O aconselhamento fiscal é a nossa paixão,
a nossa paixão é o vosso maior trunfo.
Aconselhamento fiscal internacional – Creativo – Prático

De Hoon & Partners
Advogados

Quem somos?
De Hoon & Partners destaca-se pelo facto de oferecer um serviço

libertarmo-nos de um governo ganancioso através de soluções ao

personalizado: estamos operacionais 24/24h, 7 dias sobre 7 e

mesmo tempo criativas e legais. O nosso lema – “Não alimente-

fornecemos respostas rápidas a qualquer pedido. A nossa empresa

mos o monstro” – traduz as nossas convicções: demasiado gov-

é um produto da “geração Blackberry” pelo que está sempre aces-

erno mata o país. A história recente prova que estamos certos.

sível. Actuamos de maneira transparente em termos de serviços
de consultadoria e tabela de preços: tudo é esclarecido desde o
primeiro contacto. Sem extras, sem dores de cabeça…

As nossas áreas de especialização
Não vendemos estruturas “chave na mão”; propomos sim uma
solução fiscalmente interessante com provas dadas, empregando

A nossa filosofia

a estrutura mais apropriada conforme o caso, num momento

O nosso objectivo consiste em fornecer serviços de aconselha-

preciso.

mento fiscal internacional acessíveis. Consideramos que é um
direito humano ter a possibilidade de conhecer a opção fiscal

Em regra geral, não há desafios que não enfrentemos, mesmo se as

mais favorável. Os países e as soluções fiscalmente interes-

nossas principais áreas de especialização consistem em:

santes são uma necessidade absoluta e permitem uma solução
alternativa aos contribuintes, dado que os go-verno nacionais
irão continuar a aumentar os impostos trazendo consequências
desastrosas para o sector privado, que é a base da prosperidade.
Consideramos ser o nosso dever propôr opções que irão permitir

2

••• aconselhamento fiscal a empresas e a expatriados a nível 		
mundial;

••• estabelecimento de estruturas financeiras e de investimentos 		
vantajosas;
••• estruturas offshores;

Planificação fiscal
Existem muitas maneiras de reduzir legalmente a pressão fiscal
que pesa sobre as pessoas físicas e empresas. DE HOON AND
PARTNERS domina a maior parte destes mecanismos e dispõe

••• planos de sucessão;

de uma série de soluções adaptadas que poderemos aplicar até

••• residência internacional e planificação da cidadania;

mesmo no caso de situações mais complexas. As nossas soluções

••• planificação patrimonial;
••• trusts e estruturas relacionadas com trusts, fundações de 		
família;
••• sector imobiliário: aspectos locais e internacionais, 			
transferências, financiamento e estruturação;
••• imposto sobre donativos e sucessão; direitos de mutação e 		
imposto sobre a riqueza:
••• no caso da Bélgica e Países Baixos, fornecemos serviços locais
de aconselhamento fiscal e contabilidade a empresas
estabelecidas nesses países.

são tipicamente postas em prática a nível nacional (onshore)
ou combinam aspectos onshore e offshore, porém com taxas de
tributação reais nitidamente inferiores às taxas habitualmente
praticadas. A vantagem das soluções onshore é que poderão ser
defendidas perante os tribunais nacionais visto que se baseiam
em leis e convenções de tributação. Os nossos clientes apreciam o
facto de estarmos ao lado deles quando as soluções propostas são
contestadas.

••• criação de instrumentos internacionais de planificação 		
patrimonial;
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HONG KONG: UM DOS TERRITÓRIOS PREDILECTOS

Impostos?
95% de isenção de imposto! Quer isto dizer que a empresa belga

Dispomos de um escritório em Hong Kong!

irá pagar apenas 34% de imposto sobre as sociedades sobre 5%,

Porquê?
••• Hong Kong não é um paraíso fiscal; a taxa de tributação
normal é de 16,5%.
••• Hong Kong tem conhecido um crescimento económico 		
vertiginoso.

O recurso a uma empresa implantada em
Hong Kong

ou seja, apenas 1,7% de imposto!

Poderá criar uma empresa de responsabilidade limitada por acções

Vamos até mais longe!

hong konguense.

Empresa mãe belga ----------> Empresa francesa, alemã, americana		
			

••• Hong Kong dispõe de excelentes serviços bancários.
••• Fazer negócio em Hong Kong é uma arte.

