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STOICA & Asociatii obtine în mod irevocabil suspendarea executarii taxei
clawback

Dupa succese importante precum scoaterea TVA-ului din formula taxei si anularea completa a notificarilor
emise de CNAS, avocatii din cadrul STOICA & Asociatii coordonati de prof. Valeriu Stoica (foto) au
obtinut si primele hotarâri irevocabile în ce priveste suspendarea notificarilor privind plata taxei de
clawback.
Astfel, recent, Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins o serie de recursuri formulat de CNAS împotriva
sentintelor prin care Curtea de Apel Bucuresti a constatat existenta unor indicii puternice de nelegalitate si a unei
pagube iminente, conditii pe baza carora a fost dispusa suspendarea executarii notificarilor pentru trimestrele I
si II 2012. Misiunea avocatilor a fost una dificila prin prisma jurisprudentei constante a instantelor în ce priveste
caracterul extrem de flagrant pe care trebuie sa îl aiba nelegalitatile supuse judecatii în cadrul procesual oferit de
cererea de suspendare a unui act administrativ, majoritatea covârsitoare a acestor cereri fiind respinse pe
considerentul ca aspectele invocate n-ar putea fi cercetate decât pe calea actiunii în anulare.
Ca urmare a acestor hotarâri, societatile reprezentate de STOICA & Asociatii nu vor putea fi urmarite pentru
executarea silita a contributiei, cel putin pâna la solutionarea – la rândul ei irevocabila – a actiunilor în anulare a
notificarilor emise de CNAS.
Reamintim ca echipa de avocati formata din Dragos Bogdan, Bogdan Popescu si Mihai Stanescu, coordonata de
Prof. Univ. Valeriu Stoica, care a reusit la Curtea Constitutionala scoaterea TVA din taxa claw-back, a obtinut la
inceputul lunii aprilie, la Curtea de Apel Bucuresti, anularea actelor administrative emise de CNAS prin care unui
important producator local de medicamente i-au fost comunicate valorile necesare calcularii taxei claw-back pe
trimestrul IV 2011.
Cuantumul taxei pentru trimestrul IV a fost de aprox. 1,7 milioane Euro, aceasta reprezentând un procent
important din cifra de afaceri efectiva a petentului în perioada de referinta.
Citeste si
STOICA&Asociatii obtine anularea unei taxe claw-back de cca. 1,7 mil.€ pentru un jucator important din
industria farma
Anterior, prin decizia nr. 39 din 5 februarie 2013, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de
neconstitutionalitate a OUG nr. 77/2011, aratând în mod neechivoc ca includerea TVA în baza de calcul a taxei de
claw-back TVA reprezinta o dubla impozitare, fapt ce contravine în mod flagrant dispozitiilor din legea
fundamentala ce reglementeaza justa asezare a sarcinilor fiscale si proprietatii, astfel cum este protejat dreptul de
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proprietate privata în Constitutie si în Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Citeste si
► STOICA & Asociatii obtine eliminarea TVA din calculul taxei de clawback. Efect in cascada:
notificarile CNAS pe trei trimestre sunt anulate
► Motivare CCR: Aplicarea taxei clawback la o alta taxa este contrara prevederilor constitutionale.
Victorie a avocatilor Stoica & Asociatii
STOICA&Asociatii are unul dintre cele mai puternice departamente de litigii din România, cu un portofoliu
complet de solutionarea a disputelor si o echipa de elita formata din litigatori si arbitri cu experienta. Firma de
avocati coordonata de Cristiana si Valeriu Stoica a fost cotata de cele mai influente ghiduri juridice internationale
pe primul nivel al performantei profesionale in aria de practica Dispute Resolution.
Chambers Global il considera pe Valeriu Stoica drept unul dintre cei mai stimati specialisti in solutionarea
litigiilor, in timp ce editia pentru Europa arata ca fondatorul firmei STOICA&Asociatii este „foarte respectat în
domeniu și are zeci de ani de experiența, în special în litigiile comerciale și civile”. Legal500, editia 2013,
evidentiaza echipa de litigatori a firmei, pentru al patrulea an consecutiv, în rândul celor mai buni avocati din
Romania în aceasta arie de practica.
Citeste si
► STOICA&Asociatii, pe primul loc in directoarele juridice din ultimii patru ani, in domeniul Litigiilor si
Arbitrajului
Societatea de avocati STOICA & Asociatii a fost constituita în noiembrie 1995 si în prezent numara mai mult de
30 de avocati, care acorda clientilor romani si straini consultanta si reprezentare juridica într-o paleta larga de
domenii ale dreptului. În contextul unui cadru legislativ în continua schimbare, de la înfiintare si pâna în prezent,
STOICA & Asociatii a reusit sa dea dovada de inovatie si de o puternica motivatie în promovarea celor mai bune
solutii pentru clientii sai.
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