Você consegue identificar
todos os pontos de risco
nos processos do seu
departamento tributário?

Sabe como é possível alavancar a gestão
de risco tributário, melhorar a qualidade
dos dados e gerar ROI, através do
processo de Compliance Fiscal?

MASTERSAF TAX ANALYSER
Faça da tecnologia uma parceira efetiva e estratégica
na gestão de compliance tributário da sua empresa.
A solução MASTERSAF Tax Analyser é sua aliada para transformar o dia a dia do profissional da área
tributária. Em sua versão mais recente, ela habilita o departamento tributário a alcançar sua plena evolução,
atingindo objetivos-chave para sua organização, tais como:

Gestão e mitigação
do risco tributário

Redirecionamento dos
recursos a atividade menos
operacionais e mais analíticas

Diminuição no volume de
retificações e litígios fiscais

Construção de planos de ação
efetivos para o saneamento
de dados/sistemas

Identificação de eventuais
benefícios tributários

Ao incorporar o MASTERSAF TAX ANALYSER
em seu processo de Compliance Tributário, o usuário
terá a aplicação de regras tributárias de forma exaustiva
(end-to-end), e, quando utilizado preventivamente,
possibilitando o saneamento do conteúdo/dado
desde o fato gerador (início do Fluxo Fiscal) até
o final da cadeia transacional.

Mantenha seu departamento
à frente do Fisco.
A solução MASTERSAF Tax Analyser oferece validações e auditorias independentes que se
complementam de forma integrada, possibilitando uma análise completa das informações fiscais
e tributárias das empresas, desde a classificação de um produto, até a alíquota aplicada.
A partir dos arquivos das obrigações acessórias é possível realizar uma gama de validações e auditorias
permitindo, assim, identificar diversos problemas, como a escrituração em desacordo com a legislação,
ou questões voltadas à legitimidade das operações.

BENEFÍCIOS DO
MASTERSAF TAX ANALYSER
Cloud/SaaS:
Elimina a necessidade de
infraestrutura hardware/serviço
para a instalação, manutenção
e atualização do software

Base e Atualizações Legais:
Todas as auditorias são
suportadas pela respectiva
fundamentação legal, atualizada
diariamente por time técnico
dedicado, garantindo segurança

Interface/Navegabilidade:

nas análises do usuário

Identidade visual moderna,
amigável e intuitiva.
Organizada por categoria de
auditoria e critério de risco
Escopo:
Federal – todas as obrigações,

Flexibilidade de Upload:
XML, TXT, PDF, DEC, REC, ZIP

Gerenciamento e
Mitigação de Riscos:

e Estadual – SPED ICMS das 27

Auditorias de apurações fiscais

Unidades além das respectivas

e impactos tributários

declarações estaduais
Análises Retroativas:

Economia Tributária:

Tabelas atualizadas e

Auditoria de Benefícios Fiscais

versionadas dos últimos
5 anos para ICMS,
IPI, ICMS-ST, PIS, COFINS

(Isenções e Reduções de Base de
Cálculo) e Créditos Tributários.

A solução facilita o processo diagnóstico de possíveis inconformidades,
a mitigação de riscos, bem como, a geração de economia no compliance
tributário, capacitando a minimização de riscos e preservando a
integridade dos dados fiscais e tributários de nossos clientes.
O sistema realiza auditorias eletrônicas com embasamento legal vigente,
que apontam inconformidades existentes nos arquivos, possibilitando ao
usuário a correção das inconsistências, adequação de seus processos e a
busca de benefícios fiscais previstos na legislação.
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