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УНІКАЛЬНА КОМПАНІЯ,  
ЯКА СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯНА:

• юридичних послугах

• послугах у сфері корпоративного
та непрямого оподаткування

• митно-брокерських послугах

BRAXTON.LAW



• Створення нового бізнесув 
Україні

• Управління існуючим бізнесом в 
Україні

• Комплексні консультації з 
корпоративного права

• Підтримка реалізації
інвестиційних проектів у буд-якій

формі (включаючи
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компанії спеціального 
призначення), відкриття нових
структурних підрозділів іноземних
юридичних осіб та їхніх дочірніх
компаній вУкраїні

• Консультування з питань
стратегічних бізнес-ініціатив

• Ліквідація юридичних осіб та
пов'язані процедури

• Створення, юридичне
структурування і планування
діяльності спільних підприємств, 
стратегічних альянсів,
передача активів та акцій
(частокучасті)

• Ведення судових справ з 
питань адміністративного та
корпоративного права будь-

якої складності

ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІПОСЛУГИ



• Податкове планування

• Супровід під часподаткових
перевірок

• Податкові роз’яснення та
індивідуальні податкові
консультації

• Структурування бізнес-операцій з 

податкової точкизору
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• Послуги з трансфертного
ціноутворення та митної оцінки

• Відстрочення сплати податкових
зобов’язань

• Оскарження податкових
повідомлень-рішень

• Посередництво у спорах з 
фіскальними органами

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ В
СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ



• Митна діагностика ЗЕД

• Структурування та моделювання
міжнародних торговельних
операцій

• Оптимізація податкового
навантаження та застосування
пільгових режимів

• Перевірка класифікації товарів
за УКТЗЕД та визначення митної
вартості товарів
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• Отримання позитивнихрішень, 
авторизацій та індивідуальних
консультацій митних органів

• Отримання дозвільних та інших
офіційних документів

• Адміністративне оскарження дій
та рішень митнихорганів

• Послуги митного брокера та
супутні логістичні послуги

ОСНОВНІ ПОСЛУГИ ЗАМИТНИМ  
НАПРЯМКОМ



НАША  
КОМАНДА
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• Професійна спеціалізація: податкове тамитне

право

• Закінчив Інститут міжнародних відносинКНУ імені
Тараса Шевченка

• З 2012 року навчається в УніверситетіАлабами,  
США, за спеціальністю «податкове право»

• Має понад 20 років професійного досвіду

• Працював на керівних посадах у «Deloitte »та
«Ernst & Young»

• Співпрацював з гігантами ринку -
фармацевтичними, металургійними та
аграрними компаніями, ключовими

імпортерами та експортерамиУкраїни

• Вільно володіє українською, російською та

англійською мовами

Павло Мороз  
Керуючийпартнер
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• Професійна спеціалізація –
корпоративне/цивільне право

• Закінчила Інститут міжнародних відносин
КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю
“Міжнародне приватне право”

• Має понад 20 років професійного досвіду

• Співпрацювала із девелоперськими
компаніями, неприбутковими організаціями, 
медицинськими, фармацептичними,  
нафтогазовими та фінансовими компаніями, 
а також із банками

• Вільно володіє українською, російською та 
англійською мовами

Вікторія Першина
Партнер

BRAXTON.LAW



• Професійна спеціалізація: корпоративнеправо

• Закінчив Інститут міжнародних відносинКНУ 
імені Тараса Шевченка

• Навчався у Академії праці та соціальних
відносин, здобув кваліфікацію «cпеціаліст з 
правознавства»

• Має 19 років професійного досвіду, включаючи
11 років досвіду приватної юридичноїпрактики

• Співпрацював як підрядник на постійній основіз 
компаніями KPMG, Ernst & Young іDelloit;

• Обіймав керівні посади у різних компаніях, 

переважно іноземних, зокрема, ТОВ «Яра
Україна», Germanos, CMS Cameron McKenna, 

Koopman International Ukraine

• Вільно володіє українською, англійськоюта

російською мовами

Дмитро Лєбєдєв  
Директор
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Додаткові надходження ДФС за 5  
місяців 2017 року склали:

• від збільшення митної вартості

1.618.6 млн.грн.
• від зміни класифікації УКТЗЕД

87.7 млн. грн.

