
TAX PROVISION
Fechamento mais rápido, arquivamento antecipado.

 + Simplifique a captura e gerencie múltiplas fontes de dados em uma única ferramenta;  

"Aumentamos a eficiência 
da nossa provisão em 50 
por cento, o que me 
permitiu passar mais tempo 
com a minha família".

Judy Hamric, 
Taxologista
VP de Tributos da TMS 
International Corporation

No ambiente fiscal global de hoje, a gestão e a pressão regulatória exigem que as empresas elaborem 
um cálculo de provisão para impostos preciso e defensável dentro de um prazo de fechamento 
financeiro cada vez menor. Diante deste cenário, é mais importante do que nunca os departamentos 
fiscais utilizarem um software confiável para ajudar na tarefa crucial de provisionamento.

O ONESOURCE™ Tax Provision da Thomson Reuters é um aplicativo simples e intuitivo que acelera o 
processo de fechamento financeiro. Esta solução permite que os usuários processem estimativas 
precisas, detalhem os valores consolidados com a maior precisão possível com apenas dois cliques e 
transfiram dados para outras aplicações—tudo isso em uma questão de segundos.

O resultado: Cumprimento das obrigações de impostos diretos com mais rapidez e confiança do que 
nunca e com tempo de adoção mínimo. Este aplicativo, que conta com a confiança de mais empresas e 
firmas do que qualquer outra aplicação permite que você se concentre em transformar dados 
financeiros em inteligência utilizável com velocidade e eficiência incomparáveis.

LEVANTE dados estruturados e não estruturados, mantendo um controle rigoroso sobre o 
processo de dados utilizando um aplicativo simples e intuitivo.

"O ONESOURCE Tax 
Provision nos ajudou a 
melhorar a eficiência da 
nossa equipe, pois somos 
capazes de entregar 
resultados de qualidade e 
fortalecer nossos controles 
internos e trazer mais 
coesão entre a contabilidade 
fiscal e a conformidade".

Analista Sênior Tributário,
Empresa global de hospitalidade

 +

 + Extraia dados de documentos de trabalho do Excel;

 + Extraia dados para automatizar cálculos off-line para uso em outros aplicativos; 

 + Telas de entrada de dados configuráveis para entradas manuais e top-side;

Faça a sua revisão mais rápido do que nunca, passando dos valores consolidados para 
o maior nível de detalhes;
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 + Dimensões de dados flexíveis para armazenar e realizar cálculos;

 +

 +

 + Relacionamentos das entidades para espelhar as estruturas corporativas pass-through;

 +

 +

UTILIZE o nosso mecanismo de cálculo patenteado para gerar uma entrada fiscal completa 
com um fluxo de trabalho estruturado do usuário e processo de revisão e aprovação formal.

REPORTE a entrada fiscal com precisão, confiabilidade e flexibilidade utilizando uma 
interface simples e intuitiva que pode ser revisada em segundos.

Atributos fiscais automatizáveis, como perdas operacionais líquidas e provisões de avaliação;

Apresente o detalhamento dos valores consolidados com apenas dois cliques;

Recursos de relatórios intermediários completos para provisões mensais e trimestrais;

Integrado com o aplicativo de conformidade ONESOURCE e outras aplicações de 
impostos diretos.

 +

 + Analise dados em segundos, com detalhamento e filtragem em todo o aplicativo;

 +

 +

 + Lançamento contábil configurável para todos os níveis de jurisdição e qualquer sistema de ERP;

 +

 +

Crie relatórios que são personalizados de acordo com as necessidades específicas do 
seu departamento fiscal;

Visualizações usando seus dados de provisão, facilitando comparações de diversos 
períodos e análises de tendências de maneira simples;

Painéis para monitorar indicadores-chave de desempenho, ajudando-o a entender 
onde alocar seus recursos.

Faça a sua revisão mais rápido do que nunca, passando dos valores consolidados 
para o maior nível de detalhes;

Relatórios de autoconciliação asseguram que as mudanças nos dados sejam 
processadas com rapidez e precisão;

"Conseguimos automatizar 
cerca de 85% dos nossos 
ajustes do Schedule M, 
então eu diria que reduzi o 
tempo despendido nas 
etapas iniciais da 
preparação da provisão para 
impostos em 40% ou 50%".

Analista Sênior Tributário,
SES Americom, Inc.

"Conseguimos acelerar a 
provisão para impostos em 
sete dias, o que é cerca de 
30% mais rápido para nós".

Gerente de
Contabilidade Fiscal Sênior, 
empresa global de logística

A inteligência, a tecnologia e a
experiência que você precisa para

encontrar respostas confiáveis.

Feche mais rápido e arquive antecipadamente com o 
ONESOURCE Tax Provision, um aplicativo simples e intuitivo para 
acelerar o seu fechamento financeiro. Saiba mais sobre como o 
ONESOURCE se responsabiliza por cada etapa dos seus processos 
de impostos diretos—solicite uma demonstração hoje mesmo.

https://www.thomsonreuters.com.br


