global advisory

We show you the way.

MIAMI | SÃO PAULO | MONTEVIDÉU | NASSAU | ORLANDO

Quem
somos

About
us

Somos uma empresa especializada em
planejamento tributário internacional.
Ajudamos nossos clientes em todas as
obrigações atreladas a uma melhor
eﬁciência tributária, tornando simples
e acessíveis estruturas soﬁsticadas.

Our company is focused on
providing international tax
planning solutions. We help our
clients in all obligations related to
a more eﬃcient tax strategy,
turning sophisticated structures
as simple and accessible for all.

Com a conﬁança das mais renomadas
instituições ﬁnanceiras e escritórios
de advocacia, conquistamos uma
posição de destaque no mercado
global.

Trusted by the most renowned
ﬁnancial institutions and law
ﬁrms, we have achieved a leading
position in the global market.
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Nossos
valores

Our
values

A conﬁança dos nossos clientes é o
maior ativo da BPTax. Por isso,
atuamos sempre dentro dos mais
elevados padrões de ética e
prevenção de riscos, para que você e
mais pessoas sigam conﬁando em
nós.

The trust of our clients is BPTax’s
major asset. Therefore, we
always operate within the
highest standards of ethics and
risk prevention, so that you and
others will continue to trust us.

Garantimos a excelência dos serviços
prestados, tornando simples e
acessíveis estruturas soﬁsticadas de
planejamento tributário
internacional. Investimos
constantemente em tecnologia e
inovação, pois sabemos que
segurança de dados é essencial para
nossos clientes.

Conﬁança,
Integridade,
Excelência e
Conﬁdencialidade.

We ensure the excellence of our
services, making sophisticated
structures of international tax
planning simple and accessible.
BPTax constantly invest in
technology and innovation, for
the reason we know that data
security is essential to our
clients.

Reliability,
Integrity,
Excellence and
Conﬁdentiality

BPtax global advisory

3

Nossa
missão
Atender com excelência o mercado latino-americano,
concebendo, sugerindo e implementando estruturas
para a melhor eﬁciência tributária e planejamento
sucessório nas principais jurisdições, por meio dos
nossos escritórios estrategicamente localizados em
Miami, São Paulo, Montevidéu, Nassau e Orlando.

Our
mission
To provide services to the Latin American market with
excellence, conceiving, suggesting, and implementing
structures for best tax eﬃciency and estate planning in
the main jurisdictions of the world, through our oﬃces
in Miami, São Paulo, Montevidéu, Nassau and Orlando.
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Principais
serviços

Our
services

Planejamento tributário e
sucessório internacional.

Tax planning and estate planning.

Assessoria a famílias
globais e multinacionais.
Constituição de fundos de investimento
para pessoas físicas e investidores
institucionais.
Estabelecimento de trusts e
fundações de interesse privado.
Constituição e administração de empresas
nas principais jurisdições do mundo.
Elaboração de demonstrações ﬁnanceiras
em padrões internacionais.
Assessoria no preenchimento de
declarações exigidas pelas autoridades
nos países onde atuamos

Advice to global families
and multinational companies.
Creation of investment funds for
individuals and institutional investors.
Establishment of trusts and private
interest foundations.
Organizing and managing companies and
other entities in the main jurisdictions
around the world.
Preparation of ﬁnancial statements
according to international standards.
Assisting our clients to comply with their
ﬁling obligations before local authorities.
Calculation of taxes in Brazil and US

Elaboração de cálculos para pagamento de
impostos no Brasil e nos Estados Unidos.

Tax and succession planning involving
assets located in Brazil.

Planejamento tributário e sucessório
envolvendo bens localizados no Brasil

Guidance for individuals who
cease to have tax domicile in Brazil.

Assessoria na saída deﬁnitiva
de pessoas físicas do Brasil.

Calculation and payment of taxes and
other procedures related to tax obligations
of non-residents in Brazil.

Auxílio no pagamento de impostos e
manutenção de ativos no Brasil de
não-residentes.
Estruturação de operações com
mercadorias, serviços e outros ativos no
exterior para empresas brasileiras.

Structuring US and international
operations involving goods, services and
other assets for Brazilian companies.
Assistance with tax enrollments and
registrations for foreign companies in
Brazil.

Auxílio com a obtenção de registros
e inscrições para empresas
estrangeiras no Brasil
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MIAMI
848 Brickell Ave, Suite 203
+1 (305) 400.4975
SÃO PAULO
Rua Pequetita, 215,
Conj. 31 | Vila Olímpia
+55 (11) 2667.1448
MONTEVIDÉU
WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294, Torre II
Oﬁcina 731 | 11300
+598 2626.2266
NASSAU
Bahamas Financial Center, 3rd Floor,
Shirley and Charlotte Streets,
Nassau | N.P. | Bahamas.
+1 (305) 400.4975
ORLANDO
610 Sycamore St
Suite 305 | Celebration
+1 (305) 400-4975
info@bptax.com
www.bptax.com
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