
ONESOURCE Tax One for 
SAP® Solutions: Eficiência e 
expertise fiscal totalmente 
integradas ao SAP® TDF e ACR

Para empresas com alto volume de dados e problemas de 
interface dentro do ERP, a conectividade ao SAP é essencial. 
O ONESOURCE Tax One for SAP® Solutions aderente às 
plataformas TDF e ACR conta com uma base única capaz de 
concentrar toda a informação fiscal dentro do ERP, melhorando 
a qualidade dos dados e diminuindo os riscos fiscais.

Aliamos todas as melhores capacidades tecnológicas do 
SAP® S/4 HANA, como análises em tempo real e otimização 
dos recursos de infraestrutura, com a mais completa 
cobertura fiscal e tributária, em todas as esferas legislativas 
para atendimento de obrigações e geração de valor para o 
negócio.

CONTROLES -  SAP ® S/4 HANA
• Financeiro
• Recursos Humanos
• Vendas e CRM

• Estoque
• Produção
• Outros

FUNCIONALIDADES DO SAP ® TDF/ACR
• Contabilização  

e Correção
• Envio de Arquivos  

ao Fisco
• Monitoramento

• Geração de SPEDs:
• ECD
• ECF
• EFD-Contribuições
• EFD-ICMS | IPI
• EFD-REINF
• eSocial

APLIC ATIVO FISC AL
• Obrigações Federais
• Obrigações Estaduais
• Obrigações Municipais
• Apuração de Impostos 

Diretos e Indiretos

• Automação de Ajustes
• Relatórios Diversos e 

Relatórios Flexíveis
• Calendário Fiscal



Atenda às obrigações fiscais nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal de forma 
intuitiva, segura e ágil, com uma plataforma 
totalmente integrada ao SAP® TDF/ ACR

ENTRE EM CONTATO:

+55 (11) 4700-9050

thomsonreuters.com.br

Desenvolvida na tecnologia do SAP® S/4 HANA 
e sem a necessidade de interfaces, a solução 
entrega ao usuário uma ferramenta com relatórios 
e dashboards interativos e com elevado nível de 
performance no processamento das obrigações 
fiscais, além de poderosas ferramentas de gestão 
para acompanhamento de KPIs fiscais. 

Completamente 
desenvolvido sob a 
plataforma SAP®

Desenvolvido sob o 
modelo UI-First e Look 
& Feel SAP® FIORI

Solução certificada 
SAP® para utilização 
com TDF ou ACR

Conteúdo e monitoração 
legal tornam-se parte do 
processo produtivo de 
evolução contínua do produto

Utilização das melhores 
práticas técnico-funcionais 
sobre o SAP® S/4 HANA

Parceria global  
entre SAP® e  
Thomson Reuters

DIFERENCIAIS

FERRAMENTA  
INTUITIVA + +COMPLETAMENTE 

CONFIGURÁVEL
ELEVADO NÍVEL  
DE PERFORMANCE

https://www.thomsonreuters.com.br/pt/tax-accounting/onesource-mastersaf/produtos/onesource-tax-one-for-sap.html

