
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.

Revisão da Modelo 22
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Corporate Solutions

A fiscalidade assume uma importância de destaque na gestão das organizações, sendo um fator
chave na sua rendibilidade e competitividade. O sistema fiscal português caracteriza-se por estar
em constante mutação, com crescente complexidade, impondo às organizações um permanente
acompanhamento das temáticas fiscais.

Neste contexto, apoiamos as organizações em todas as temáticas de natureza fiscal, numa
perspetiva nacional ou internacional.

Employers Solutions

Os recursos humanos assumem atualmente fulcral importância no desenvolvimento da atividade
das organizações.

Perante um mercado de trabalho competitivo e em constante mutação, prestamos apoio aos
nossos clientes na otimização da política remuneratória. Asseguramos também a otimização
fiscal da política de mobilidade internacional, garantindo o cumprimento de todas as obrigações
fiscais dos quadros expatriados, quer no país do destino, quer no de origem.

Indirect Taxes

Porque o Imposto sobre o Valor Acrescentado pode ter um impacto direto na competitividade das
organizações, apoiamos os nossos clientes na maximização da eficiência fiscal das suas
operações.

Destacamos o nosso apoio na otimização de transações e no âmbito de pedidos de reembolso em
Portugal ou em outras jurisdições fiscais, permitindo a maximização da recuperação do imposto,
quer em termos materiais, quer em termos temporais.

Grants & Incentives Management

Os incentivos financeiros e fiscais pretendem estimular o desenvolvimento económico e a criação
de emprego, para que Portugal recupere a trajetória de crescimento e a convergência com as
principais economias europeias.

A nossa equipa Grants & Incentives Management dispõe de uma vasta experiência no processo
de gestão da inovação, desde a obtenção de incentivos financeiros e fiscais, à gestão dos
respetivos projetos. Neste contexto, trabalhamos com os nossos clientes no sentido de garantir a
otimização dos incentivos aplicáveis a cada projeto.

Transfer Pricing

A globalização da economia conduz a que os fluxos comerciais e financeiros entre entidades do
mesmo grupo económico realcem a importância de uma política de preços de transferência
adequada, permitindo a otimização da carga fiscal do grupo, como um todo. Por outro lado, as
administrações fiscais à escala global tornaram-se mais rigorosas, impondo penalidades e
exigindo o cumprimento de requisitos documentais cada vez mais complexos.

A equipa de Transfer Pricing conta com uma vasta experiência nacional e internacional na área,
dispondo ainda do acesso à rede Baker Tilly com profissionais experientes em todo o mundo.

O departamento de Tax da Baker Tilly, é composto por uma equipa de profissionais especializados nas

diversas vertentes da fiscalidade, de modo a assegurar um apoio de excelência a todos os seus clientes.
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