VILLY LOPMAN
partner, vandeadvokaat
Telefon:
E-post:

+372 618 0820
villy.lopman@rask.ee

Õigusvaldkonnad:
Avalik haldus ja struktuuritoetused – valdkonna juht
Maksud – valdkonna juht
Keskkond ja planeerimine – valdkonna juht
Vaidlused
Konkurents ja riigiabi
Kriminaalmenetlus
Tervishoid
Ehitus ja kinnisvara
Laevandus ja lennundus
Infrastruktuur ja energeetika

Tutvustus
Villy Lopman nõustab kliente peamiselt avaliku halduse valdkonnas, mis hõlmab läbirääkimiste pidamist erinevate
ametkondadega ning kohtuvaidlusi riigiga. Villy märkimisväärne oskus ja vilumus riigiametitega suhtlemises
tugineb tema varasemale tegevusele Maksu- ja Tolliameti juriidilise osakonna juhina ning peajuristina samas
ametis.
Omades põhjalikke teadmisi ja kogemust maksuõiguses, on Villy aastaid nõustanud väga erineva profiiliga kliente
maksude valdkonnas. Lisaks keskendub ta kohalike omavalitsuste huvide kaitsmisele suhtluses riigiga.
Villy on nõustanud kliente erinevates uudseid lahendusi loovates kohtuasjades, ehitus- ja planeerimisalastes
vaidlustes, olnud kaitsjaks Eesti suurimates majanduskriminaalasjades ning esindanud paljusid kliente ka Euroopa
Inimõiguste Kohtus.
Villy kuulub Eesti Advokatuuri maksuõiguse komisjoni ning annab sageli erialaseid koolitusi. Teiste hulgas on Villy
viinud läbi koolitusi nii Maksu- ja Tolliameti ametnikele kui ka Eesti Vabariigi kohtunikele.

Liikmelisus:
Advokatuuri liige alates 10.12.2013
Advokatuuri Maksuõiguse komisjoni liige
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Töökeeled:
Töökeeled: eesti, inglise, saksa

Töökogemus:
2013 - …
2011 – 2013
2005 – 2011
2005
2003
2002

advokaat, vandeadvokaat, partner Advokaadibüroo RASK
maksunõunik, Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo
peajurist, juriidilise osakonna juhataja, Maksu- ja Tolliamet
praktikant, Riigikohtu halduskolleegium
konsultant, Tartu Maakohus
praktikant, Valga Maavalitsus

Haridus:
2007
2003 – 2005
2003 – 2004

Westfälische Wilhelms-Universität Münster, LL.M maksuõiguses
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
Universität Konstanz’i õigusteaduskond

Näiteid tehtud töödest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ettevõtjate nõustamine Eesti mereala planeeringu menetluses. »
Arendaja nõustamine päikeseparkide rajamisel. »
Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses Keskkonnaametiga kodulähedase lageraie
takistamiseks. »
Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses PRIA-ga. »
Rally Estonia korraldusmeeskonna nõustamine esimese Eestis toimuva FIA WRC ralli etapi läbiviimisel.
»
Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses PRIA toetusrahade kasutamise üle. »
Proviisorite Koja ja proviisorite nõustamine apteegireformi jõustamisel. »
Tallinna linna nõustamine ja esindamine Riigikohtusse jõudnud müügimaksu vaidluses. »
Proviisorapteekide edukas esindamine Riigikohtus pretsedenti loovas vaidluses apteegireformi
tähenduse üle. »
Bambona nõustamine suuremahulises põlengujärgses kindlustusjuhtumis. »
Omavalitsuste edukas esindamine Riigikohtus keskkonnatasude vaidluses. »
AMTELi nõustamine läbirääkimistel Rahandusministeeriumiga autode maksustamise küsimuses. »
Tallinna linna nõustamine ja esindamine Riigikohtusse jõudnud müügimaksu vaidlus. »
Rally Estonia nõustamine WRC promotsiooniralli korraldamisel. »
Eesti Kaupmeeste Liidu esindamine ja nõustamine Pakendiaktsiisi reformi läbirääkimistel
Rahandusministeeriumiga. »
Kliendi esindamine Riigikohtus tulu mõistet täpsustavas kohtuasjas. »
Riigikohtus maamaksu põhiseaduslikkuse vaidlustamine. »

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised:
•

RASKi partner Villy Lopmani ettekanne Linnade ja Valdade Päevadel »
2/3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rahvusvaheline reitinguagentuur Legal 500 tunnustas RASKi kõrgeid kompetentse kaheksas
õigusvaldkonnas »
ERR: Riigikohus: ravimiamet peab kontrollima, kas apteek ikka on proviisori oma »
RASKi õiguseksperdid valiti esindusliikmeteks 2021. aasta Eesti Advokatuuri erialakomisjonidesse »
Villy Lopman ja Karmen Kaplinski viisid koostöös Rahandusministeeriumiga läbi koolituse teemal
üldplaneeringud ning omandikitsendused »
24.11 Kaubandus-Tööstuskoja seminar: Juhatuse liikme isiklik vastutus ettevõtte maksuvõlgade
likvideerimisel »
Keidi Kõiv, Annika Soom ja Villy Lopman peavad loengud EPA 2020 messil »
Põllumehe Teataja: Riigikohus tegi olulise otsuse vaidluses PRIA-ga »
Ärileht: Proviisorite koja advokaadid: Apteegireformist on tänaseks saanud vaid poliitiline otsus
Põllumehe Teataja: Kas PRIA teeb põllumeestele liiga? »
Villy Lopman peab ettekande Linnade ja Valdade Päevadel »
Äripäev: Ettevõtja rahapesuveega aknast välja »
Med24: Diskussioon: mida peaks proviisor ketilt üldse välja ostma? »
Äripäev: Mida teha Eesti röövelliku maksuintressiga? »
RASKi advokaadid koolitasid Tartu ettevōtjaid andmekaitse ja rahapesu tõkestamise teemadel »
Diskussioon: mida peaks proviisor ketilt üldse välja ostma? »
Med24: Advokaadid: apteegireformi tühistamiseks peavad olema kaalukad põhjused »
Äripäev: Kütuseaktsiisi lahjendamine automaksuga »
Äripäev: Kes tõlgendab maksuotsuseid? »
Äripäev: Rahapesijad otsivad uusi ohvreid »

Äramärkimised:
Rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud õigusturuülevaated BestLawyers.com, The Legal 500 ja Chambers Europe
kinnitavad Villy laiapõhjalist kogemust ja väga häid saavutusi maksude valdkonnas.
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