Revisão da Modelo 22
O nosso trabalho tem como objetivo primordial garantir que a informação incluída na declaração de
rendimentos modelo 22, de IRC, cumpre as regras fiscais, nomeadamente o estabelecido no Código do
IRC e no Estatuto dos Benefícios Fiscais, e é eficiente no que respeita ao valor de imposto apurado.
O trabalho que desenvolvemos tem por objetivo garantir que os nossos clientes:
i. Apuram corretamente os lucros ou prejuízos fiscais do período, bem como o imposto a pagar ou a
receber;
ii. Aproveitam eficientemente os benefícios fiscais em vigor;
iii. Preencham adequadamente os dados de natureza informativa/estatística.

Saiba como o podemos ajudar.
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Tax Services
A Baker Tilly é uma das maiores organizações mundiais que presta serviços de auditoria e consultoria.
Desenvolve a sua atividade em 147 países, através de 745 escritórios contando com aproximandamene 35 000
profissionais e uma faturação mundial de USD 3,8 mil milhões.

No contexto económico atual de crescente globalização, as matérias fiscais representam um fator chave na
rendibilidade e competitividade das empresas.
O departamento de Tax da Baker Tilly presta apoio de forma adaptada a cada caso concreto, atendendo às
áreas específicas em análise e aos respetivos impostos.
O departamento de consultoria fiscal da Baker Tilly é composto por uma equipa de profissionais especializados
nas diversas vertentes da fiscalidade, de modo a assegurar um apoio de excelência aos seus clientes.
O acesso à rede internacional de especialistas em fiscalidade da Baker Tilly International permite-nos adquirir
os conhecimentos necessários para o acompanhamento dos desafios de índole internacional apresentados pelos

clientes.
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Pelo quinto ano consecutivo, a divisão de Consultoria Fiscal da Baker Tilly foi reconhecida pela reputada
International Tax Review, como uma Leading Tax Firm em Portugal. Em 2014, a International Tax Review
premiou a Baker Tilly em Portugal como a Transfer Pricing Firm of the Year.
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