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Avocații MPR Partners se așteapta ca ANAF sa reînceapa activitatea de inspecție și

întaresc liniile de aparare a clienților. De ce ar trebui sa țina cont firmele în aceasta

perioada și cum le poate ajuta echipa de consultanți și avocați specalizați, calita în

spețe fiscale

Avocații anticipeaza ca autoritațile fiscale vor începe, foarte curând, o serie de controale menite sa verifice

activitatea firmelor. Odata cu masurile de prevenire a raspândirii SARS-CoV-2, motoarele Fiscului au fost

aduse la un nivel minim, controalele de inspecție fiscala fiind puse în așteptare. Lucrurile încep sa se miște

din nou, fiind anticipata o reluare a activitații autoritaților fiscale, mai ales ca urmare a creșterii, în ultima

perioada, a înregistrarii dosarelor privind cererile de rambursare a TVA.

Gelu Maravela, Founding Partner MPR Partners, considera ca firmele din sectorul vânzarilor online sunt primele

vizate de acțiunile autoritaților fiscale, în contextul în care acest domeniu a cunoscut o dezvoltare substanțiala în

timpul pandemiei. „De asemenea, ne așteptam la controale ale organelor de inspecție fiscala la agenții economici,

întreprinderi mici și mijlocii, care vor beneficia de programele de sprijin financiar, cum ar fi cele de sprijin

financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, pentru

întreprinderi mici și mijlocii a caror activitate a fost afectata de raspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror

activitate a fost interzisa prin ordonanțe militare pe perioada starii de urgența sau îngradite pe perioada starii de

alerta. Ne așteptam ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala sa reînceapa activitatea de inspecție. Din pacate,

exista înca problemele de legislație incompleta și neclara care nu au fost reglate. În aceasta perioada au fost emise

o multitudine de acte normative specifice domeniului fiscal, care înca necesita corecții și  clarificari. Prin urmare,

previzionam ca disputele cu Agenția Naționala de Administrare Fiscala vor continua, cel puțin la nivelul de

dinainte de începerea pandemiei”, adauga avocatul.

Fondatorul MPR Partners amintește faptul ca înca ne aflam în cursul unei pandemii și, din pacate, înca pot aparea

situații imprevizibile. „Am putut observa însa o reducere a activitații agenților economici ce a influențat reducerea

activitaților întregii piețe, inclusiv a activitații noastre litigioase. Prin urmare, chiar daca activitatea litigioasa s-a

contractat datorita, pe de o parte, micșorarii numarului de inspecții fiscale și, pe de alta parte, blocarii activitații

instanțelor, am alocat resursa disponibila catre activitatea de consultanța fiscala acordata agenților economici în

vederea aplicarii corecte a prevederilor fiscale emise în scopul diminuarii efectelor pandemiei”, arata liderul firmei

de avocatura.
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Descopera oportunitațile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.

 

         

Consultanța de specialitate poate face diferența

Niciunul dintre jucatorii din economie, indiferent de industria în care activeaza, nu trebuie sa ignore riscul unui

control, existând oricând posibilitatea ca Fiscul sa-i bata la ușa. Din acest motiv este foarte important ca firmele sa

fie mereu pregatite pentru astfel de situații și sa apeleze la consultanța de specialitate.

„Companiile ar trebui sa țina cont, în primul rând, de modificarile legislative care, din pacate, sunt destul de

frecvente, chiar și la nivelul Uniunii Europene, spre exemplu, schimbarile din domeniu T.V.A.. Pentru a

preîntâmpina eventuale neconcordanțe în aplicarea noilor reglementari legislative, recomandam apelarea la

consultanța de specialitate pentru activitatea de zi cu zi a agentului economic, în ideea prevenirii diferitelor situații

de risc în cazul unei inspecții fiscale”, explica Gelu Maravela.

La rândul sau, Felix Tapai, Tax Partner MPR Partners, atrage atenția ca legislația în vigoare poate ridica destul de

multe probleme din cauza modului în care sunt interpretate de organele fiscale. „Din experiența noastra putem

spune ca ne-am lovit de multe ori de modul strict, limitat chiar, de care dau dovada organele de inspecție în

interpretarea legii fiscale. Aceasta limitare la o anumita interpretare, fara a se ține cont de specificul fiecarei situații

de fapt, este posibila mai ales în situația în care textele de lege au un anumit grad de neclaritate. În aceste situații,

scopul nostru este acela de a sublinia caracterul interpretativ al acestor reglementari”, detaliaza avocatul.

