
ONESOURCE Tax One for SAP® 
Solutions: a suíte confiável de 
produtos da Thomson Reuters 
que você já conhece, agora 
também na versão SAP® TDF

Nosso portfólio cresceu para continuar transformando  
a experiência tributária de nossos clientes. 
A aquisição do Tax4B pela Thomson Reuters alia tecnologia 
de ponta à expertise de mais de 100 anos de mercado de uma 
empresa completamente global e focada nas necessidades 
locais de nossos clientes.

Com nosso novo produto, aliamos todas as melhores 
capacidades tecnológicas do SAP® S/4 HANA, como: análises 
em tempo real, base única de informações e otimização dos 
recursos de infraestrutura com a mais completa cobertura 
tributária e fiscal, em todas as esferas legislativas para 
atendimento de obrigações e geração de valor para o negócio.

CONTROLES -  SAP ® S/4 HANA
• Financeiro
• Recursos Humanos
• Vendas e CRM

• Estoque
• Produção
• Outros

FUNCIONALIDADES DO SAP ® TDF
• Contabilização  

e Correção
• Envio de Arquivos  

ao Fisco
• Monitoramento

• Geração de SPEDs:
• ECD
• ECF
• EFD-Contribuições
• EFD-ICMS | IPI
• EFD-REINF
• eSocial

APLIC ATIVO FISC AL
• Obrigações Acessórias
• Obrigações Federais
• Obrigações Estaduais
• Obrigações Municipais

• Apuração de Impostos
• Relatórios Gerenciais
• Calendário Fiscal



Atenda às obrigações fiscais nas esferas 
federal, estadual e municipal de forma 
intuitiva, segura e ágil, com uma plataforma 
totalmente integrada ao SAP® TDF

ENTRE EM CONTATO:

0800-047-5058

thomsonreuters.com.br

Desenvolvida na tecnologia do SAP® S/4 HANA e  
sem a necessidade de interfaces, tem como principal 
objetivo entregar ao usuário uma ferramenta 
intuitiva, completamente configurável e com 
elevado nível de performance no processamento das 
obrigações fiscais, além de poderosas ferramentas 
de gestão para acompanhamento de KPIs fiscais. 

Completamente 
desenvolvido sobre a 
plataforma SAP® TDF

Desenvolvido sob o 
modelo UI-First e Look 
& Feel SAP® FIORI

Solução com 
certificação  
SAP® TDF

Conteúdo e monitoração 
legal passam a ser parte 
do processo produtivo de 
evolução contínua do produto

Utilização das melhores 
práticas técnico- 
-funcionais sobre  
o SAP® S/4 HANA

Parceria global  
entre SAP® e  
Thomson Reuters

DIFERENCIAIS

FERRAMENTA  
INTUITIVA + +COMPLETAMENTE 

CONFIGURÁVEL
ELEVADO NÍVEL  
DE PERFORMANCE


