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Înca o victorie obținuta de NICULEASA LAW FIRM într-o disputa fiscala
complexa. Soluție cu un pronunțat caracter de noutate
NICULEASA LAW FIRM convinge Direcția de Soluționare a Contestațiilor, pentru o societate esențiala
din industria serviciilor specifice aeroporturilor, ca Hotarârea judecatoreasca definitiva de anulare a
masurii suspendarii contestației fiscale determina desființarea Deciziei de impunere.
Într-o disputa fiscala complexa ce s-a desfașurat pe parcursul a aproximativ 3 ani de zile, ce a privit în principal
legalitatea și realitatea tranzacțiilor efectuate de societatea-contribuabil, aspecte puse la îndoiala de organele
fiscale, NICULEASA LAW FIRM - prin avocații Andreea Gheorghișan și Simona Braileanu - a convins
Direcția de Soluționare a Contestațiilor ca hotarârea judecatoreasca definitiva ce a analizat legalitatea și
temeinicia masurii de suspendare a soluționarii contestației fiscale are consecințe directe și imediate asupra
fondului cuprins în Decizia de Impunere respectiv în Raportul de Inspecție fiscala.
Reținând aplicabilitatea respectivei hotarâri judecatorești, Direcția de Soluționare a Contestațiilor a procedat la
desființarea Raportului de inspecție fiscala, respectiv a Deciziei de impunere, stabilind ca punerea la îndoiala a
realitații tranzacțiilor comerciale trebuie sa rezulte din fapte și dovezi indubitabile și nu doar din simple banuieli
sau aprecieri subiective, fapt abordat inclusiv de hotarârea judecatoreasca anterior menționata.
În plus, organul de soluționare a contestațiilor a stabilit, dincolo de orice tagada, natura de ordine publica a
prescripției fiscale, lamurind astfel poziția prescripției extinctive în cadrul dihotomiei ordine publica – ordine
privata, dar și locul acesteia în cadrul dipticului excepție – aparare, din moment ce a stabilit ca prescripția
extinctiva în materia fiscala poate sa își gaseasca aplicabilitatea în orice stadiu al procedurii, independent de cine
are calitatea de reclamant.
Ineditul soluției obținute de NICULEASA LAW FIRM are în vedere atât organul/instituția ce a pronunțat soluția
(Direcția de Soluționare a Contestațiilor, în cadrul procedurii administrative de soluționare a contestației fiscale),
dar și dezlegarea propriu-zisa a problemelor de drept, soluție cu un pronunțat caracter de noutate, atât din
perspectiva abordarii teoretice a dreptului fiscal, dar și în ceea ce privește perspectiva practica a acestui domeniu.
În felul acesta, NICULEASA LAW FIRM ramâne în continuare loiala crezului sau profesional ce privește oferirea
de soluții juridice perfect concordante cu realitatea factuala și juridica a tranzacțiilor comerciale respectiv pe deplin
contemporane literei dar mai ales spiritului legii fiscale.
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