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Áreas & Setores
Fiscal

Experiência Profissional
Ana Carrilho Ribeiro colabora com a Morais Leitão desde julho de 2018,
integrando a equipa de fiscal da Sociedade.

A sua prática profissional centra-se no domínio do direito fiscal nacional
e internacional, assessorando regularmente empresas nacionais e
estrangeiras em operações de cariz diverso, incluindo no planeamento e
constituição de estruturas de investimento, reorganizações societárias e
financiamentos, com especial enfoque na resolução de questões
relacionadas com a dupla tributação internacional, e impostos indiretos.
Dedica-se igualmente à área de private wealth, assessorando
frequentemente clientes pessoas singulares na estruturação do seu
património e investimentos.

Também tem bastante experiência na área da resolução de conflitos,
representando contribuintes junto das autoridades fiscais e tribunais
judiciais e arbitrais, em diversas áreas de tributação.

Entre 2014 e 2018, colaborou com a PwC como consultora fiscal no
Luxemburgo (2014) e em Nova Iorque (2015/2018), especializando-se na
área do planeamento fiscal internacional para empresas multinacionais e
fundos de investimento, bem como para high-net worth individuals.

Assessorou ainda clientes do setor financeiro na avaliação, supervisão e
determinação da probabilidade de materialização de contingências
fiscais, em diversas jurisdições.

Previamente, entre 2013 e 2014, colaborou como advogada estagiária
nas sociedades Galhardo Vilão Torres e Uría Menéndez – Proença de
Carvalho, também na área do direito fiscal.

Formação Académica
Licenciatura em Direito (Católica
Faculdade de Direito - Escola de Lisboa,
2012). Pós Graduação em Fiscalidade
(Católica Faculdade de Direito - Escola
de Lisboa, 2013). Curso Intensivo de
Imposto do Selo (IDEFF, Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa,
2021). Curso Intensivo de Contabilidade
para Juristas (IDEFF, Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa,
2021).

Associações
Ordem dos Advogados (inscrita desde
2017). Enrolled Agent, Internal Revenue
Services (IRS), Estados Unidos da
América (2017). Membro da Associação
Fiscal Portuguesa.

Línguas
Português, Inglês, Francês e Espanhol.


