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Echipa de litigii fiscale a RTPR Allen & Overy câștiga în prima instanța pentru un
furnizor internațional de echipamente auto restituirea sumei de 1,5 milioane de
Euro de la ANAF – DGAMC

Fiind vorba despre o speța de drept fiscal, în cauza s-au adus în discuție mai multe probleme de drept,
deoarece au fost contestate mai multe categorii de creanțe bugetare, precum: impozit pe venit, impozit pe
profit, TVA.
Complexitatea reala a dosarului a rezultat însa din necesitatea de a clarifica mai multe concepte de drept
nespecifice dreptului fiscal: cum ar fi know-how-ul, transferul de activitate, efectul cesiunii de creanța în dreptul
fiscal, precum și în necesitatea de a tranșa aspecte fiscale controversate și de actualitate, cum ar fi modalitatea de
întocmire a dosarului prețurilor de transfer, marcata de un profund caracter tehnic și de o doza semnificativa de
subiectivitate.
De asemenea, un alt aspect ce a ridicat dificultați a fost prezența elementului transfrontalier, deoarece în speța au
fost analizate operațiuni ce au avut loc în mai multe jurisdicții, și nu doar în România, cum ar fi: Franța, Germania,
Olanda.
Echipa de avocați din cadrul RTPR Allen & Overy implicata în gestionarea proiectului a fost formata din
Alexandru Stanoiu (Counsel), Adriana Dobre (Senior Associate), Ana Popa (Nedelcu) (Associate) și Petruș
Partene (Junior Associate).
„Aceasta speța este marcata de o deosebita complexitate chiar și pentru profesioniștii în fiscalitate, datorita
multitudinii de arii fiscale de impact – prețuri de transfer, TVA, redevențe, etc. Este înca o dovada a faptului ca
munca susținuta, spiritul de echipa și daruirea, îmbinate cu experiența și priceperea produc rezultate excelente
atât pentru client, cât și o mare satisfacție pentru noi ca avocați”, a declarat Alexandru Stanoiu.
„Dosarul a necesitat o analiza rece și obiectiva a acelor categorii de creanțe stabilite prin decizia de impunere pe
care alegem sa le contestam în instanța, și clarificarea unor concepte nespecifice dreptului fiscal asupra carora
autoritatea de drept fiscal și clientul nostru au avut viziuni total divergente - cum ar fi know-how-ul, transferul de
activitate - respectiv prin coroborarea reglementarilor fiscale cu regulile aplicabile acestor instituții juridice în
mai multe ramuri de drept – proprietate intelectuala, dreptul muncii, dreptul concurenței”, a adaugat Adriana
Dobre.
Practica de litigii a RTPR Allen & Overy se extinde în diverse domenii precum dreptul concurenței, proprietate
intelectuala, tehnologia informației, contencios administrativ, arbitraje naționale și internaționale, drept fiscal.
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