... avó
Dividendo (sem qualquer retenção na fonte)

O sistema fiscal de Hong Kong é muito transparente

Empresa belga ------------> Filial em HK
Empresa mãe (com participação de pelo menos 25%)
Filial em HK: 100% de benefício

NÃO irá pagar impostos em Hong Kong se renunciar
••• A vender ou fornecer serviços em Hong Kong
••• Importar ou exportar via Hong Kong
••• Negociar ou assinar um contrato em Hong Kong
Trata-se de um regime fiscal simples e eficaz, com garantia duran-

••• Um espaço de escritório/linha telefónica, etc…
••• Contas bancárias electrónicas de topo (HSBC, Hang Seng Bank,
…) com um cartão Multibanco para distribuidor automático,
sem que a sua presença física em HK seja necessária, o que é
cada vez mais raro nos dias que correm.

Exemplo 1

Hong Kong tem um sistema fiscal territorial

••• Serviço personalizado
••• Obrigações contabilísticas e legais relacionadas com a sua
empresa de responsabilidade limitada por acções de direito

(LTD) em Hong Kong, executando as disposições de um tratado de
prevenção de dupla tributação na Bélgica ou no Luxemburgo.

Quais os serviços que poderão ser facultados pelo
nosso escritório de HK?

••• A nossa equipa fala inglês, cantonês e mandarim.

Impostos?
Não há qualquer retenção na fonte. Por outros palavras, 98,3
(100 – 1,7) poderá ser distribuído à avó.

Filial em HK ------------> Empresa belga

Esta mesma estrutura é viável com uma empresa de direito
luxemburguesa

Dividendo

te os próximos 40 anos!
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EMPRESA NO REINO UNIDO
Dispomos de um escritório em Londres!

••• Não poderá existir qualquer outra actividade no RU que não
seja a de agente, caso contrário a empresa britânica seria inte-

Porquê uma empresa britânica?
••• Londres representa o centro financeiro com maior importância
a nível mundial.

facturas em nome da empresa offshore e transferirá o dinheiro

••• Trata-se de uma cidade prestigiosa.
••• Registo de IVA, no caso de actividades comerciais dentro

do contrato de agente ou de representação firmado pelas duas

da UE.
••• Jurisdição popular devido ao seu sistema de Common Law
••• Possibilidade (!) de protecção do imposto britânico no caso de

••• O contrato deverá estar correctamente concluído antes que a
empresa britânica inicie as suas actividades.

recebido à empresa offshore, em concordância com os termos
entidades. Para a prestação deste serviço, a empresa britânica
irá receber honorários calculados sob a forma de um montante
previamente fixado ou em função do volume de negócios ou dos
benefícios.

gralmente tributada sobre o volume de negócios realizado
dentro do RU.
••• O contrato deverá estipular os honorários correctos, em regra
geral 10-12% do volume de negócios ou então honorários fixos
anuais.
••• O beneficiário real da empresa offshore não poderá ser sujeito
a imposto no RU.

actividades exercidas enquanto agente ou corretor.
••• Sem retenção na fonte!

A empresa britânica irá pagar um imposto sobre os lucros arreca-

Estrutura:

dados relativamente aos honorários recebidos, em conformidade

Factura Empresa X <---------------------------- Sociedade britânica

Agências

com o contrato de agente ou de representação. Imposto este calcu-

de responsabilidade limitada por acções/Agente

É possível, em certos casos, utilizar uma empresa britânica para

lado conforme a tabela normalmente aplicada no RU.

exercer actividades comerciais e prestação de serviços sem pagar

			

<--------------------------->

			

Contrato de agência

Quais os serviços que podemos oferecer?
••• Constituição de empresas britânicas
••• Facilidades para o estabelecimento da sede social, serviços de
escritório virtual
••• Serviços de secretariado para a empresa
••• Pareceres jurídicos e fiscais
••• Criação de estruturas de agência
••• Assistência na abertura e gestão de contas bancárias
••• Registo de IVA e agência IVA
••• Serviços contabilísticos, relatórios financeiros e de
consolidação
••• Preparação das contas de gestão e contas oficiais
••• Auditorias

Pagamento

avultados montantes de imposto sobre as sociedades. Este é o caso

Atenção!

