Comunicat de presă, 18 ianuarie 2016, București
Transfer Pricing Services stabilește o alianță strategică cu Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen
Transfer Pricing Services (TPS), principalul consultant fiscal independent în domeniul
prețurilor de transfer si Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP), una
dintre cele mai puternice case de avocatură din România, anunță încheierea unui
parteneriat strategic. Alianța NNDKP-TPS își propune să continue oferirea unui pachet
complet de servicii juridice și fiscale destinate companiilor românești care sunt parte a unui
grup, fie național, fie multinațional, într-un moment în care tranzacțiile intra-grup au
devenit unul dintre cele mai "fierbinți" domenii ale fiscalității.
”Înțelegând nevoia companiilor pentru soluții complexe, interdisciplinare, NNDKP a fost
prima casă de avocatură românească ce a integrat serviciile de consultanță fiscală cu cele
juridice. Acum, în contextul în care subiectul prețurilor de transfer capătă o anvergură
deosebită la nivel internațional și local, NNDKP își consolidează resursele în acest domeniu
prin crearea alianței cu TPS. Avem în vedere atât practica recentă a autorităților române în
acest sens, cât și modificările de viitor rezultate în principal din planul de acțiune contra BEPS.
Clienții noștri sunt preocupați să se conformeze cerințelor legislației fiscale, iar respectarea
reglementărilor prețurilor de transfer are un rol important din acest punct de vedere", a
declarat Ion Nestor, unul dintre partenerii fondatori ai NNDKP.
Pornit ca o inițiativă G8 și dezvoltat ulterior de OECD, Planul de Acțiune contra BEPS va
determina modificări ale legislației fiscale în ceea ce privește modelele de afaceri ale
grupurilor de companii, cu accent pe conținutul economic al tranzacțiilor și pe prețurile la
care se încheie tranzacțiile dintre persoanele afiliate. Similar cu tendința de pe plan extern,
este de așteptat ca autoritățile române să acorde importanță crescută acestor aspecte.
”Tot ce ține de domeniul prețurilor de transfer este văzut astăzi, în toată lumea, ca vinovatul
de serviciu pentru veniturile sub așteptări pe care autoritățile fiscale le obțin din impozitarea
afacerilor diverselor companii. Se schimbă legislații, dar mai ales se schimbă modul în care
autoritățile verifică tranzacțiile intra-grup. De aceea, am dorit să asociem ofertei noastre și o
componentă puternică de servicii juridice, această alianță creând un pol al specialiștilor de top
în consultanța juridică și fiscală din România ", spune Adrian Luca, partener fondator TPS.
”Colaborăm cu echipa TPS încă de la înființare. Mă bucură să văd că această conlucrare se
transformă acum într-o alianță strategică, ce va potența resursele practicilor implicate”,
menționează Alina Timofti, partener NNDKP Consultanță Fiscală.
Alianța NNDKP-TPS va acorda de la asistență necesară implementării unei tranzacții intragrup și/sau reprezentare în cadrul inspecțiilor fiscale și a litigiilor aferente, până la
reprezentare în arbitraje internaționale în disputele cu autoritățile fiscale.
***

Despre NNKDP:
NNDKP este promotor al avocaturii de afaceri în România şi în prezent are, împreună cu diviziile
specializate de taxe şi proprietate intelectuală, o echipă formată din 115 avocaţi, 20 de consultanţi
fiscali, trei consilieri în proprietate intelectuală și 70 de angajați în departamentele administrative. Cu
birouri la Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov şi Craiova, NNDKP oferă servicii de avocatură și
consultanță fiscală complete companiilor care îşi desfăşoară activitatea în România. Firma reprezintă
România în unele dintre cele mai importante asociaţii profesionale la nivel internaţional – Lex Mundi,
World Services Group – şi este membru fondator al South East Europe Legal Group (SEE Legal).
Pentru mai multe informații puteți accesa www.nndkp.ro.
Despre TPS:
Înființată în 2009, TPS este astăzi printre cele mai puternice și mai apreciate firme independente de
consultanță fiscală în domeniul prețurilor de transfer din Europa Centrală și de Est servind peste 400
de clienți, filiale de grupuri multinaționale și naționale. Pe baza rezultatelor, echipa TPS a fost
desemnată în fiecare an 2011-2015 de diverse publicații de profil drept cea mai bună echipă în domeniul
prețurilor de transfer din țară, dar și la nivelul Europei Centrale și de Est. Echipa a ajuns astăzi la peste
20 consultanți, fiecare fiind acreditat sau în curs de acreditare după standardele ADIT.
TPS este singura firmă de consultanță fiscală cu doi din cei cinci membri propuși de România în
Comisia europeană de arbitraj pentru eliminarea dublei impuneri în relația dintre părțile afiliate. Din
2010, TPS face parte din cea mai mare rețea globală de consultanți independenți în domeniul prețurilor
de transfer, evaluării și serviciilor vamale, TPA Global (www.tpa-global.com), cu prezență în peste 50
de țări.
Pentru mai multe informații puteți accesa www.transferpricing.ro.

