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Андрій Кіт спеціалізується на всіх галузях господарського та податкового права. Він є провідним фахівцем 
з питань розроблення договорів і вибору правових способів забезпечення їх виконання. Що стосується 
питань міжнародного приватного права, то завдання Андрія поширюються на розроблення, оцінку та 
узгодження умов договорів купівлі-продажу, договорів поставки й агентських договорів.

Крім цього, в Андрія є багаторічний досвід консультування клієнтів з питань, пов’язаних із реорганізацією 
підприємств, зокрема шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення чи виділення. Він регулярно 
допомагає нашим клієнтам при скликанні, проведенні загальних зборів учасників або акціонерів 
товариства та в оформленні рішень цих органів.

Андрій Кіт консультує наших клієнтів з усіх питань податкового законодавства України та представляє 
інтереси клієнтів у податкових спорах. Він спеціалізується на правовій оцінці правомірності вимог 
податкових органів, оцінці перспектив у кожному окремому випадку, допомозі й консультуванні під час 
податкових перевірок, а також оскарженні рішень податкових органів. Свої професійні якості Андрій 
постійно виявляє при оформленні відшкодування податку на додану вартість і в урегулюванні спорів з 
податковими органами.

Андрій Кіт надає правові консультації з різноманітних питань трудового права, передусім, стосовно 
прийняття на роботу та звільнення працівників, отримання дозволу на працевлаштування для іноземних 
працівників, вимушеного скорочення персоналу та оподаткування заробітної плати працівників.
Крім цього, Андрій спеціалізується на митному праві, зокрема на питаннях митного оформлення товарів, 
та представляє інтереси клієнтів у відносинах із митними органами, включаючи оскарження рішень 
митних органів у суді. 

ПРАКТИКИ

ДОСВІД

Консультування одного з найбільших німецьких виробників промислових димохідних систем та витяжок 
стосовно митного оформлення продукції та оскарження рішень митних органів України;
консультування німецького виробника рослинних лікарських препаратів із питань митного оформлення 
продукції в Україні.

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА 

Андрій Кіт закінчив юридичний факультет Національного університету податкової служби України.

2010-2011 – юрист у компанії «БІО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА»; 2011-2012 – юрист у торговій компанії 
«Ремс-Інструмент»; 2012-2013 – юрист в юридичній компанії «БНТ та Партнери»; з 2014 року юрист в 
юридичній фірмі DLF attorneys-at-law.
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