Sociedade britânica de responsabilidade limitada por acções/

quando a empresa britânica age exclusivamente na qualidade de

O recurso a esta estrutura é viável desde que sejam respeitadas as

Agente -----------------------------> Sociedade Offshore de responsabi-

agente para uma empresa offshore. A empresa britânica irá emitir

seguintes condições:

lidade limitada/Principal
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moral ou pessoa física, após dedução do montante das despesas

LUXEMBURGO
As empresas luxemburguesas e de direito fiscal luxemburguesas podem oferecer inúmeras vantagens fiscais

directamente relacionadas com este rendimento. Regime aplicável
aos ganhos de capital.
Os ganhos de capital obtidos através da cessão de propriedade

••• a empresa Y detém uma participação de 10% no capital
social de X;
••• pelo menos 10% do capital social de X e Y é directamente
detido pela mesma empresa.

intelectual (utilização de quaisquer direitos de autores sobre softwares, quaisquer softwares, marca comercial, design ou modelo)

SPF

Principais vantagens:

Direitos de Propriedade Intelectual (DPI)

beneficiam também em princípio de uma isenção de 80%, sujeita

A SPF (Société de gestion de Patrimoine Familiale) é A empresa de

••• O país goza de uma excelente notoriedade
••• Estado membro da UE

Nova lei de 2007! O novo regime luxemburguês em matéria de DPI

a algumas regras tal como estabelecido na lei fiscal luxemburguesa

gestão de fortuna luxemburguesa exclusivamente dedicada aos par-

prevê uma isenção fiscal de 80% sobre os salários derivados de

aplicável à Propriedade Intelectual (PI)

ticulares. A SPF pode ser considerada a sucessora da bem conhecida

••• Boa localização geográfica
••• Não é um paraíso fiscal

propriedade intelectual, assim como as mais-valias realizadas sobre

Condições a cumprir:

empresa “Holding 1929”, a empresa holding luxemburguesa isenta de

a cessão desta propriedade intelectual. A empresa luxemburguesa

impostos.

••• Centro financeiro de renome
••• Sistema jurídico e situação fiscal estável

apenas paga 5,7% de imposto sobre este tipo de rendimentos.

••• A PI deverá ter sido criada ou adquirida após 31 de Dezembro
de 2007.

financeiros.

••• As autoridades fiscais não andam à caça dos seus contribuintes

Principais características

••• As despesas relacionadas com a PI deverão ser registadas como
um activo no balanco para o primeiro exercício fiscal no qual a

Regime aplicável aos Royalties (receitas derivadas da Propriedade

aplicação do regime é exigida.

O objectivo da SPF limita-se à aquisição, detenção e gestão de activos

Atenção!

Sociedade Anónima (SA)

Intelectual). Os Royalties recibidos por uma pessoa moral ou uma

Uma outra grande vantagem do Grão-Ducado do Luxemburgo:

pessoa física luxemburguesa em troca da utilização de quaisquer

O Luxemburgo autoriza a constituição de empresas com acções ao

direitos de autores sobre softwares, quaisquer tipos de softwares,

esclarecido pelo projecto de lei.

Vantagem!

portador assim que o capital de EUR 31.000 fôr totalmente liber-

marca comercial, design ou modelo beneficiam de uma isenção de

A empresa X é considerada como sendo uma empresa afiliada

A SPF está isenta de imposto sobre as sociedades, de imposto sobre

tado. As acções ao portador NÃO devem ser inscritas num registo

80% sobre os rendimentos líquidos. O rendimento líquido é defi-

da empresa Y, se:

as empresas municipais, imposto sobre o património líquido. Uma

pela empresa emissora; os proprietários da empresa beneficiam

nido como o rendimento bruto dos Royalties recebido pela pessoa

desta forma de anonimato absoluto.
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••• A PI pode não ter sido adquirida por uma pessoa qualificada
como “empresa afiliada”. O conceito de empresa afiliada foi

••• a empresa X detém uma participação de 10% no capital
social de Y;

A SPF não pode exercer qualquer tipo de actividade comercial.

SPF apenas está sujeita a um imposto de subscrição de 0,25% sobre o
capital social.

9

EMPRESA E-ZONA EM CURAÇAO

EUROPA CENTRAL
As oportunidades fiscais na Europa Central e Oriental são bastante interessantes

Ilha localizada a Sul do Mar das Caraíbas.

As actividades deverão centrar-se essencialmente:

Faz parte das Antilhas Holandesas.

••• Negócio de mercadorias
••• Prestação de serviços a clientes não residentes nas Antilhas

Hungria

Inconvenientes:

Taxa de tributação fixa de 10%! Não há retenção na fonte e os acionistas poderão ser mantidos no anonimato.

••• Não existem no passado convenções de prevenção da dupla 		
tributação.

