Auditoria Digital com Controle
de Nível de Exposição Fiscal

Antecipa possíveis
inconsistências

Apresentamos o Taxverify, uma
ferramenta criada para apoiar você na
auditoria das escriturações digitais que
serão entregues ao FISCO, incluindo
REINF e eSocial.
O Taxverify é 100% em nuvem e entrega para
área fiscal um resumo com análise e mapa das
obrigações que serão entregues, assinalando e
criticando todos os pontos que não estão em
conformidade. Além disso, ainda indica qual
é o caminho a seguir para que seu Nível de
Exposição Fiscal seja zero.

Atende a cada membro do processo
de forma simples e objetiva (CFO,
Analista Fiscal e TI)

Passa a evitar exposição fiscal

Ajuda a garantir compliance
fiscal e tributário

Conhecimento total do tipo
de informação que está sendo
transmitida.
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Nível de Exposição Fiscal, o que é isso?
De forma clara e objetiva, o Taxverify atribui notas de A a F para
cada obrigação fiscal, dando diferentes cores a cada uma. Além
disso, ainda indica a sugestão de solução da critica apontada.
As informações são passadas a cada persona envolvida no
processo, de uma forma que converse com o seu skill. Tanto o
CFO, como o Analista Fiscal e o Profissional de TI, conseguirão
saber onde está o erro e como tomar uma ação para corrigir
um problema.
Com o Taxverify você saberá qual é a qualidade e tipo de
informação que está entregando no momento em que assina
digitalmente sua escrituração e envia ao Fisco!

Colaboração

O Taxverify é uma ferramenta simples para que o usuário possa
incrementar novas críticas de acordo com a necessidade de cada
empresa. Ele fornece o devido embasamento legal para suportar a
crítica apresentada, além da melhor sugestão de correção.

Principais Funcionalidades
Atribuição de notas por críticas a cada obrigação fiscal.
Mensuração do índice de exposição fiscal.
User Friendly.
Apresenta um controle sob o impacto de cada crítica feita na operação da companhia.
Totalmente disponível em nuvem.
Conta com dashboards por obrigação, bem como, um mapa completo de todos os
períodos com evolução mensal das suas obrigações.
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