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Estratégia fiscal da TechnipFMC
A TechnipFMC está empenhada em respeitar as leis fiscais aplicáveis e garantir total
conformidade com as obrigações estatutárias nos países onde realizamos atividades.
Nosso compromisso é sustentado pelos seguintes princípios:
-

Temos uma equipe dedicada de profissionais da área fiscal comprometidos em agir
com integridade em todos os assuntos fiscais e consideramos cuidadosamente as
implicações das operações fiscais para a reputação corporativa mais ampla da
sociedade

-

Buscamos desenvolver cooperação e colaboração justa com as autoridades fiscais
nas jurisdições onde operamos para construir relacionamentos positivos de longo
prazo e alcançar um acordo antecipado sobre questões e certeza contestadas sempre
que possível

-

Devemos ser abertos e transparentes com o HMRC e outras autoridades fiscais e
fornecer informações relevantes necessárias para que as autoridades fiscais
analisem e avaliem possíveis riscos fiscais

-

Devemos nos envolver no planejamento fiscal apenas onde apoiar nossos negócios
e refletir a realidade comercial e aplicar incentivos fiscais e isenções onde se
destinam a ser aplicados. Não nos envolvemos em acordos fiscais artificiais.

-

Aplicamos um gerenciamento de impostos proativo para garantir que o valor seja
dividido de forma igualitária entre nossas partes interessadas: acionistas, clientes,
funcionários, contratados e as comunidades locais em que operamos

-

Adotamos uma abordagem fiscal responsável, alinhados com a estratégia de
negócios de longo prazo da sociedade

-

Empregamos uma estrutura de governança fiscal que inclui a conclusão de
avaliações completas de risco fiscal

-

Aplicamos uma política de transferência de preços que reflete a realidade de
onde nosso negócio está localizado de acordo com os princípios da OCDE

-

Aceitamos um nível de risco fiscal que é consistente com nosso compromisso de
respeitar as leis fiscais aplicáveis e garantir total conformidade com obrigações
estatutárias nos países onde realizamos atividades

A publicação desta Estratégia Fiscal está de acordo com a exigência de publicar a
estratégia fiscal da TechnipFMC no parágrafo 16(2), Anexo 19, Lei de Finanças 2016 para
o ano encerrado em 31 de dezembro de 2018.