Convenção de prevenção da dupla tributação
com os Países-Baixos

República Checa

••• Actualmente há convenções de prevenção da dupla tributação
com a Estónia e Bélgica.

Em que consiste uma e-zona?

As empresas de Curaçao podem usufruir de uma convenção de

na República Checa, poderá facturar a sua “própria” empresa

Trata-se de uma zona especificamente designada nas Antilhas

prevenção da dupla tributação acordada com os Países-Baixos.

checa. O imposto definitivo a pagar sobre as receitas é de 9%. O

Holandesas. Actividades comerciais internacionais e serviços

Dado que os Países-Baixos são um Estado membro da UE, é

restante poderá ser declarado no país de origem sem qualquer

de apoio poderão ser realizados através de sistemas de comuni-

possível uma distribuição dos benefícios fiscalmente interessante

taxa adicional.

cação electrónico e comércio electrónico. Uma empresa E-Zona

graças a inúmeras convenções fiscais.

Alberga inúmeras Zonas ditas Económicas (“E-Zonas”) que
proporcionam um ambiente apropriado para iniciar comércio

Holandesas

internacional, prestação de serviços ou actividades de comércio
electrónico.

Após se ter registado na qualidade de comerciante independente

••• Utiliza o sistema britânico de registo de IVA;
••• Uma empresa de Isle of Man é como se fosse uma empresa
britânica.
••• Taxa de tributação 0%!

Outros países predilectos:

beneficia de um regime fiscal bastante atractivo, com uma taxa

Isle of Man

Belize, Dubai, Gibraltar, Letónia, Malte, Madeira, Ilha Maurícia, Pana-

de tributação de 2%. Este regime fiscal está garantido até 31 de

Situada no centro do Mar da Irlanda e das ilhas britânicas. O inglês é

má, Ras Al –Khayma, Seychelles, Singapura, Suiça, Uruguai.

Dezembro de 2025.

a língua oficial. Vantagens:
Aparece na lista branca da OCDE, não há qualquer imposto sobre as

Quem pode efectuar actividades numa e-zona?

sociedades.

Qualquer entidade jurídica cujo capital está dividido em acções.

É independente – não faz parte do Reino Unido.
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TRUSTS
Planificação fiscal e planificação patrimonial através de Trusts e fundações

••• Os administradores de um Trust estrangeiro de direito
neozelandês estão isentos de impostos na Nova Zelândia,
excepto quando há rendimentos obtidos dentro do território
neozelandês.
••• O Trust estrangeiro de direito neozelandês poderá beneficiar
das vantagens obtidas através das 35 convenções de prevenção

Recorrer ao Trust

Trusts neozelandeses

••• Planificação patrimonial e sucessão.
••• Protecção dos activos.

Um Trust estrangeiro de direito neozelandês é um Trust cele-

••• Segurança pessoal. Os Trusts estão protegidos de reivindicações por parte de terceiros.

residente na Nova Zelândia, celebrado a favor de

As exigências de conformidade e reporting para os Trusts

beneficiários não-residentes sem qualquer rendimento obtido na

estrangeiros de direito neozelandês são mínimas. De facto,

••• Rapidez no processo de transferência dos activos para os
beneficiários. A colocação de bens num Trust antes da morte

Nova Zelândia, poderá ser uma solução bastante interessante.

nenhuma auditoria será exigida nem terá que preencher qualquer

Bem planificada, poderá oferecer excelentes benefícios fiscais.

declaração fiscal anual. Poderá constituir um Trust estrangeiro de

permite a sua distribuição sem qualquer intervenção judicial.
••• Existem Trusts com objectivos específicos que são criados para
assegurar que beneficiários com deficiências física ou mental

da dupla tributação celebradas pela Nova Zelândia.

brado por um não-residente. Um constituinte que tenha um Trust

direito neozelandês através da designação ou constituição de uma

Quais são as vantagens?

empresa de Trust residente de direito neozelandês e ao celebrar de

••• Redigir o draft da escritura do Trust assim como toda a
documentação relacionada.
••• Facultar um administrador de Trust residente neozelandês
com carteira profissional.
••• Registar o Trust estrangeiro de direito neozelandês junto do
IRD (Département des Revenus Intérieurs) na Nova Zelândia,
cumprindo com todas as disposições legais.
••• Procurar uma sede social para o Trust estrangeiro de direito
neozelandês e para a empresa de Trust residente com
objectivos específicos.
••• Tratar de todas as obrigações administrativas e de
conformidade para o Trust residente de direito neozelandês
e empresa de Trust com objectivos definidos.

