
Otimize seu tempo  
com o motor de cálculo da  
Thomson Reuters e melhore 
o desempenho da sua empresa
Tecnologia e informação no desempenho  
da rotina contábil e fiscal.

Monitoramento de mais de 14 mil jurisdições fiscais 
em mais de 190 países, fornecendo atualizações 
automáticas mensais (ou com maior frequência 
quando necessário) de impostos por intermédio 
de nossos processos de investigação de impostos 
globais, certificados pelo padrão SSAE16.

SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO,  
DETERMINAÇÃO E CÁLCULO  
DE IMPOSTOS.

 ö 47 novos Atos Legais são publicados diariamente 

 ö Cerca de 17 mil Atos Legais por ano

 ö 60% são voltados a tributos indiretos

 ö IPI, ICMS, ICMS-ST, ISS, PIS e COFINS

ATENDE NECESSIDADES ESPECÍFICAS  
DE FORMA ÁGIL E SEGURA.

Forneceremos constantemente o conteúdo fiscal.  
Seus processos de tratamento tributário terão sempre  
conteúdo atualizado com agilidade e confiabilidade.

Automatizaremos os Tratamentos Tributários para 
resultados precisos. Não haverá mais interferências 
manuais causando erros no tratamento de imposto  
sobre as vendas e/ou faturas das compras.

Forneceremos o software, conteúdo, suporte & 
manutenção e serviços para automação completa 
de ponta a ponta. Não precisará mais monitorar os 
impostos, analisar códigos, regras e testar as alterações 
de conteúdo de impostos todos os meses.
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Automatização e determinação  
de imposto indiretos

REDUÇÃO DE CUSTOS E RECÁLCULO DE EXCEDENTES

Atualização automática  
de conteúdo

Conteúdo atualizado  
e certificado  

Thomson Reuters

Certificações SSAE16  
e IS3402

Configuração  
específica da Empresa

190 países

Brasil: Federal, 
Estadual e Municipal

Entendendo os desafios e prioridades nas obrigações fiscais, o ONESOURCE Indirect Tax Determination apresenta de forma 
integrada a automatização dos processos de impostos globais. 

A complexidade das etapas do processo de tratamento tributário pode sufocar a empresa com custos desnecessários. 

Não é necessário 
configurar regras ou 
manutenção no ERP

Geração de custos elevados
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Dados da transação  
enviados para o TD

Dados Fiscais  
enviados diretamente 

para o ERP
MOTOR DE  
CÁLCULO

AlíquotasLógica  
de Cálculo

Regras Política  
da empresa

Repositório central  
de tributos Flexibilidade

Única instância

Mensagem legal

Menor dependência  
de TI no que tange  
à impostos

Atualização 
automática

Gerenciamento global  
de tributos e regras

Escalabilidade

Início Pedido formal  
de alteração  

para TI

Time de Tax

Pesquisa

Alteração Tributária

Time de TI  
desenvolve

FimRetorna para  
o Time de Tax

Cenário testado

Time de TI move  
para produção

thomsonreuters.com.br

Eficiência

Com o ONESOURCE  
Indirect Tax Determination 
você alcança os objetivos do 
seu negócio, acompanhando 
as constantes mudanças do 
mercado global.
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