
As alíquotas de imposto de renda pessoa jurídica estão 
em queda histórica, em todo o mundo. À medida que 
tentam resolver déficits orçamentários, as autoridades 
tributárias buscam aumentar as alíquotas de impostos 
indiretos e a fiscalização para produzir receitas adicionais 
e compensar a queda de receita com o imposto de renda. 
Simultaneamente, sistemas fiscais estão se tornando 
ainda mais sofisticados na identificação de erros e na 
recuperação dos impostos, impondo uma pressão ainda 
maior sobre a receita da empresa. Devido às constantes 
mudanças nos impostos indiretos, empresas de todos os 
tipos e em todo o mundo estão se esforçando para atingir 
a regularidade. Confrontados com este tipo de ambiente 
agressivo de auditoria, os departamentos de impostos 
estão mais focados em reduzir riscos, aumentando a 
precisão, agilizando a automação de ponta a ponta  
(end-to-end) e centralizando o controle de determinação 
e cumprimento de obrigações fiscais. 

Importante retorno sobre o investimento
Os departamentos de TI querem aumentar o 
desempenho e a escalabilidade, mas os departamentos 
de finanças não querem despesas adicionais e buscam 
reduzir os custos globais. Como resultado, as empresas 
estão em busca de soluções totalmente integradas com 
um retorno justificável sobre o investimento (ROI). 

Oferece um ROI justificável e uma solução 
verdadeiramente automatizada, capaz de fornecer 
visualização consolidada em tempo real das exposições 
fiscais de transação - nos planos nacional e mundial. 
É uma solução confiável, que determina a 
responsabilidade de sua empresa para os impostos 
indiretos sobre vendas, imposto sobre uso, Imposto  
sobre Bens e Serviços, IVA, imposto sobre consumo  
e outros impostos específicos de cada país, utilizando  
as normas e taxas fiscais mais atualizadas, garantindo 
um cumprimento efetivo, oportuno, preciso e de baixo 
custo. E tudo isso pode ser feito, independentemente  
de mudanças comerciais ou de legislação tributária.

O ONESOURCE Indirect Tax é uma solução 
totalmente integrada
Nossa solução permite que as empresas consolidem  
a sua política fiscal global em uma localização central. 
As aplicações em toda a empresa podem usar uma 
instância única e escalável do mecanismo, que fornece 
ainda uma política fiscal específica para negócios por 
meio de diversos sistemas comerciais.

ABORDAGEM SIMPLIFICADA PARA IMPOSTOS INDIRETOS
Totalmente integrado a todas as suas aplicações 
financeiras, a nossa solução permite a passagem 
de dados de uma transação, do sistema financeiro 
ao mecanismo de impostos, e calcula os impostos de 
transações em tempo real, determinando os impostos 
indiretos de forma rápida, confiável e precisa. Nós 
oferecemos integrações padrão, com suporte total,  
ao Oracle e SAP, bem como integrações personalizadas 
pelos nossos Serviços Profissionais e ainda soluções 
remotas com acesso pela web.

Fornece a precisão fiscal, automação, desempenho e 
escalabilidade de TI atualmente exigidos pelas empresas, 
aliados ao mais baixo custo total de manutenção.  
É a única solução patenteada no mercado, totalmente 
integrada, com automação de ponta a ponta  
(end-to-end) de impostos indiretos. Nossa solução 
proporciona a determinação de impostos de negócios 
críticos utilizando o conteúdo fiscal oportuno em seu 
mais alto grau de precisão. Quando o ERP integrado à 
nossa solução fornece capacidade e flexibilidade para 
simplificar os processos. Essa solução abrange o controle 
completo nas mãos do especialista da área fiscal/
financeira e permite visualizar a melhoria da eficiência, 
a redução dos custos de propriedade e a eliminação de 
atualizações e manutenção de softwares ativos.  
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Centenas de clientes em mais de 140 países 
implementaram a ONESOURCE Indirect Tax 
Determination. Mais importante, nós ajudamos 
organizações em todo o mundo a simplificar o 
processo de gestão do cumprimento das obrigações 
fiscais, reduzindo:

•	 A demora nos processos de transação manual
•	 Altos custos de regularização
•	 Erros associados a impostos acima ou abaixo  

da avaliação 
•	 Possíveis penalidades e juros
•	 A necessidade de treinar profissionais não fiscais 

em políticas fiscais
•	 A dependência do departamento de TI para 

atualizar a política fiscal 

A Thomson Reuters não fornece apenas  
tecnologia patenteada para o gerenciamento  
de processos de impostos indiretos, conteúdo 
fiscal preciso e os principais especialistas com 
dominio no assunto; oferece também o mais alto 
nível de conformidade tributária. 

A automação de impostos  
indiretos simplifica o processo  
de conformidade fiscal
Nossas abrangentes soluções de determinação 
de impostos globais monitoram mais de 14 
mil jurisdições fiscais em mais de 175 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. A Thomson Reuters possui uma 
equipe interna em tempo integral, composta por 
especialistas em jurisdição e impostos globais, que 
pesquisam leis e regulamentos fiscais e mantém 
um conteúdo atualizado das alterações fiscais. Isto 
alivia os profissionais de impostos e de finanças no 
acompanhamento das alterações constantes de 
alíquotas e regulamentos, ou os ajudam a manter 
essas alterações em diversos sistemas.

Valiosos recursos incluem:
•	 Integrações-padrão com SAP e Oracle
•	 Cálculo de impostos e configuração webservices
•	 Lógica de transação multifacetada para 

as transações internacionais, nacionais, 
interestaduais globais, base de cálculo 
modificada, venda à ordem, documentos de 
transporte, etc.

•	 Principais tipos de impostos no Brasil e 
conteúdos para apoiar as transações de compra  
e venda para bens e serviços, incluindo a lógica 
de cálculo fiscal de PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS  
e substituição do ICMS no Brasil (ICMS-ST)

•	 Flexibilidade para a criação de autoridades 
tributárias, alíquotas e regras para a cobertura 
de impostos ocasionais, não oferecidos no 
conteúdo padrão da nossa solução

•	 Qualificadores de produtos permitem que nossa 
solução atribua automaticamente um código 
do produto, código da mercadoria e/ou tipo de 
transação em uma transação de entrada - e até 
mesmo substituir um código existente

•	 Qualificadores de códigos fiscais possibilitam 
definir e aplicar o seu próprio código tributário  
a cada resultado fiscal

•	 Serviços de configuração de web permitem 
a integração de dados com as contas dos 
usuários, empresas, mapeamentos de produtos 
e autoridades estabelecidas

•	 QuickLinks para definir seus próprios links que 
ajudam a simplificar a navegação nas páginas 
mais utilizadas

Todos esses recursos destacam a nossa sólida e 
consolidada abordagem para a automação de 
impostos indiretos e têm provado a nossa eficácia 
em gerir as normas de contabilidade para que as 
obrigações fiscais sejam determinadas e calculadas 
com precisão.
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