Um Trust estrangeiro de direito neozelandês traz principalmente

seguida uma escritura de trust com esta última com os termos da

Fundações

possam beneficiar da herança sem perder os subsídios do

as seguintes vantagens:

constituição do Trust.

Com base no direito civil

Estado.

••• Os pagamentos efectuados por um constituinte não-residente
são isentos de impostos na Nova Zelândia.

Quais os serviços que podemos oferecer?

••• As leis de direito civil são redigidas e gravadas de forma
codificada; ao contrário do direito comum, não são

••• Minimiza a exposição fiscal.

••• As distribuições aos beneficiários não-residentes na Nova
Zelândia não estão sujeitas a impostos, desde que a fonte de
rendimento não seja proveniente da Nova Zelândia.

Podemos efectuar todas as burocracias necessárias para a
constituição e gestão diária de um Trust estrangeiro de direito
neozelandês, tais como:

determinadas pelos juízes.
••• Os países onde o direito civil é aplicado são o Liechtenstein,
Panamá, St. Kitts, Louisiana nos Estados Unidos, Montreal
no Canadá, Europa, China e Rússia.
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••• Carta fundadora – tipo de contrato onde ficam estipuladas as
características da empresa, objectivos.

CHINA

nformations à propos de la fondation inaccessibles au public et à
toutes les autorités.

Através do nosso escritório em Xangai, podemos propôr empresas chinesas e conselheiros fiscais.

••• Conselho da Fundação – deverão ser nomeados pelo menos
3 membros.

Existem 4 possibilidades

O que devemos entender por ER?

Territórios adaptados à constituição de fundações

A sua presença profissional na China poderá realizar-se através de:

1- Um Escritório de Representação (ER) é constituído por empresas

Panamá, Liechtenstein, Áustria, …

••• Escritório de Representação
••• Empresa Inteiramente sob Controle Estrangeiro (EICE)

estrangeiras com vista a estabelecer relações comerciais, efectuar

••• Joint Venture
••• Empresa de Hong Kong

mercado, troca de informações no campo da tecnologia e outras activi-

Cerca de 30% dos clientes escolhem o Escritório de Representação (ER)

2- Os ER’s não estão autorizados a efectuar directamente actividades

como entidade profissional na China, em parte pela excelente relação

operacionais. Além disso, um ER não pode emitir facturas oficiais nem

qualidade/preço e ainda por não ser necessário um investimento de

receber pagamentos por parte dos seus clientes.

Vantagens:
••• Protecção dos activos contra taxas de tributação demasiado
elevadas – praticamente sem impostos.
••• Protecção de activos maximizada (imobiliário, contas
bancárias, acções, obrigações, arte e objectos de colecção,
empresas, barcos, aviões, carros).
••• Controle personalizado dos activos.
••• Ausência de controle oficial.
••• Informações a propósito da fundação inacessíveis ao público
e às autoridades.

serviços de controle de qualidade, promoção de produtos, estudos de
dades autorizadas na China.

capital. Em inúmeros casos, o Escritório de Representação (ER) é uma
excelente maneira de começar!

3- Na China, um ER pode unicamente efectuar actividades sem fins
lucrativos; e ainda:
••• Efectuar pesquisas e estudos locais para a sua empresa-mãe.
••• Estabelecer contactos locais e estrangeiros na China em nome da
empresa-mãe.
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••• Efectuar pesquisas, fornecer dados e informação promocional
a potenciais clientes ou a parceiros comerciais.

••• Depende totalmente de controle estrangeiro e não tem
qualquer participação chinesa oficial.

••• Agir na qualidade de coordenador das actividades da
empresa-mãe na China.

••• Uma empresa estrangeira poderá emitir facturas e exportar
mercadorias desde que esteja legalmente registada enquanto

••• Organizar viagens para os representantes da empresa-mãe
e potenciais clientes chineses.

Um Escritório de Representação na China
não poderá nunca:

PLANIFICAÇÃO FISCAL FINAL
=
Deslocalização para um país com reduzida carga fiscal

empresa local ou EICE.
••• Uma EICE é constituída sob a forma de uma entidade de
responsabilidade limitada. Tem uma personalidade jurídica
distinta e está sujeita à tributação de acordo com a legislação

Atenção!

Andorra:

local.

A deslocalização implica uma instalação efectiva num outro país.

A residência passiva pode ser facilmente obtida (mesmo sem

Uma deslocação virtual não é de maneira nenhuma sinónimo de

emprego).

