
ONESOURCE® 
Determination
Obtenha o ICMS, IPI, PIS/COFINS 
e impostos retidos na fonte 
corretamente desde a primeira vez. 



Mantenha-se atualizado sobre mudanças nas alíquotas do ICMS, IPI, PIS/COFINS e impostos 
retidos na fonte com o ONESOURCE Determination — o motor de cálculo mais poderoso e 
flexível para impostos indiretos e a única solução automatizada de ponta a ponta do mercado. 
Independentemente do tamanho ou alcance geográfico da sua empresa, obtenha o poder, a 
flexibilidade e a inteligência que você precisa para todas as suas necessidades fiscais globais. Saiba 
que suas informações estão seguras e protegidas em nossa plataforma tributária baseada em 
nuvem, facilitando o cálculo dos valores corretos de impostos e determinando os impostos de suas 
transações mais rápido do que nunca.

Simplifique todo o processo de impostos indiretos com uma solução baseada em nuvem que se 
integra aos principais sistemas de ERP e financeiros. Automatize as decisões tributárias sobre 
transações, sem a dor de cabeça de gerenciar e manter relatórios ou sistema interno de impostos, 
com a única solução de automação para impostos indiretos. Calcule os valores corretos de impostos 
em milissegundos e gerencie facilmente milhões de transações diárias para sua presença global 
completa — incluindo mercados complexos, como Brasil, Índia e EUA. 

Navegue facilmente pelo cenário tributário em constante mudança, deixando que nossa equipe de 
análise tributária global monitore mais de 19.000 jurisdições fiscais globais em mais de 190 países e 
territórios, cobrindo impostos sobre a venda, uso, IVA (Imposto sobre Valor Agregado), GST (Imposto 
sobre Bens e Serviços) e impostos sobre o consumo — todos eles integrados automaticamente com seus 
sistemas de negócios em tempo real. Gerencie melhor seus requisitos fiscais com controle e consistência,  
obtendo uma visão completa de suas obrigações fiscais a partir de um sistema único, integrado e fácil de 
implementar que, além disso, é escalável para atender às necessidades em evolução da sua empresa.
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Declaração de impostos

ONESOURCE é o seu parceiro tributário 
confiável para as necessidades de hoje 
e as incógnitas de amanhã. 



Segurança verificada

Fique tranquilo sabendo que seus 
dados estão seguros e protegidos 
por sistemas atualizados, com 
certificação ISO 9001 e ISO 27001.

Integração facilitada

Conecte-se a sistemas de ERP, 
financeiro, de faturamento e 
e-commerce por meio de integrações 
predefinidas e personalizadas.

Desempenho comprovado

Calcule os valores corretos de 
impostos em milissegundos e 
gerencie milhões de transações 
diárias facilmente.

Escalável e confiável

Atenda às necessidades da sua 
empresa conforme ela cresce 
com uma solução escalável.

Menor custo total

Invista menos capital e recursos de 
TI ao longo do tempo com a nossa 
solução que oferece suporte total.
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Agilidade para atender às mudanças

Aborde as mudanças rapidamente 
com uma solução que é atualizada em 
tempo real.

Implementação mais rápida

Acelere os tempos de implementação e 
a qualidade para obter maior agilidade.

Disponível em qualquer lugar

Acesse as informações que você 
precisa a qualquer momento e de 
qualquer local.

Escala automática

Adicione recursos automaticamente 
conforme a demanda aumenta.

Autocorreção

Erros graves são corrigidos 
automaticamente ou remediados 
rapidamente.

Tempo de inatividade zero

Atualizações automatizadas de sistema 
e aplicativos de integração. 

O que você obtém com o ONESOURCE Determination

Integrações poderosas com ERP e aplicativos financeiros

Microsoft® Dynamics 365 for Operations

JD Edwards EnterpriseOne

Magento

Microsoft® Dynamics AX

NetSuite 

Coupa

SAP Ariba SAP Business Suite Concur Invoice

Microsoft® Dynamics GP

Oracle E-Business Suite Oracle ERP Cloud 



ONESOURCE®

THOMSON REUTERS

O ONESOURCE é a primeira plataforma de tecnologia corporativa líder da indústria, facilitando 
a conformidade tributária global e a tomada de decisões contábeis. Apoiando mais de 190 
países, o ONESOURCE ajuda as empresas a ficar em conformidade, evitar multas e auditorias, 
economizar tempo e aumentar a eficiência em cada etapa do ciclo de vida tributário, incluindo 
o imposto de renda da pessoa jurídica, impostos indiretos, imposto predial, relatórios de 
informações fiscais, preços de transferência, gerenciamento de dados e processos internos. 

Para mais informações, visite o site.

A Thomson Reuters é um importante fornecedor de serviços de informações de negócio. Nossos 
produtos incluem softwares e ferramentas altamente especializadas e habilitadas com informações 
para profissionais jurídicos, fiscais, contábeis e de conformidade, combinados com o serviço de 
notícias mais global do mundo - a Reuters. 

Para mais informações sobre a Thomson Reuters, visite o site e para as últimas notícias do 
mundo, acesse Reuters.com.
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ONESOURCE

Usuários 
mundialmente

Utilizado 
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do mundo

Das empresas 
Fortune 100 
usam o 
ONESOURCE
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