


G A N H A R  A

confiança

Quem somos

A fso consultores é uma firma prestadora de

serviços de consultoria na área fiscal que

resulta da combinação da larga experiência de

profissionais especialistas em matérias fiscais e

parafiscais. Criada em Maio de 2005, a

fso consultores conquistou já um lugar de

destaque no mercado, atenta a reputação e

experiência da equipa por que é constituída, o

que lhe tem permitido ganhar a confiança de

muitas organizações de média e grande

dimensão, com as quais tem vindo a estabelecer

parcerias em áreas específicas da fiscalidade.

O compromisso da fso consultores para com

os seus clientes e com os seus profissionais é

o de ser reconhecida como a melhor firma na

área de prestação de serviços de consultoria

fiscal nas matérias que especificamente

constituem o seu core business, procurando

sempre a excelência nos serviços que presta,

o melhor tempo de resposta e as soluções

com maior valor para o cliente.

E porque fazemos aquilo em que acreditamos, o

nosso conhecimento, a nossa vontade e a nossa

disponibilidade marcam a diferença.
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O nosso compromisso

Na fso consultores estabelecemos parcerias e firmamos

compromissos - com os nossos profissionais, com os nossos

clientes. Pretendemos ser mais do que um nome, ambicionamos

constituir uma referência pela qualidade, com um rosto, um cunho,

que determinam o rumo da nossa actuação no mercado.

PERSONALIZAÇÃO NA RELAÇÃO COM O CLIENTE

Porque a fso consultores acredita que o cumprimento dos

objectivos que se propõe atingir só poderá ser alcançado em

parceria com os seus clientes, privilegia o estabelecimento de

uma relação profissional personalizada. 

A fso consultores estabelece parcerias sólidas que poderão, em

estreita ligação com os profissionais e responsáveis das

organizações, responder prontamente às necessidades que se

colocam à gestão.

Na fso consultores nunca o deixamos sem resposta.

Empenhamo-nos, directa e pessoalmente, na procura de

soluções que melhor sirvam os seus objectivos estratégicos.

ESPECIALIZAÇÃO DOS CONSULTORES

A fso consultores conta com profissionais com larga

experiência nas matérias fiscais que assumem particular

relevância para as organizações, como sejam as questões fiscais

e regulamentares ligadas aos Fundos de Pensões, em sede dos

diversos tributos, a carga fiscal dos benefícios atribuídos aos

trabalhadores, numa perspectiva de IRS e Segurança Social, a

tributação directa e indirecta aplicável às actividades

financeira, de energia, transportes e distribuição, o IVA no

arrendamento e transferência de imóveis e nas operações

internacionais, o apoio aos investidores na Polónia e a

tributação em Angola.

A par do especializado conhecimento técnico, em matéria fiscal

e parafiscal - factor essencial para um adequado enquadramento

das situações colocadas pelo dia-a-dia da actividade das

organizações - a fso consultores detém um elevado

conhecimento dos sectores em que actua e das respectivas

especificidades, o que representa, certamente, um valor

acrescentado para os seus clientes e para o fortalecimento de

uma parceria de sucesso.

Na fso consultores exige-se a todos os profissionais um

contínuo aperfeiçoamento e enriquecimento do know how já

adquirido, através da formação técnica contínua e da análise

crítica de alterações legislativas em curso e de doutrina e

jurisprudência firmada por diversas fontes do direito fiscal

português e internacional, de forma a constituir uma fonte de

conhecimento útil para a resolução das questões que se colocam

no seio da actividade das organizações que visa assessorar. A par

do desenvolvimento ao nível das matérias técnico-fiscais é ainda

exigida uma permanente actualização da regulamentação

aplicável aos sectores de actividade que constituem o core

business da fso consultores.

As pessoas da fso consultores são as suas maiores credenciais. 

Na fso consultores adoptamos uma abordagem baseada no

conhecimento das necessidades específicas de cada um dos

nossos clientes, conferindo-lhes uma atenção particular e

personalizada.

QUALIDADE E RIGOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A fso consultores pauta toda a sua actuação por um elevado

nível de rigor e excelência, procurando, a todo o momento, exceder

as suas próprias expectativas e, principalmente, as dos seus clientes.

Somos pela excelência: dos nossos conhecimentos, dos nossos

profissionais, dos serviços que prestamos.

INDEPENDÊNCIA

Os desenvolvimentos recentes nos mercados de capitais e

nas empresas de consultoria e auditoria têm realçado a

necessidade de serem encontradas soluções susceptíveis de

restaurarem a confiança, dos investidores, empresários e

público em geral, no seu funcionamento, designadamente no
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que se refere à qualidade da informação financeira

prestada e à sua fiabilidade, bem como à

independência de quem a atesta. Assim, a par das

iniciativas em curso nos Estados Unidos e das

recomendações emanadas pela Organização

Internacional das Comissões de Valores

(OICV/IOSCO), a Comissão Europeia aprovou já

regulamentos e recomendações que não deixarão

de ter um impacto decisivo nas normas

contabilísticas e de relato financeiro aplicáveis, bem

como no âmbito do exercício da actividade de

consultoria e de governação das sociedades

cotadas.