Joint Venture

sucesso! Será tributado fiscalmente no país onde reside. Existem

••• Representar qualquer outra empresa que não seja a
empresa-mãe.

Uma Joint Venture consiste num acordo comercial em que os par-

no mundo inteiro inúmeros países onde pode viver legalmente e

••• Deverá ter mais de 18 anos.
••• Ter um registo criminal limpo.

ticipantes constituem uma nova entidade comercial ou uma relação

onde a carga fiscal é reduzida. Alguns países até oferecem fórmulas

••• Recolher fundos ou emitir facturas na China sobre serviços
ou produtos.

contratual oficial; os seus membros terão que partilhar as despesas de

especiais para “refugiados fiscais”.

••• Residir fisicamente em Andorra durante pelo menos
183 dias/ano.

••• Comprar bens ou importar equipamento de produção.

assim como os benefícios e as perdas. As autoridades chinesas incen-

Neste contexto, eis a lista dos nossos territórios predilectos:

••• Depositar a soma de 24.100 Euros, mais 6.025 Euros por
cada pessoa a cargo.

tivam os investidores estrangeiros a utilizar esta forma empresarial

Andorra, Belize (!), Bulgária, Ilhas Cayman, República Checa,

de modo a conseguir tecnologias de ponta e novas competências de

Costa Rica, Dubai, Hong Kong, Gibraltar, Isle of Man, Malte

gestão.

(!), Malásia, Ilha Maurícia, Panamá, Singapura, Reino Unido,

••• Estar directamente ligado a qualquer actividade lucrativa.
••• Assinar contratos ou acordos em nome da empresa-mãe.

Empresa Inteiramente sob Controle
Estrangeiro (EICE)
••• Uma Empresa Inteiramente sob Controle Estrangeiro (EICE)
consiste numa entidade operacional constituída na China com

investimento e exploração, responsabilidades em matéria de gestão,

Uruguay, Suiça…

••• Submeter-se a um exame médico no mês seguinte ao pedido
de residência passiva.
••• Provar que tem suficientes meios de subsistência.
••• Provar que tem um seguro de doença, incapacidade e velhice.

capitais exclusivamente estrangeiros.
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Isle of Man:
•••

OS NOSSOS ESCRITÓRIOS

queira quer não.
••• o prazo de 183 dias não é obrigatório.
•••

ESCRITÓRIO PRINCIPAL NA BÉLGICA

CHINA

Tabaksvest 47
2000 Antwerpen
Phone: +32 - (0)3 - 225 52 30
E-mail: advies@dehoon.be

19G Oriental International Technology Plaza, No 58
Xiangcheng Rd Pudong
Shangai 200120
China

REINO UNIDO

no país de origem.

20 Broadwick Street
London, W1F 8HT

WEBSITES

Nos dias que correm, uma pessoa talentosa que tenha meios não pode

LUXEMBURGO

limitar a sua vida e cidadania num único país. A tomada de decisão
no plano pessoal, vida privada e segurança. Aconselhamos também

31, rue de Strasbourg
L-2561 Luxembourg
G.D. Luxembourg

www.nomoretax.eu
www.belastingparadijzen.be
www.ondernemeninbulgarije.be
www.ondernemeninbulgarije.nl

os nossos clientes acerca das muitas modalidades e programas legais

HONG KONG

actualmente disponíveis para adquirir uma outra nacionalidade e

Room 1203, 12th Floor, Block 3
33 Canton Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong

CIDADANIA

activa no que toca à nacionalidade proporciona uma maior liberdade

obter dessa forma um segundo passaporte. Analisamos minuciosamente o caso de cada cliente, assinalamos as opções possíveis, para
depois elaborar um plano de acção e passar à fase de concretização.

18

NOS BUREAUX

Iven De Hoon é jurista especializado, diplomado em várias
matérias no célebre Instituto Vlerick.
de experiência nesta área.
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Taxman
Let me tell you how it will be
There’s one for you, nineteen for me
‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

If you take a walk, I’ll tax your feet.
Don’t ask me what I want it for
If you don’t want to pay some more
‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman

Should five per cent appear too small

Now my advice for those who die

Be thankful I don’t take it all

Declare the pennies on your eyes

‘Cause I’m the taxman, yeah I’m the taxman
If you drive a car, I’ll tax the street,

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman
And you’re working for no one but me.

If you try to sit, I’ll tax your seat.
If you get too cold I’ll tax the heat,

George Harrison

