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Kasmetiniuose prestižiniuose „International Tax Review“ Europos 

mokesčių apdovanojimuose (angl. European Tax Awards), kuriuose 

šiemet pirmą kartą varž÷si Baltijos šalių mokesčių konsultantai, Metų 

mokesčių įmone Baltijos šalyse (angl. Baltic States Tax Firm of the Year) 

išrinkta advokatų kontora SORAINEN.

„International Tax Review" apdovanojimai prilygsta Oskarams mokesčių rinkoje, 

tod÷l mums buvo garb÷ vien būti nominuotais šiam apdovanojimui kartu su 

keturiomis didžiosiomis audito įmon÷mis. O tai, jog apdovanojimas atiteko mums, 

yra itin reikšmingas mūsų komandos patirties įvertinimas" - komentuoja Tomas 

Kontautas, SORAINEN mokesčių ir muitų praktikos grup÷s vadovas Lietuvoje.

Europos mokesčių apdovanojimuose Baltijos šalių kategorijoje SORAINEN buvo 

nominuota kartu su „Deloitte", „Ernst & Young" ir „PricewaterhouseCoopers". 

Apdovanojimai buvo teikiami remiantis mokesčių sandorių, konsultuotų nuo 2009 

m. vasario m÷n. iki 2010 m. vasario m÷n., dydžiu, inovatyvumu ir sud÷tingumu bei 

bendrais įmon÷s mokesčių komandos vertinimais. Apdovanojimuose įvertinta 

SORAINEN mokesčių ir muitų praktikos grup÷s patirtis ap÷m÷ mokesčių 

konsultacijas „AON", „Barclays Bank", „Swedbank Life Insurance", „Royal Boskalis 

Westminster NV" ir „Airo Catering Services".

„International Tax Review" priklauso „Euromoney Legal Media Group" ir yra vienas 

autoritetingiausių žurnalų, skirtų tarptautinei mokesčių strategijai. Kasmetiniai 

Europos mokesčių apdovanojimai buvo organizuojami jau penktą kartą, tačiau tik 

šiemet įtraukta ir Baltijos šalių kategorija.

SORAINEN yra daugiausia tarptautinių apdovanojimų pelniusi advokatų kontora 

Baltijos šalyse: ji buvo pripažinta „Metų advokatų kontora Baltijos šalyse" 

„International Financial Law Review" (2009, 2010), „PLC Which lawyer?" (2009, 

2010) ir „The Financial Times & Mergermarket" (2008) tarptautiniuose 

apdovanojimuose.

SORAINEN yra vienintel÷ pilnai integruota regionin÷ advokatų kontora, teikianti 

verslo teis÷s paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. Nuo veiklos 

pradžios 1995 m. kontora sparčiai augo ir šiandien joje dirba daugiau nei 100 

profesionalų, konsultuojančių vietos ir tarptautines įmones visais verslo teis÷s 

klausimais. SORAINEN yra pirmoji ir vienintel÷ advokatų kontora Baltijos šalyse, 

įdiegusi vieningą kokyb÷s valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2000 

standartą (sertifikuota „Lloyd's Register Quality Assurance" 2006 m.).
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