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Porquê Luxemburgo?
Ao longo da última década, a América Latina tem se posicionado pela sua dinâmica como um actor de destaque na
economia mundial, mostrando grande potencial para investimento local e além fronteiras. A escolha de uma jurisdição
europeia adequada para servir como plataforma é uma decisão importante que as multinacionais latino-americanas e os
executivos devem tomar antes de orientar os investimentos de um modo mais eficaz, sejam eles para inversões de capital ou
investimento privado na Europa.
Situado no coração da Europa, o Luxemburgo é o principal centro financeiro na gestão de fundos de investimento e banca
privada. É também um pólo atrativo para as empresas latino-americanas que buscam expandir seus negócios na Europa. O
Luxemburgo oferece uma gama diversificada de instrumentos de investimento e soluções para gestores de ativos latinoamericanos, assim como para pessoas com um elevado património e family offices.

Um quadro fiscal atractivo

Uma localização
privilegiada para fazer
negócios

Extensa rede de tratados fiscais
(Brasil, México, etc...) e aplicação das
directivas europeias

Quadro político e económico estável

Regime fiscal muito favorável (rulings)

País multilingue único: 16.5% da
população fala português, além do
inglês, alemão e francês

Isenção fiscal para os rendimentos de
dividendos e ganhos de capital

Um ótimo equilíbrio entre a alta
produtividade do trabalho, baixo
custo de implantação e technologia
de ponta

IVA mais baixo da Europa
Regime favorável para a propriedade
intelectual

Governo orientado para negócios
com longa experiência em atrair
empresas estrangeiras

Maior centro de fundos de
investimento na Europa
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Mais de EUR 3.000 bilhões de ativos
líquidos sob gestão
Dos maiores centros de investimento
para produtos alternativos: vehículos
de investimento, como a SICAR
(Private Equity) e os Fundos de
Investimento Especializados (SIF)
Passaporte Europeo para os
gestores de fundos de investimento
alternativos

Principal centro de banca
privada
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Maior centro de gestão de fortunas
na zona euro
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EUR 305.000 milhões de activos
sob gestão em mais de 50 bancos
privados

BRUSSEL
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Regime especial para fundações
privadas

MILAN

Um centro de
distribuição, de logística e
de alta tecnologia
7º maior pólo de carga aérea na
Europa
Conexão com os principais centros
industriais europeus
Zona de livre comércio (zona franca)
Centro de dados ultra seguros e de
alta performance
Programas de ajuda do Estado para
investigação e desenvolvimento

Um centro de gestão de património
privado (family office hub) para
ajudar as famílias a organizar o
planejamento da sucessão e
preservar o património ao longo das
gerações

Como podemos ajudá-lo?
Graças ao departamento latino-americano (LATAM Desk) e a sua rede internacional, KPMG Luxemburgo construiu uma posição
de liderança no mercado, servindo um grande número de clientes latino-americanos, sejam eles pessoas físicas, pequenas ou
médias empresas, assim como empresas líderes no seu setor. Os nossos especialistas multilingues e altamente experientes
podem assessorar os nossos clientes durante a fase do projecto de investimento, desde a concepção e implementação da estrutura
corporativa até à estratégia final.
Nosso amplo conhecimento deste mercado abrange todos os tipos de setores de negócios, de investimentos financeiros até
as atividades operacionais. Quer seja para investimento privado, entrada no mercado, fusões e aquisições, ou a otimização de
operações existentes, o departamento Latino-americano oferece-lhe soluções à medida, tendo em conta as necessidades e
expectativas dos nossos clientes, tais como:
Local de
estabelecimento

Tipo de
instrumentos de
investimento

Angariação de
fundos

Vistos e
autorização de
trabalho

Direito do trabalho

Incentivos fiscais e
de investimento

Regulamentação

Requisitos de
substãncia

IVA e Direitos
aduaneiros

Preços de
transferência

KPMG Luxemburgo é, através do seu departamento latino-americano, o seu parceiro de escolha para estruturar, validar, implantar e
operar o seu negócio no Luxemburgo. Usamos a nossa experiência e credibilidade para desenvolver relações fortes e estreitas com
as autoridades fiscais, entidades do setor empresarial local e o governo luxemburguês.
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• Conselho em planejamento
tributário para investimentos,
reestruturação e redomiciliação de fundos
offshore para o Luxemburgo
• Estruturação de emissões de
obrigações
• Serviços de cumprimento das
obrigações fiscais
• Revisão legal das contas
• Auditoria externa
• Relatórios de certificação

• Contabilidade
• Domiciliação de empresas
• Administração e
secretariado
• Realização de avaliações de
mercado e assessoria em
processos de integração
• Identificação de parceiros
estratégicos e estruturação
de financiamento
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• Due diligence financeira/
operacional
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• Relatórios sobre
exames, revisões
ou procedimentos
especificamente
acordados

• Constituição de empresas
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Nós funcionamos como um balcão único, oferecendo uma ampla gama de serviços integrados através de uma abordagem
multinacional e multidisciplinar, incluindo:
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Sobre KPMG
A KPMG é uma rede global de firmas profissionais que prestam serviços de auditoria,
fiscalidade et consultoria.
Quaisquer que sejam os desafios e oportunidades, a KPMG apoiará com o seu
conhecimento, o seu espírito de inovação, a sua experiência e também lhe permitirá
beneficiar de sua rede internacional de mais de 152.000 pessoas presentes em 156
países.
Aproveitamos nossa presença global, promovendo a colaboração e partilha de recursos
entre as firmas KPMG em todo o mundo. Os nossos compromissos são um conjunto
de valores compartilhados com os nossos clientes, tais como um código de conduta e
pincípios morais. Acima de tudo, estamos comprometidos em fornecer serviços de alta
qualidade de uma forma ética e impacial, independentemente da localização.
Na KPMG, somos obstinados por ganhar a confiança dos nossos clientes. Tomamos
responsabilidade, individualmente e como equipe, para oferecer um serviço excepcional
e de valor em todas as nossas interações com os nossos clientes. Em última análise,
nós medimos o nosso sucesso da única perspectiva que interessa - nossos clientes.

LATAM desk - Principes interlocutores
A nossa equipe está pronta para ajudá-lo em Português,
Espanhol, Inglês, Francês e Alemão:
Bastien Voisin
Sócio
E: bastien.voisin@kpmg.lu
T: +352 22 51 51 - 5442

Thomas Feld
Sócio
E: thomas.feld@kpmg.lu
T: +352 22 51 51 - 6229

Nilton Constantino
Senior Manager
E: nilton.constantino@kpmg.lu
T: +352 22 51 51 - 6686

KPMG Luxembourg S.à r.l
39 Avenue John F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
T: +352 22 51 51
F: +352 22 51 71
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em blog.kpmg.lu e siga-nos no

www.kpmg.lu
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