Nu sunt puține cazurile în care autoritațile fiscale, din cauza faptului ca legislația este interpretabila, pot încadra

unele aspecte din activitatea unor firme ca fiind la limita legii. „De exemplu, sunt cazuri în care agentul economic

nu are toate dovezile sau  documentele justificative pentru a demonstra realizarea unui serviciu de catre furnizori,

deoarece întocmirea sau arhivarea acestora ar presupune un consum de timp suplimentar din partea furnizorului. În

schimb, organele fiscale insista în primirea unor astfel de documente justificative cum ar fi procese verbale de

recepție sau, devize. pentru a considera cheltuiala deductibila. Astfel, organele fiscale devin excesiv de formale și

nu analizeaza în ansamblu activitatea agentului economic, care nu ar fi putut realiza la rândul sau servicii sau

bunuri catre clienții lui în lipsa serviciului primit. Din punctul nostru de vedere, pentru a preîntâmpina o astfel de

situație, este de dorit ca în contractele încheiate de agentul economic cu partenerii sai, sa fie incluse metode

formale de justificare a serviciilor prestate cum ar fi: procese verbale de realizare a serviciilor, minute ale

întâlnirilor, procese verbale de predare a documentelor, rapoarte de lucru etc.”, explica Ada Pascu, Senior

Associate MPR Partners.

Efectele unui control

Un control al autoritaților fiscale aduce cu sine o îngreunare a activitații firmei supuse inspecției. Felix Tapai

menționeaza faptul ca agentul economic are  obligația de a pune la dispoziția organelor de inspecție fiscala a unui

numar mare de documente, precum și de a asigura prezența, alaturi de organele de inspecție, a unor persoane din

cadrul departamentul financiar contabil, obligații a caror îndeplinire îi îngreuneaza desfașurarea, în condiții

normale, a activitații economice. Mai mult, pentru dovedirea realitații și justificarea efectuarii cheltuielilor în

interesul activitații agentului economic este nevoie de implicarea angajaților din compartimente productive, fiind
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astfel direct perturbata activitatea companiei.

„În cadrul unei inspecții fiscale, constatarile organelor fiscale se desfașoara dupa reglementarile codului de

procedura fiscala. Astfel, organele de inspecție întocmesc un proiect de raport fiscal ce va fi prezentat agentului

economic, acesta având dreptul de a formula un punct de vedere cu privire la proiectul propus. Dupa comunicarea

proiectului de raport fiscal și formularea punctului de vedere de catre agentul economic, organele de control vor

emite raportul de inspecție fiscala în baza caruia pot fi dispuse masurile sau deciziile de impunere”, mai spune

avocatul.

Experții MPR Partners sunt alaturi de clienții firmei de avocatura în cadrul tuturor etapelor controlului desfașurat

de organele fiscale, dar și ulterior acestuia, prin oferirea atât a consultanței operative, cât și a asistenței în

redactarea punctelor de vedere solicitate pe parcursul controlului.

„Astfel, echipa noastra asista clienții începând din faza de control, prin formularea punctului de vedere cu privire

la proiectul de raport, dar și ulterior emiterii raportului de inspecție fiscala, prin formularea contestației în fața

organelor fiscale, în etapa prealabila formularii acțiunii în instanța. De aceea, recomandam asigurarea asistenței de

catre o echipa specializata, înca din etapa controlului fiscal. Echipa noastra este formata din avocați specializați în

litigii fiscale, având studii juridice de drept fiscal, ce colaboreaza cu consultanți cu studii fiscale și contabile.

Echipa de litiganți lucreaza împreuna cu Felix Tapai, partenerul nostru în cadrul vehiculului specializat în drept

fiscal și contabil, parte afiliata a societații noastre, prin care oferim clienților consultanța fiscala”, puncteaza Gelu

Maravela.

 

 Intra pe portalul de concurența pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din aceasta arie de practica

 

         

 

Firmele nu se tem de litigiile cu Fiscul

Atunci când sunt supuse unui control fiscal, iar rezultatele acestuia nu le mulțumesc, firmele nu se sfiesc sa apeleze

la instanța pentru a-și cauta dreptatea. „Din experiența noastra nu am constatat o atitudine timorata a clienților

noștri fața de litigiile pe care le au cu organele fiscale. În cazurile în care agentul economic considera ca

interpretarea legii este de partea sa, iar obligațiile fiscale stabilite suplimentar sunt semnificative pentru nivelul

financiar al societații, inevitabil agentul economic va alege sa intre într-un litigiu cu Agenția Naționala de

Administrare Fiscala. Din experiența, nu am întâlnit nicio atitudine a organelor fiscale care sa întreprinda noi

inspecții ca urmare a formulari unor acțiuni în instanța”, subliniaza Ada Pascu.

Consultanța acordata de MPR Partners este una complexa. Astfel, echipa care reprezinta clientul într-un eventual

litigiu este formata înca din perioada inspecției fiscale. „Acordam asistența și consultanța operativa începând din

etapa controlului și continuând în etapa contestarii administrative și ulterior, în fața instanței de judecata. Astfel,

construim argumentarea înca din etapa inspecției fiscale și o dezvoltam cu fiecare etapa desfașurata, ținând cont de

specificul ei”, susține Felix Tapai. „În momentul de fața asistam clienții în fața instanțelor române, dar colaboram

cu firme din afara României, specializate în fiscalitate transfrontaliera. Rata de succes în litigiile cu caracter fiscal

este de aproximativ 70%. În ceea ce privește litigiile în curs de judecata, consideram ca șansele clienților noștri de

a obține o hotarâre favorabila sunt mari”, completeaza Gelu Maravela.

