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Hategan Attorneys obține în instanța o victorie importanta pentru industria de
energie regenerabila

Hategan Attorneys prin Departamentul de Tax a câștigat în prima instanța la Tribunalul Timiș, un proces
important împotriva ANAF, DGFP Timiș, reprezentând unul dintre cei mai mari dezvoltatori de proiecte
de energie obținuta din surse regenerabile din vestul țarii. Astfel, Tribunalul Timiș a decis ca mai multe
componente ale parcului fotovoltaic nu pot fi considerate drept construcții, evitându-se astfel majorarea
impozitului pe construcții datorat. Hotarâre favorabila obținuta în instanța poate avea un impact major
asupra industriei de energie regenerabila.
Având în vedere reglementari speciale care vizeaza impozitul pe construcție, dezvoltatorii de parcuri fotovoltaice
încadreaza anumite componente ale parcului cu o valoare extrem de ridicata (inclusiv panourile fotovoltaice), în
grupa echipamentelor, iar altele în grupa construcțiilor.
În 2016 autoritatea fiscala a efectuat un control la clientul Hategan Attoneys. În urma controlului, printr-o
dispoziție de masuri, societatea a fost obligata sa reîncadreze mai multe active din categoria Echipamente
tehnologice în grupa Construcții, subgrupa 1.7.3 Acest demers ar fi generat automat obligația de a majora baza
impozabila luata în calcul la stabilirea impozitului pe construcții aplicabil în perioada 2014 – 2015. Astfel,
societatea avea obligația sa plateasca diferențe de aprox. 1 mil lei, plus dobânzi, majorari și penalitați.
„Am demonstrat în fața Tribunalului Timiș ca anumite componente ale parcului fotovoltaic (inclusiv panourile
fotovoltaice) ar trebui sa beneficieze de o alta încadrare și nu pot fi considerate construcții. În confirmarea
susținerilor noastre am învederat concluziile raportului de evaluare și a celui tehnico-economic, întocmite anterior
controlului fiscal de experți în domeniu, însa de care autoritatea fiscala nu a ținut seama atunci când a emis
dispoziția de masuri. Deși hotarârea nu este înca definitiva și conform practicii autoritații fiscale, ne așteptam la
introducerea unui recurs, consideram ca exista șanse extrem de ridicate pentru ca, cele reținute de prima instanța sa
se mențina și în calea de atac”, a declarat Alexandra Jivan, Partener al Hațegan Attorneys și coordonator al
Departamentului de Tax.
Cu aceasta noua reușita, Departamentul de Tax din cadrul Hategan Attorneys își menține ratingul deosebit de bun
al litigiilor câștigate în domeniul dreptului fiscal, demonstrând ca aplicarea corecta a legii de catre autoritați este
necesara și trebuie asigurata în mod constant tuturor companiilor care își desfașoara activitatea în România.
Hațegan Attorneys este un birou de avocatura independent înființat în 2004, care ofera o gama integrata de
servicii juridice, raspunzând nevoilor companiilor, persoanelor fizice și organizațiilor atât din România, cât și
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internaționale. Situat în Timișoara, Hategan Attorneys s-a specializat pe investițiile din zona țarilor gemane în
România, dar acum cuprinde în portofoliu companii importante care își desfașoara activitatea în zona de vest a
țarii, dar și reprezinta clienți în toata țara.
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