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Ірина Кальницька очолює практику податкового права, і головними напрямками її діяльності є
консультування українських та іноземних компаній з питань національного та міжнародного
оподаткування, управління податковими ризиками та податкового структурування угод.
Практика

Ірини

комплексно

супроводжує

податкові перевірки,

починаючи

від

попереднього

податкового аудиту та закінчуючи адміністративним та судовим оскарженням податкових повідомлень
рішень. До кожного кейсу адвокати фірми підходять індивідуально, розробляючи план дій, що дозволяє
успішно захищати інтереси клієнтів ще на етапі адміністративного оскарження незаконних повідомлень
рішень.
Досвід Ірини включає консультування клієнтів FMCG & Retail сектору з питань нерухомості, її придбання
та оренди, а також представників аграрного сектору щодо земельних та податкових питань.
Ірина також має значний досвід представництва інтересів іноземних та українських фінансових
інституцій під час укладання договорів позики, реструктуризації кредитів, поновлення прав на предмети
застави та звернення стягнення та передане банку в заставу майно. Завдяки комплексному підходу до
кожної справи спеціалістам практики Ірини вдається досягти вигідного для Банку компромісу із
недобросовісним боржником навіть у позасудовому порядку.
Ірина Кальницька є співавтором аналітично-практичних посібників «Методичні рекомендації з надання
правової допомоги суб’єктам господарювання під час податкових перевірок», виданого Національною
асоціацією адвокатів України. Також вона активно готує аналітичні статті та експертні коментарі для
клієнтів аграрної та фармацевтичної індустрії.
Освіта:



Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, диплом магістра з
відзнакою за спеціалізацією «Міжнародне економічне право»;



Міжнародна освітня програма при Університеті Лондона, PGCert in Laws.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю: Україна
Визнання:
2018 – Ірина Кальницька отримала високе визнання у міжнародному рейтингу The Legal 500 у сфері
оподаткування.
Членство в організаціях:


Асоціація правників України;



Міжнародна податкова асоціація (IFA);



Міжнародна Асоціація адвокатів (IBA);



Європейська бізнес-асоціація (ЕВА);



Американська торгово-промислова палата (ACC).

Знання мов: українська, російська, англійська
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Iryna Kalnytska is the Head of Tax pratice, and the main areas of her activities are consulting Ukrainian and
foreign companies on national and international taxation, tax risk management and tax structuring of
agreements.
Iryna's practice is accompanied by tax inspections, from the previous tax audit to the administrative and
judicial appeals of tax decision notices. Lawyers of the company approach each case individually, developing

an action plan that allows to successfully protect the interests of clients right at the stage of administrative
appeal of illegal decision notices.
Irina's experience includes advising clients of the FMCG & Retail sector on real estate, its acquisition and lease,
as well as agricultural sector representatives on land and tax issues.
Iryna also has significant experience in representing interests of foreign and Ukrainian financial institutions
during the conclusion of loan agreements, restructuring loans, resumption of rights to pledged items,
foreclosure and transfer of pledged property to the bank. Due to the complex approach to each case, Iryna's
specialist practice allows her to achieve a favorable compromise for the bank with an unscrupulous debtor
even in extrajudicial order.
Irina is a co-author of analytical and practical manuals «Methodological Recommendations for Legal Aid to
Economic Entities under Tax Inspections», which are published annually by the National Bar Association of
Ukraine. She is also actively preparing analytical articles and expert comments in the field of agrarian and
pharmaceutical industries.
Education:


Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Master’s Degree in International Economic Law;



International Education Programme at the University of London, PGCert in Laws.

Bar Admissions: Ukraine
Recognition:
2018 – Iryna Kalnytska has been recognised by the prestigious international ranking The Legal 500 in the field
of Tax.
Membership:


Ukrainian Lawyers’ Association;



International Bar Association;



International Fiscal Association;



European Business Association;



American Chamber of Commerce.

Knowledge of languages: Ukrainian, Russian, English

