податкових накладних;

Консультації з питань оподаткування 
заробітної плати сезонних працівників, 
харчування у полях, продажу власної 
вирощеної продукції;

Консультації з питань оподаткування 
операцій з аграрними розписками (у тому 
числі ПДВ щодо операцій з відступлення 
аграрних розписок);

Консультації з питань податкових наслідків при 
укладенні форвардних та ф’ючерсних 
контрактів;

Написання політик з використання 
автомобілів, корпоративних карток 
працівниками та надання рекомендацій зі 
зниження ризику визнання додатковим 
благом;

Консультування з питань, пов'язаних із 
нарахуванням та сплатою ПДВ та податку на 
репатріацію на доходи, що виплачуються 
нерезидентам (при виплаті лізингових 
платежів, фрахту, інжинірингових та 
рекламних послуг, дивідендів, відсотків тощо);

Проведення «превентивних» податкових 
перевірок діяльності (або окремих операцій) 
агропідприємств для виявлення потенційних 
податкових ризиків недоплати або зайвої 
сплати податків;

Аналіз договорів з метою виявлення та 
надання рекомендацій щодо усунення 
податкових ризиків;

Консультації з питань оподаткування ПДВ 
операцій з продажу продукції нижче 
собівартості, доказової аргументації ділової 
мети та ін;

Захист інтересів платників в адміністративному 
оскарженні до ДФСУ та в судових органах.
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KPMG в Україні надає цільові поради для вашого бізнесу 
на різних етапах розвитку та консультує щодо проблем 
різної складності, створюючи практичні рішення. 

Як KPMG може допомогти?



Консультування з питань 
бухгалтерського обліку

Підготовка (оновлення) облікових політик 
з метою мінімізації податкових ризиків;

Облік операцій із списання продукції з метою 
зниження податкових ризиків; допомога у 
підготовці шаблонів внутрішніх документів;

Бухгалтерський облік біологічних активів та їх 
вплив на податок на прибуток;

Облік необоротних активів, придбаних у 
кредит, витрат на страхування, відсотки;

Також ми пропонуємо такі 
професійні послуги

Підготовка офіційних запитів до Міністерства 
Фінансів України та Державної Фіскальної 
Служби України з законодавчо 
неврегульованих питань щодо оподаткування 
та бухгалтерського обліку;

Допомога з ефективного податкового 
структурування господарських операцій;

Проведення семінарів та тренінгів 
з податкових/бухгалтерських питань;

Розробка та удосконалення системи 
внутрішнього податкового контролю.

Облік продукції за фактичною, плановою та 
справедливою собівартістю;

Вибір методу калькулювання собівартості, 
консультації з питань обліку та оподаткування 
калькуляційних різниць;

Ліквідація основних виробничих або 
невиробничих засобів у зв’язку з їх 
знищенням або зруйнуванням внаслідок дії 
обставин непереборної сили;

Облік підрядних договорів та договорів 
з прив'язкою до іноземної валюти.
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KPMG в Україні надає цільові 
поради для вашого бізнесу та 
консультує щодо проблем різної 
складності



Переваги KPMG

Звертаючись до KPMG ви одержите 
послуги від команди професіоналів з 

великим досвідом роботи не тільки над 
вітчизняними, а й міжнародними 

проектами. 

KPMG надає широкий спектр послуг 
за всіма видами діяльності 

аграрного сектора.

Команда KPMG –  це команда 
спеціалістів, що дбають про 

ефективність вашого підприємства та 
здатні запропонувати інноваційні 

підходи до вирішення ваших проблем.
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