
LIVE TAX
O efetivo controle dos riscos fiscais

Dispor de uma capacidade analítica de conciliação flexível e 
robusta é fundamental para manter sua empresa em níveis 
aceitáveis de exposição aos riscos fiscais.

A complexidade atual do modelo 
�scal e tributário do Brasil é um dos 
principais fatores que retiram a 
competitividade das empresas 
brasileiras. Além de consumir um 
número exagerado de horas para a 
apuração, nosso modelo tributário 
demanda de investimentos 
constantes em adequações sistêmicas 
para que todos os rigores sejam 
cumpridos. 

Em vista do desa�o contínuo e 
crescente é fundamental que as 
empresas contem com ferramentas 
�exíveis e robustas para, sempre que 
necessário, ter uma resposta 
ágil e de baixo custo 
às mudanças da 
legislação. 

O Live Tax permite a realização de 
simulações de cenários �scais para a 
avaliação de novas plantas, centros de 
distribuição e mesmo liminares ou 
concessões.

Para complementar, o Live Tax 
oferece a solução de calendário de 
obrigações que suportará os processos 
de apuração de impostos e guias, bem 
como as demais tarefas rotineiras da 
área �scal através de work�ows/BPM. 
O calendário de obrigações também 
oferece o cockpit do Gestor, onde os 
executivos poderão acompanhar de 
forma consolidada 

(Empresa/Analista/Grupo 
Obrigação) todos os 

eventos 
agendados.



PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

Vantagens para sua empresa:

Mecanismo Formula Builder onde o usuário da área tributária pode customizar 
suas próprias regras de conciliação;

Realização da conciliação real-time de todas notas �scais de entradas e saídas;
Work�ow para tratamento das divergências identi�cadas na conciliação;
Integração total com as informações disponíveis no SAP ECC;
Integração com base de dados externas;
Calendário de obrigações;
Work�ow para acompanhamento do processo de apuração de impostos;
Cockpit do gestor/calendário de obrigações.

CONCILIAÇÃO DE 100% DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS E SAÍDAS;

MELHORIAS NOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO COMPLIANCE COM
A UTILIZAÇÃO DE WORKFLOWS NO SAP E COMPATÍVEIS COM FIORI;

REDUÇÃO DOS GASTOS COM MULTAS E RETRABALHOS EM
DECORRÊNCIA DE PERDA DE PRAZOS.

AUTONOMIA PARA A ÁREA DE NEGÓCIOS E CUSTOMIZAR SUAS
REGRAS DE CONCILIAÇÃO;

REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIA DA TI E DOS PROCESSOS 
DE MANUTENÇÃO SISTÊMICAS QUANDO NECESSÁRIO 
REAGIR ÀS MUDANÇAS DA LEGISLAÇÃO;

CAPACIDADE DE SIMULAR NOVOS CENÁRIOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS;
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