Porque a independência não é apenas um formalismo,

mas tem que ser uma realidade, a fso consultores tem

o privilégio de assumir a sua total independência,

exercendo a actividade de forma autónoma,

colaborando, quando necessário e oportuno, com

outros profissionais através do estabelecimento de

parcerias regulares ou pontuais.

A necessidade de transparência da sua organização

exige independência por parte do prestador de

serviços de consultoria fiscal.

Na fso consultores garantimos a independência que a

sua organização precisa.
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Na fso consultores pautamos 

a nossa actuação por uma elevada

exigência de rigor e profissionalismo. 

Pela excelência, valorizamos

sempre, e primeiro, 

as  PESSOAS.

Fazemos aquilo em que

acreditamos. 

Procuramos, a todo o momento, 

superar as nossas expectativas

e as dos nossos clientes.



Fruto do reconhecimento da experiência técnica, do rigor e do profissionalismo

da fso consultores, têm-lhe sido adjudicados diversos trabalhos de singular

importância, incluindo estudos e análises de direito comparado e projectos de

optimização fiscal, tanto em matérias fiscais como parafiscais, designadamente

ao nível da Segurança Social e dos Fundos de Pensões, áreas que constituem

algumas das suas grandes apostas.

Fazem parte da lista de clientes da fso consultores diversas instituições de

crédito, companhias de seguros e outras instituições financeiras, associações

sectoriais, multinacionais e grandes grupos económicos nacionais, com as quais

mantém uma colaboração regular, de acompanhamento de todas as questões

correntes e de planeamento da actividade futura, em sede dos vários impostos.

Entre as organizações que têm vindo a premiar a excelência dos serviços da

fso consultores e a experiência dos seus profissionais encontram-se algumas

das empresas do PSI 20, ligadas ao sector financeiro e ao sector da energia,

que trabalham em parceria com a fso consultores em áreas de especialidade,

como sejam a dos Fundos de Pensões, segurança social, planeamento fiscal de

produtos financeiros, contencioso administrativo e a do IVA no sector financeiro

e na actividade imobiliária.

Porque a fso consultores pretende fornecer aos seus clientes um serviço

completo, que satisfaça inteiramente as suas necessidades, a cada momento e

em cada situação concreta, e porque reconhece a importância da globalização

dos mercados, conta com alguns parceiros internacionais, nas diversas áreas

de especialização em que actua. Assim, em função dos projectos em que se

envolve e das características dos mesmos, a fso consultores oferece a

possibilidade de os seus clientes beneficiarem do conhecimento e experiência

de empresas internacionais reconhecidamente especializadas nas matérias

específicas do seu core business.
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A especialização e o conhecimento profundo do negócio das organizações é, cada vez

mais, um factor crítico de sucesso, quer do prestador do serviço, quer do seu cliente,

pelo que a fso consultores foca a sua actuação nas áreas da fiscalidade aplicável

às empresas e aos indivíduos, com uma singular especialização no enquadramento

fiscal da actividade financeira - seguradora, bancária, fundos de pensões e fundos de

investimento -, quer na perspectiva da tributação directa, em sede de IRC, como

indirecta, no que respeita a Imposto do Selo, IVA e outros encargos parafiscais, e ainda

em questões de Segurança Social. Também a fiscalidade aplicável aos benefícios

atribuídos aos trabalhadores, nomeadamente as questões inerentes ao seu estatuto de

expatriados, fazem parte das suas principais áreas de actuação.

Atenta à dinamização dos mercados emergentes e acompanhando a tendência de

internacionalização de um cada vez mais significativo número de organizações, a

fso consultores marca ainda forte presença no que se refere a questões de âmbito

fiscal relacionadas com investimentos em Angola e na Polónia.

Assim, as nossas áreas de actuação desenvolvem-se, essencialmente, através da

prestação dos seguintes serviços:

■ OPTIMIZAÇÃO FISCAL DE PLANOS E FUNDOS DE PENSÕES

■ DESENHO E OPTIMIZAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS FINANCEIROS

■ APOIO FISCAL À ACTIVIDADE FINANCEIRA, DE ENERGIA, TRANSPORTES E

DISTRIBUIÇÃO

■ IVA NO SECTOR FINANCEIRO E SEGURADOR

■ IVA NA ACTIVIDADE IMOBILIÁRIA

■ IMPOSTO DO SELO

■ PLANEAMENTO DE BENEFÍCIOS E CARREIRAS EM SEGURANÇA SOCIAL

■ TRIBUTAÇÃO E PLANEAMENTO FISCAL EM IRS

■ ACOMPANHAMENTO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-FISCAL

■ FISCALIDADE EM ANGOLA

■ ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS PORTUGAL - POLÓNIA
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