BEPS ACTION
MANAGER
Um sistema. Uma história.
Compliance global.

A transparência é o futuro da declaração de impostos.
Independentemente das políticas e dos procedimentos
que os departamentos fiscais implementam para o
planejamento e cumprimento do BEPS (Base Erosion
Profit Shifting), um aspecto é claro: as empresas globais
estão eliminando processos manuais e tirando proveito
das tecnologias de automação.
Como resultado da iniciativa do BEPS, particularmente as
exigências de relatórios país-a-país que requerem muitos
dados, as empresas globais estão centralizando os dados
de preços de transferência e automatizando como eles
são utilizados para atender às novas regulamentações
tributárias internacionais. Os altos executivos estão cada

vez mais buscando a solução correta. Uma pesquisa
recente de preparação para o BEPS realizada pela
Thomson Reuters constatou que 68% dos Diretores
Financeiros (CFOs) estão envolvidos na implementação de
iniciativas de conformidade, com os relatórios país a país
(CbC) ocupando o topo da lista, fornecendo assim uma
oportunidade para os departamentos fiscais reavaliarem
a estratégia global.
Integrar plataformas que oferecem recursos robustos
para as equipes fiscais, implementação previsível para os
departamentos de TI e gerenciamento de fluxo de trabalho
escalável para terceiros, como consultores e assessores,
é a maneira mais eficaz de gerenciar os requisitos do BEPS.

TRÊS FASES DO VALOR
O ONESOURCE™ BEPS Action Manager da Thomson Reuters foi desenvolvido para fornecer um valor sem
precedentes em três áreas como resposta à estrutura de BEPS do OCDE: preparação, execução e gestão de riscos.

PREPARAÇÃO
O ONESOURCE BEPS Action Manager
é integrado às análises e aos conteúdos
atualizados de BEPS Global, fornecendo
uma matriz em tempo real de respostas de
conformidade configurada para a presença
global dos contribuintes. Essa atualização
dinâmica das normas legislativas locais,
cronogramas e requisitos de dados para
CbC, Arquivo Mestre e Arquivo Local é
especificamente baseada no perfil de cada
contribuinte. Uma vez que a legislação do
BEPS não é normalizada nas suas regras ou
implementação global, esta matriz fornece ao
usuário a capacidade de avaliar as jurisdições
que podem exigir certos aspectos de atenção
para manter a conformidade.
RESULTADO: Os usuários podem agir em
tempo real, contando com todas as análises
e informações relacionadas do BEPS que
necessitam em uma solução.

EXECUÇÃO
Nessa aplicação independente de fontes
de dados, você começará com um formato
transparente de mapeamento de entidades
e dados financeiros. Cada ponto de dados
pode ser rastreado de volta para os seus
documentos de origem, permitindo a
automação no ano subsequente.
O software ‘‘responderá às suas entradas de
dados’’ alocando as regras necessárias do seu
padrão factual específico para as estruturas
fiscais e normas da jurisdição, fornecendolhe mecanismos de controle de qualidade
e de substituição para assegurar que o
desenvolvimento do seu relatório CbC
seja preciso.
RESULTADO: Os usuários concentram
seu tempo na integridade dos dados e na
estratégia fiscal enquanto o software responde
às regras atuais do seu ambiente.

GESTÃO DE RISCO
A gestão de riscos começa com a previsão de
como os seus dados serão interpretados pelo
leitor final e como esses dados se relacionam
com outras camadas de relatórios. A estrutura
analítica específica do ONESOURCE BEPS
Action Manager permite que os contribuintes
vejam seus dados visualmente e numericamente
antes de enviar a documentação de BEPS
exigida. Assegurar que a história dos preços
de transferência corresponda ao longo de todo
o CbC, Arquivo Mestre e Arquivo Local exige
uma avaliação de dados que podem estar fora
dos requisitos da tabela CbC. O ONESOURCE
BEPS Action Manager pode gerar análises que
preveem as áreas de risco, apoiam a criação de
valor e validam as três camadas dos relatórios.
RESULTADO: A área tributária torna-se um
centro de excelência que causa um impacto
positivo em toda a organização, dos altos
executivos até os níveis inferiores.

BEPS ACTION MANAGER
O ONESOURCE BEPS Action Manager combina pesquisas, gerenciamento de dados, gráficos de entidades, armazenamento de
documentos, relatórios e análises em uma única solução, permitindo a conformidade mundial e colaboração multidisciplinar para
empresas multinacionais em uma era pós-BEPS. Em todo o mundo, do início ao fim, o ONESOURCE BEPS Action Manager estabelece
as bases para um processo de conformidade CbC padronizado e sustentável globalmente, permitindo que as empresas multinacionais
documentem e defendam os seus resultados para as autoridades fiscais. Com pesquisas atualizadas, conformidade específica do país,
avaliações de risco valiosas e análises intuitivas, os departamentos fiscais multinacionais podem permanecer atuais em meio a um
cenário legislativo em constante evolução e permanecerem à frente das consultas de várias administrações fiscais.

ENFRENTE OS DESAFIOS DE BEPS AO:
Tirar proveito dos produtos de trabalho
das frentes de trabalho existentes
estabelecidas em sua organização
para reunir de uma maneira
simples e eficiente as informações
detalhadas para Relatórios CbC.

Simplificar a pressão da
apresentação de relatórios,
gerando relatórios CbC em
formatos específicos do país
até o envio eletrônico.

Gerenciar o risco com análises
que oferecem uma visão do seu
relatório CbC aos olhos de uma
autoridade fiscal.

Criar um processo sustentável e
reproduzível automatizado para gerar
relatórios CbC conforme ano a ano.

Documentar e defender os
resultados para as autoridades
fiscais.

Manter-se atualizado sobre as
regulamentações em rápida mudança
em todos os países do mundo.

Possibilitar a consistência e
transparência global dos dados.

Possibilitar a colaboração entre
departamentos e geografias.
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