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Tax Advisory and Compliance, Porto

. Filipe Nogueira tem uma grande experiência na área fiscal, nomeadamente no

IVA, onde trabalha como perito há mais de 20 anos.

. Ao longo da sua carreira tem estado envolvido, tanto como especialista como

gestor de projetos, em múltiplos trabalhos e estudos relacionados com a

fiscalidade para grandes e médias empresas nacionais e internacionais,

privadas ou pertencentes ao Estado.

Contactos

fnogueira@mazars.pt

+351 933 255 320 

Data de início de carreira: 1997

Data em que ingressou na Mazars: 2019

Principais áreas/setores de especialização

• Governo

• Serviços Financeiros

• Empresas de telecomunicações e serviços públicos

• Turismo e Lazer

• Imobiliário 

• Indústria

Breve descrição do percurso profissional

Desde setembro de 2019 é líder do Grupo IVA da

Mazars em Portugal, onde desenvolve vários projetos

em praticamente todos os sectores de atividade

(governo, indústria, retalho, imobiliário, serviços

financeiros, cuidados de saúde, viagens e lazer).

Alguns dos maiores projetos estão relacionados com a

optimização do IVA envolvendo a implementação de

procedimentos mais corretos e eficientes em termos de

tratamento do IVA nas transações e recuperação do IVA

incorrido ao abrigo das regras aplicáveis.

Merecem também destaque as formações na área do

IVA, como orador em tais sessões.

De dezembro de 2016 a setembro de 2019 foi e

Responsável pelo departamento de VAT Optimization

and Knowledge Management na Ryan VAT Systems.

• Como Responsável pela área de VAT Optimization,

Filipe supervisionou vários projetos apoiando diversas

entidades com a recuperação do IVA incorrido. Estes

projetos foram desenvolvidos junto de entidades de

vários sectores de atividade, incluindo entidades

governamentais, instituições financeiras, empresas

de retalho e outras.

• Como responsável da área de Knowledge

Management, assegurava a integridade e rigor das

bases de dados de conhecimento da empresa, com

vasta informação sobre as regras e procedimentos do

IVA aplicáveis em vários países do mundo.

De Setembro de 1997 a Dezembro de 2016 foi Associate

Partner da Deloitte & Associados, SROC, S.A.

• Iniciou a sua carreira no departamento fiscal do

escritório do Porto e criou um grupo separado para o

IVA, especializado nesta área. Tornou-se Associate

Partner já na Deloitte e desenvolveu a prática do IVA

no escritório do Porto, liderando uma equipa de

profissionais nesta área.

Qualificações académicas e profissionais

Nomeado Líder dos Impostos Indirectos pela 

International Tax Review. 

Licenciatura em Direito, 2011 (Universidade Católica 

Portuguesa)

Qualificado como Revisor Oficial de Contas em 2003, 

sendo atualmente membro do Instituto Português de 

Revisores Oficiais de Contas.

Pós-Graduação em Gestão, 2003 (Universidade Católica 

Portuguesa) 

Licenciatura em Gestão, 1997 (Faculdade de Economia 

do Porto)

Conhecimento de línguas

Português, Inglês e Espanhol