La ora actuala, MPR Partners are în lucru multe proiecte care vizeaza acesta arie de practica. „Unul dintre cele mai

interesante proiecte pe care le-am avut pâna la acest moment, în acest an, l-a constituit asistarea unui client în etapa

contestarii pe cale administrativa, a deciziei de impunere. Clientul are ca obiect de activitate detașarea salariaților
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în cadrul prestarii de servicii transnaționale, iar complexitatea proiectului a constituit-o inflexibilitatea interpretarii

date de organele de inspecție fiscala dispozițiilor legislative aplicabile în materia detașarii transfrontaliere”, arata 

Ada Pascu.

Avocatul adauga faptul ca, în prezent, proiectele în derulare în cadrul departamentului de consultanța și litigii

fiscale au ca obiect contestațiile la deciziile de soluționare a rambursarilor de T.V.A., atât din parte agenților

economici cu sediul în România, cât și din partea agenților economici nerezidenți. De asemenea, experții firmei de

avocatura au de soluționat o serie de proiecte care implica declanșarea unor proceduri amiabile pentru evitarea sau

eliminarea dublei impuneri, între Agenția Naționala de Administrare Fiscala din România și autoritați fiscale din

alte state.

 Juriștii  BAT România sunt în linia întâi, cu misiunea de a identifica cele mai  bune soluții pentru continuarea business-ului în

”noua normalitate”.  Ileana Dumitru, Head of Legal: Tehnologia și instrumentele digitale au o  contribuție esențiala în

eficientizarea suportului acordat, dar ne  bazam foarte mult pe expertiza și competența colegilor noștri. În  funcție de

fluctuația nevoilor de business, am completat resursele  interne cu colaborari pentru diverse proiecte

 

O echipa formata din avocați specializați în drept fiscal, dar și din consultanți fiscali

Echipa MPR Partners implicata în acesta arie de practica este formata din avocați specializați în drept fiscal, dar

și din consultanți fiscali. În cadrul departamentului de litigii, firma are avocați specializați pe litigii fiscale, care

colaboreaza cu Felix Tapai, partener în cadrul entitații afiliate  parte a grupului ce ofera consultanța fiscala de

specialitate.

Formarea unei echipe din avocați specializați în litigii fiscale, dar și din consultanți fiscali permite MPR Partners

asigurarea unei reprezentari atât în etapa inspecției fiscale cât și în cadrul contestarii pe cale administrativa și

ulterior, în fața instanțelor de judecata.

„Consideram ca tocmai aceasta reprezentare continua și uniforma, ce acopera atât etapele inspecției fiscale cât și

efectele acesteia ne recomanda clienților. Mai mult, multitudinea de spețe întâlnite în activitatea specifica de

consultanța fiscala ne ajutata sa putem evalua rapid situația agentului economic în faza inspecției fiscale și sa

oferim contraargumente cu care sa combatem cu succes interpretarile de fapt și de drept ale echipei de inspecție

fiscala. Astfel, consideram ca în multe cazuri am putut preîntâmpina litigii ulterioare cu Agenția Naționala de

Administrare Fiscala. Aproximativ 10 % din activitatea societații noastre revine componentei de litigii fiscale”, a

conchis Gelu Maravela.

Ghidul juridic internaționala Legal 500 spune despre echipa MPR Partners | Maravela, Popescu & Roman ca

are expertiza puternica în gestionarea structurilor fiscale internaționale pentru tranzacțiile majore, precum și în

furnizarea de consiliere day-to-day în materie de conformitate și litigii. ”Șeful practicii, Felix Tapai, este

consultant fiscal certificat, cu o experiența de peste 15 ani pe piața, iar partenerul fondator Gelu Maravela este,

de asemenea, recomandat de clienți”, amintește Legal 500, care poziționeaza firma în Tier 3 atât pentru practica de

Taxe, cât și pentru cea de Dispute Resolution.

”O echipa profesionista. Întotdeauna aproape de client și ușor de accesat. Avocați flexibili, muncitori și prompți în

raspunsuri și opinii”, a aratat unul dintre clienții firmei, intervievat de Legal 500. „Experiența excelenta, echipa

competenta, rapida și prietenoasa.” „De când l-am întâlnit pe Gelu Maravela, sunt sigur ca pentru fiecare problema

am soluția perfecta”, au declarat alți clienți pentru echipa de research a directorului internațional.
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Intra    pe LadyLawyer.ro și afla mai multe despre activitatea,                                               preocuparile  și   proiectele     doamnelor        avocat     din      cele     mai        

importante                   firme     de pe      piața        locala
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