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Victorie definitiva la ICCJ pentru echipa de litigii fiscale a RTPR | ANAF, obligata
sa restituie unui producator internațional de echipamente auto suma de 1,5 mil. €

Speța a fost una deosebit de interesanta, privind cel puțin din perspectiva diferitelor tipuri de impozite și
taxe analizate în raporturile deduse judecații – impozit pe profit, redevențe, impozitul aferent
nerezidenților, TVA.
Complexitatea reala a dosarului a rezultat însa din necesitatea de a clarifica implicațiile fiscale ale unor concepte
juridice specifice altor ramuri de drept, cum ar fi know how-ul, transferul de întreprindere, efectele cesiunii de
creanța. Totodata, a fost necesara tranșarea unor aspecte controversate și de actualitate din materia dreptului fiscal,
precum modalitatea de întocmire a dosarului prețurilor de transfer, marcata de un profund caracter tehnic și de o
doza semnificativa de subiectivitate.
Nu în ultimul rând, trebuie menționata 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 implicata în gestionarea proiectului a fost formata din Alexandru Stanoiu (
Counsel), Ana Popa (Nedelcu) (Managing Associate) și Petruș Partene (Associate).
Alexandru Stanoiu ne-a declarat: „Aceasta victorie se înscrie într-o serie de succese importante a echipei de litigii
fiscale din cadrul RTPR, care s-a ridicat la înalțimea așteptarilor clientului într-un caz 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.”
Ana Popa a adaugat: „Suntem deosebit de încântați de soluția favorabila obținuta pentru clientul nostru în acest
litigiu fiscal extrem de interesant, care a îmbinat atât aspecte specifice dreptului fiscal cât și aspecte din materia
dreptului proprietații intelectuale, precum noțiunea de know-how și implicațiile unui transfer de know-how.”
Practica de litigii a RTPR are o experiența vasta în diverse domenii precum drept fiscal, dreptul concurenței,
proprietate intelectuala, tehnologia informației, contencios administrativ, arbitraje naționale și internaționale.

RTPR este una dintre cele mai experimentate și apreciate firme de avocatura din România, recunoscuta ca atare de
Legal 500, Chambers și IFLR 1000 – cele mai reputate ghiduri juridice internaționale – care includ în mod
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constant RTPR pe primele poziții în clasamentele realizate pentru diferite arii de practica, printre care Drept bancar
și finanțari, Corporate/M&A, Piețe de capital, Soluționarea disputelor, Dreptul Concurenței, Energie și resurse
naturale, Real estate și Construcții, Dreptul Muncii și Dreptul Proprietații Intelectuale.
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