
• Daniela Lagoa

• Tax Manager (IVA)

Daniela Lagoa 

Tax, Lisboa

A Daniela tem experiência na área fiscal, com especial foco em matérias de 

IVA.

Ao longo da sua carreira, tem estado envolvida em vários projetos

relacionados com fiscalidade, ligados especialmente à recuperação de IVA,

compliance e cumprimento da legislação respeitante a clientes de diversa

natureza em termos de tamanho e sector.

Contactos

dlagoa@mazars.pt

+351 912 659 942

Data de início de carreira: 2014

Data em que ingressou na Mazars: 2017

Principais áreas/setores de especialização

IVA

• Imobiliário

• Produção

• Retalho

• Turismo

• Temas específicos de entidades não residentes

Breve descrição do percurso profissional

A Daniela é Tax Manager na Mazars, desde Setembro

de 2019, estando especialmente focada em matérias de 

IVA. 

Ingressou na Mazars em 2017, como Tax Senior, altura

em que teve oportunidade de desenvolver as suas

competências, também, em sede de outros impostos

(como o IRC e IRS), acabando por se especializar na

área de IVA. 

Desde então, tem estado focada em assistir os seus

clients nos mais diversos temas de IVA, tanto no que 

respeita à possibilidade de recuperação de IVA incorrido

nos mais diversos sectores, regularização de IVA em

créditos incobráveis, compliance tanto para entidades

residentes como não residentes em Portugal.

A Daniela teve oportunidade de lecionar algumas

formações internas de IVA para o restante Departamento 

de Tax da Mazars.

Ainda relevante referir que iniciou a sua carreira

professional nesta área da fiscalidade, em Setembro de 

2014, enquanto Tax Assistant. na Ernst & Young (EY), 

tendo sido promovida a Tax Senior em Setembro de 

2016. 

.

Qualificações académicas e profissionais

Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra

Mestrado em Direito Fiscal (Faculdade de Direito da 

Universidade Católica Portuguesa de Lisboa)

A frequenter Pós-Graduação de Direitos Aduaneiros

(Faculdade de Direito da Universidade Católica

Portuguesa de Lisboa)

Conhecimento de línguas

Português, Inglês (fluente)

Espanhol (nível básico)


