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Cuide dos seus negócios. Nós organizamos o resto.
Caros colegas, clientes e parceiros,
A fase de elaboração e envio das declarações de ajuste do imposto de renda para as pessoas físicas está
chegando. O prazo se inicia em março de 2018, por isso a Crowe Horwath já iniciou suas atividades de
planejamento para execução dos projetos junto a seus clientes
A Crowe Horwath pode contribuir em relação a elaboração, revisão, aconselhamento e envio das declarações.
Como podemos ajudar?
Análise e planejamento tributário;
Revisão e elaboração da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF);
Apuração de Imposto de Renda sobre Ganhos de Capital;
Revisão e elaboração do Programa de Apuração dos Ganhos de Capital (GCAP);
Controle e escrituração comercial de investimentos Offshore;
Revisão e elaboração da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior junto ao Banco Central (CBE);
Gestão Tributária eficiente;
Consultoria local e internacional para operações Cross Border.
Quais são os nossos diferenciais?
Equipe especializada com experiência mínima de 10 anos, com formação em finanças, administração e
contabilidade e treinamento padrão Crowe Horwath;
Equipe preparada para relacionamento com órgãos competentes;
Relacionamento internacional com demais firmas Crowe Horwath;
Executamos os trabalhos nas dependências do cliente ou em nossos escritórios;
Foco nas melhores práticas de governança e no exercício de total transparência e sigilo.
Nossos especialistas:
Daniel Nogueira
Contador, pós graduado em controladoria;
Experiência de 14 anos no atendimento a empresas médias e familiares;
Responsável pelo desenvolvimento técnico da equipe em relação a auditoria e consultoria contábil;
Especialista em contabilidade internacional (USGAAP e IRFS);
Especialista na indústria de Real Estate;
Membro do Comitê Técnico de Imposto de Renda de pessoa física.

E-mail: daniel.nogueira@crowehorwath.com.br

Felipe Gomes
Contador, pós graduado em controladoria ;
Experiência de 13 anos no atendimento a empresas de todos os portes e segmentos;
Especialista em contabilidade internacional (USGAAP e IRFS);
Responsável pelo desenvolvimento técnico da equipe em relação a contabilidade;
Responsável pelos trabalhos relativos a coordenação e implantação de projetos de controladoria;
Especialista em temas complexos relativos ao Imposto de Renda de Pessoas Fisicas (IRPF);
Inglês fluente.

E-mail: felipe.gomes@crowehorwath.com.br
Para maiores informações, a equipe da Crowe Horwath está à disposição para auxílio na elaboração e entrega da obrigação.
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