EMBEDDED IN YOUR BUSINESS.

Fiscal
Conhecemos o nosso cliente, o seu negócio e
o mercado em que opera, trabalhando para a
maximização dos seus resultados.
Apresentamos respostas eficazes e adequadas
a cada sector de atividade no plano nacional,
desenvolvendo soluções inovadoras para
oportunidades de investimento de clientes
internacionais em Portugal.

Assessoramos operações de fusão e aquisição
(M&A), operações bancárias e financeiras,
transações imobiliárias de âmbito nacional e
internacional, processos de recuperação e de
insolvência, e assistimos clientes individuais,
nomeadamente na reestruturação do património
familiar, na aquisição do estatuto de Residente
Não Habitual (RNH/NHR) e na obtenção

de Vistos Gold (Golden Visa).
Temos uma vasta experiência em contencioso
tributário.
Atuamos em conjunto com as demais equipas
da SLCM, o que nos permite otimizar o
aconselhamento com uma prática jurídica
abrangente.

Rua General Firmino Miguel
nº3 Torre 2 - 10º B
1600-100 Lisboa Portugal
Tel: +351 21 723 40 00
slcm@slcm.pt

www.slcm.pt

Fiscal
…COM VISTA À MAXIMIZAÇÃO DOS SEUS
RESULTADOS, SEMPRE SALVAGUARDANDO
OS SEUS INTERESSES

FOCAMO-NOS NO NEGÓCIO
DO NOSSO CLIENTE…
COMO?
_Empenhamo-nos na
compreensão da realidade de
cada cliente no quadro fiscal
aplicável, prestando-lhe
assessoria fiscal nas decisões
do dia-a-dia
_Aconselhamos o nosso cliente
no cumprimento das suas
obrigações
_Acompanhamos as alterações
legislativas de forma a adaptar,
em cada momento, o apoio
jurídico ao nosso cliente,
nomeadamente quanto aos
benefícios decorrentes
dessas alterações
_Identificamos de forma
preventiva contingências e
litígios fiscais

_Apresentando soluções à
medida de cada cliente
_Antecipando eventuais
contingências fiscais
_Resolvendo litígios

A QUEM?
_Bancos
_Investidores do sector imobiliário
_Investidores do sector do turismo
_Fundos de Investimento Imobiliário
e Sociedades Gestoras
_Bens de Grande Consumo
_Energia
_Tabaco
_Clientes particulares
_Empresas familiares
_Entidades Públicas

COM QUEM?
Equipas multidisciplinares
_Societário
_Fusões & Aquisições
_Direito Público
_Reestruturação & Insolvência
_Urbanismo & Imobiliário
_Bancário & Financeiro
_Laboral

_Desenvolvemos e implementamos
estratégias de investimento, no
plano nacional e internacional
_Asseguramos uma consultoria
ajustada ao negócio e às
necessidades do nosso cliente
_Focados no objetivo do nosso
cliente, identificamos as
contingências e promovemos a
eliminação das ineficiências
fiscais associadas a cada
operação
_Representamos o nosso cliente
perante a Autoridade Tributária
e Aduaneira em todas as fases
de procedimentos administrativos,
incluindo inspeções fiscais,
e em processos judiciais
ou arbitrais

