Skatteret
DLA Piper yder rådgivning om alle skatteretlige forhold i forbindelse med
internationale erhvervsaktiviteter.
Med over 300 skatterådgivere på kontorer over hele verden bistår vi multinationale selskaber med
at håndtere komplekse problemstillinger i forbindelse med internationale erhvervsaktiviteter samt
med at håndtere og løse skattetvister.
Selskaber, der opererer på det globale marked, kommer ud for komplekse skattemæssige
problemstillinger, både i deres hjemland og i de lande, hvor de driver virksomhed. Dette kræver en
koordineret global indsats, hvor der både inddrages viden om national lovgivning, herunder
dobbeltbeskatningsoverenskomster, og anlægges det rigtige internationale perspektiv.
Derudover bistår vores globale skatteretsgruppe klienter med at strukturere en lang række
transaktioner, lige fra private equity-transaktioner til køb og salg af virksomheder.
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Rådgivningen, der ydes på tværs af landegrænserne, omfattes også af de sædvanlige
advokat/klient-relationer i de enkelte lande.
Vores skatteadvokater trækker på deres kollegers erfaring inden for adskillige retsområder, herunder IP-ret og teknologiret, corporateog finansområdet, fast ejendom og ansættelsesret.
Hertil kommer, at DLA Pipers eksperter inden for områder som regulatoriske forhold, EU- og konkurrenceret samt public affairs
komplementerer vores skatteadvokaters kompetencer og sikrer fuldt integreret rådgivning til vores klienter.

EXPERIENCE
Rådgivning til en global medicinalvirksomhed ved forhandling af en bilateral Advanced Pricing Agreement (APA), der er den første
bilaterale APA, der er forhandlet mellem USA og Irland
Rådgivning til en kapitalfond i forbindelse med et globalt virksomhedsopkøb, der skabte den største uafhængige globale platform for
pigmentdispergering
Rådgivning til verdens største medievirksomhed inden for faglitteratur i forbindelse med dens højt profilerede køb af TV- og
radioaktiviteter i flere lande i Nordeuropa
Rådgivning til en producent af netværksudstyr i forbindelse med et internationalt omstruktureringsprojekt, der krævede indgående
rådgivning om moms-, told- og afgiftsforhold. Implementering af de nye distributionsmodeller krævede integreret rådgivning om
afgifter, der omfattede bestemmelser om både lokal told og moms, primært i EMEA-regionen og Hongkong
Bistand til en førende bomuldsforarbejdnings- og markedsføringsorganisation med omfattende rådgivning om skattestrukturering og
-planlægning i forbindelse med dennes joint venture-aftaler med en af verdens førende råvarehandlere
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Rådgivning til en førende udvikler af it-løsninger til små og mellemstore virksomheder i forbindelse med udformning og
implementering af et internationalt struktureringsprojekt i Luxembourg, De Britiske Jomfruøer, Malta, Holland, Tyskland og
Storbritannien
Rådgivning til en leverandør af instrumenter, komponenter, undersystemer og processtyringsløsninger i forbindelse med udformning
og implementering af et internationalt struktureringsprojekt i Storbritannien, Luxembourg, Tyskland, Hongkong og De Britiske
Jomfruøer, med henblik på at håndtere problemstillinger i forbindelse med at ekspandere internationalt som følge af tidligere
virksomhedsopkøb og interne omstruktureringer
Rådgivning til en børsnoteret producent af netværksudstyr om planlægning og implementering af en global omstrukturering med
henblik på at omlægge dennes distributionsnet fra en agenturgiver i Hongkong til en agenturgiver i Holland
Rådgivning til en førende specialiseret detailkæde inden for børnetøj i forbindelse med planlægning og implementering af et
internationalt omstruktureringsprojekt
Rådgivning til en af de hurtigst voksende cybersikkerhedsvirksomheder om udformning og implementering af et internationalt
struktureringsprojekt, der omfattede 15 lande
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