Митницями протягом 2016року:

• розглянуто 12 839 справпро  

порушення митних правил

• застосовано адміністративні  

штрафи на суму 556 млн. грн.
• Вилучено предмети порушеньна  

загальну суму 627 млн.грн.
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«ФАКТИ –РІЧ УПЕРТА…»

• За результатамиподаткових
перевірок ДФС у 2016 році
платникам податків було
донараховано

28.4 млрд. грн.

• Підрозділами митного аудитуДФС 
протягом 2016 року проведено

314 перевірок за результатами

якихдонараховано

798.6 млн. грн.

• У 2016 році ДФС брала участь у 

91 216 судових справах з 

податкових та митних питань на

загальну суму 226.5 млрд.грн.



Юридична структура

Представництво інтересів

Адміністративні процедури

Судовий супровід

Економічна модель

Імпорт / Експорт / Транзит

Податкова та фінансова звітність

ПДВ, податок наприбуток

ЧОМУ НАШІ КЛІЄНТИЗАВЖДИ  
ДОСЯГАЮТЬ ЦІЛЕЙ?
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ТВІЙ  
МИТНИЙ

КОНСУЛЬТАНТ

ТВІЙ  
МИТНИЙ  
АУДИТОР

ТВІЙ  
МИТНИЙ

ПРЕДСТАВНИК

ТВІЙ  
МИТНИЙ  
АДВОКАТ

ТВІЙ  
МИТНИЙ  
БРОКЕР

• Практичний досвід
роботи з 
міжнародними та
провідними
національними
компаніями

• Значна кількість
успішно реалізованих
проектів

• Конструктивна
взаємодія з 
державними
органами

• Гарантований
результат!
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Юридична підтримка необхідна у будь-якому напрямку
діяльності Вашого бізнесу

• Використання міжнароднихюрисдикцій та структур може
значно збільшити захищеність активів та інвестиції

• Кваліфікована правова допомогаповинна бути
доступною 24/7

• Фаховий юридичний супровід є вирішальним для
прийняття будь-якого бізнес рішення

Ваш бізнес захищений від зовнішнього впливу?
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ЧОМУ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ?



Корпоративні податки мають ключове значення для сталого
розвитку бізнесу

• Сталий розвиток бізнесу можливий лише у прогнозованих  
податкових умовах

• Ефективні моделіпобудови бізнесу значно збільшують  
його прибутковість

• Взаємодія фахівців різних напрямків забезпечує ефект
синергії бізнесу

Чи Ваш бізнес не втрачає можливості длярозвитку?
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ЧОМУ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ?



Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та  
міжнародної торгівлі

• Ефективність зовнішньоекономічних операцій залежить
від використання можливих митних спрощень тапереваг

• Невідповідність операцій митним правилам несе суттєві
загрози бізнесу

• Митні платежі становлять прямі витрати бізнесу

А Ваші міжнародні операції безпечні та ефективні?

BRAXTON.LAW

ЧОМУ ЦЕ МАЄ ЗНАЧЕННЯ?



КОМПЛЕКСНИЙ  
РОЗГЛЯД

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  
РЕСУРС

МІЖНАРОДНІ  
СТАНДАРТИ  

ЯКОСТІ

РОЗУМНА  
ВАРТІСТЬ

ПРАКТИЧНИЙ  
ДОСВІД

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  
ПІДХІД

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ

ЯКІСТЬ РІВНЯ  
КОМПАНІЙ  

“ВЕЛИКОЇЧЕТВІРКИ”
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МИ ПРОПОНУЄМО

РІШЕННЯ

НАШІ КОНТАКТИ
• Тел.: +380 (97) 543 5533

• Електронна пошта: braxton@braxton.law

• Веб-сайт: braxton.law 

BRAXTON.LAW


