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Допомагаємо лідерам робити правильні речі

У мінливому світі вирішувати доводиться блискавично, і
лише ви знаєте, яке рішення буде правильним для вас.
Важливо побачити його.

Керуючий партнер вже 16 років займається юридичними
питаннями бізнесу та передає свій досвід юристам, тому
ми знаємо багато про те, як лідери в різних галузях
приймають рішення.

Ми зацікавлені у тривалому партнерстві. Ми не
приховуємо інформацію і тримаємо зв’язок з клієнтом під
час роботи. Наша мета - в тому, щоб ви повністю
зрозуміли запропоновані рішення та всі ризики, засвоїли
алгоритми дій на майбутнє.

Наш підхід – інформація повинна бути перевіреною,
рекомендації клієнту – швидкими та практичними.
Компромісу між якістю та строками не існує.

Щоб встигати все, ми застосуваємо методи управління
Scrum. Для обліку часу та звітності клієнтам ми
використовуємо білінговий додаток. Ми відстежуємо
новинки LegalTech, бо прагнемо зробити нашу роботу
більш технологічною. Для роботи ми використовуємо
найбільш повні та сучасні інформаційно-аналітичні бази
даних.

З 2018 року Оксана Кобзар – податковий радник Axon
Partners

Не менше ніж 100 годин щороку ми віддаємо громаді –
підтримуємо проекти мистецтва та освіти.

http://axon.partners/uk/team/oksana-kobzar/


Що ми робимо

податки (податкове планування, перевірки, захист в суді);

міжнародне оподаткування;

імпорт, експорт, контракти, митниця, валютне регулювання;

підтримка інвестиційних проектів та залучення фінансових
ресурсів, Legal Due Diligence;

планування, реалізація та розвиток організаційної структури
бізнесу, всі види послуг у сфері корпоративного права, M&A;

судова практика;

конкурентне право;

кримінальне право (white collar crime);

інтелектуальна власність;

правові питання відносин з персоналом.



Досвід та визнання

2016-2018

138 судові справи, з них

99 спорів з митницею

18 об’єктів Legal Due Diligence

35 млн. грн. відшкодування ПДВ повернуті клієнту

18 млн. грн. скасованої пені

314 Pro Bono годин витрачені на підтримку проектів мистецтва та освіти

В 2017 році видання Ukrainian Law Firms високо оцінило роботу Оксани
Кобзар з податкових консультацій для IT бізнесу.

За результатами професійного всеукраїнського дослідження «Лідери ринку
- Рейтинг юридичних компаній України – 2017», що проводився
«Юридичною газетою», Адвокатське Бюро «Оксани Кобзар» увійшло в 100
кращих юридичних компаній України та в десятку компаній-лідерів (Лідери
Практик 2017. Group #2) з податкового права.

Понад 200 публікацій у ділових ЗМІ, в тому числі Форбс, Бізнес, «Деньги»,
«Деловая Столица», «Капитал» ті інші. Читайте свіжі публікації у ділових
ЗМІ на нашому сайті.

http://kobzar.me/category/publications/
https://www.legal500.com/c/ukraine/tax#table_5218
https://www.legal500.com/c/ukraine/tax#table_5218
https://www.legal500.com/c/ukraine/tax#table_5218
https://www.legal500.com/c/ukraine/tax#table_5218


Шукайте на kobzar.me та на сторінці у LinkedIn.

kobzar.me
https://www.linkedin.com/in/oksana-kobzar-96a44932/

