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Ірина Кальницька очолює практику податкового права, а також практику
реструктуризації і врегулювання проблемної заборгованості.

Ірина має значний досвід в комплексному супроводі справ про
реструктуризацію заборгованості, включаючи захист прав банків в
суперечках щодо переданого в іпотеку і заставу майна, відновлення прав
кредиторів на предмети забезпечення та звернення стягнення на таке майно.
Юрист також представляє інтереси іноземних та українських фінансових
інститутів при укладанні договорів позики, реструктуризації кредитів та
рефінансування.

У сфері податкового права Ірина консультує українські та іноземні компанії з
питань національного та міжнародного оподаткування, мінімізації податкових
ризиків податкового структурування угод. Ірина має успішний досвід
комплексного вирішення спорів клієнтів про скасування податкових
повідомлень рішень.

https://golaw.ua/
mailto:info@golaw.ua


Практики

Банківське та фінансове право

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Взаємодія з державними органами (GR)

Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості

Інтелектуальна власність

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Податкове право

Міжнародна торгівля

Нерухомість

Сектори економіки

Агробізнес

Авіація

Хімічна промисловість

Будівництво і нерухомість

Енергетика і природні ресурси

Фінансові установи

Інформаційні технології

Виробництво та промисловість

Медіа та телекомунікації

Медицина та фармацевтика

Ритейл та FMCG

Транспорт та інфраструктура

Захист в антикорупційній сфері



Антимонопольне та конкурентне право

Банківське та фінансове право

Комплаєнс, корпоративне управління та управління ризиками

Корпоративне право та M&A

Кримінальне право

Розробка та впровадження системи безпеки

Трудове право

Захист навколишнього середовища

Взаємодія з державними органами (GR)

Відновлення платоспроможності та банкрутство

Інтелектуальна власність

Міжнародна торгівля

Вирішення судових спорів

Послуги для власників бізнесу та приватних клієнтів

Нерухомість

Реструктуризація та врегулювання проблемної заборгованості

Податкове право

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.



Визнання

The Legal 500 EMEA 2021 - рекомендована серед кращих юристів України у
наступних сферах: Банківське та фінансове право, Ринки капіталів,
Податкове право;

Best Lawyers, Ukraine 2022 - визнана серед кращих юристів України у сфері
Податкового права;

Who’s Who Legal 2021 - стала єдиним адвокатом України, яку визнали
провідним спеціалістом з консультування у сфері корпоративного
оподаткування;

Ukrainian Law firms. A Handbook for Foreign Clients 2021 - визнана серед
кращих юристів України у наступних сферах: Оподаткування та трансфертне
ціноутворення: консультування;

50 провідних юридичних фірм України - отримала престижне визнання
«Провідний юрист» у сфері вирішення податкових спорів. Ірина також
рекомендована серед кращих юристів України у сфері Податкового
консультування.

Членство в організаціях

Національна асоціація адвокатів України (НААУ)

Міжнародна податкова асоціація (IFA)

Міжнародна асоціація юристів (IBA)

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА)

Американська торговельна палата (ACC)

Німецько-Українська промислово-торговельна палата (AHK Ukraine)



Всеукраїнська мережа доброчесності і комплаєнсу (UNIC)

Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини (TUID)

Worldwide Network of Leading Law Firms (SCG Legal)

Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft (Ost-Ausschuss)

Знання мов

Українська, російська, англійська

https://scglegal.com/about/
https://www.ost-ausschuss.de/uber-uns

