QUEM SOMOS
QUEM SOMOS
Empresa de consultoria fiscal e desenvolvimento
de software para automação fiscal.

ONDE ESTAMOS
Sede localizada em Ribeirão Preto – SP
Unidade em Conceição da Aparecida – MG

TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO
Atendemos clientes de segmentos diversos nas
27 unidades Federativas.

PARCERIAS
Através da automação fiscal, temos como parceiros
os principais softwares do mercado em geral.

ATUAÇÃO NO MERCADO
Empresas do Simples nacional, Lucro real e Lucro
presumido. Varejo em geral, distribuidores e
indústrias.

GESTOR TRIBUTÁRIO
INTEGRAÇÃO VIA API
Proporciona segurança, controle de acesso, melhoria
no gerenciamento, comunicação e volume de dados.

+ DE 20 MIL EMPRESAS ATENDIDAS
Acreditamos que todas as empresas devem recolher
tributos no menor valor que a legislação permitir.

+ DE 25 MILHÕES DE PRODUTOS
Monitoramento fiscal em tempo real, de produtos
de diversos segmentos do varejo e atacado.

+ DE 143 BILHÕES DE REGRAS FISCAIS
Somos proprietários do maior banco de regras
fiscais do Brasil.

+ DE 30 CAMPOS TRIBUTÁRIOS
API do GT retorna mais de 30 campos tributários da
esfera Federal e Estadual.

95% DAS EMPRESAS PAGAM
IMPOSTOS INDEVIDOS- (IBGE)
INSEGURANÇA
Tributação incorreta pode gerar autuações e
multas nos últimos 5 anos da movimentação.

PERDA DA MARGEM DE LUCRO
Os erros no cadastro podem gerar bitributação,
pagamentos a maior, perda da lucratividade.

CUSTO ELEVADO DE MÃO DE OBRA
A média salarial de um profissional da área fiscal,
segundo a CATHO, é de R$ 2.880,00

DEMORA NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Os processos manuais são bem mais demorados, em
media 01 produto possui mais de 30 campos tributários.

FALTA DE SUPORTE ESPECIALIZADO
O lojista, muitas vezes, tem dificuldade para encontrar
um profissional que dê suporte adequado.

DESMISTIFICANDO OBJEÇÕES
CONTADOR
Segundo o IBPT, existem hoje em vigor no Brasil 63
tributos e 97 obrigações acessórias .

SISTEMA/ ERP
O sistema de gestão não tem obrigatoriedade em
classificar o cadastro de produtos.

FORNECEDOR
A tributação do fornecedor muitas vezes se difere do
varejista, são etapas distintas da cadeia tributária.

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
Em média, são editadas 536 normas todos os dias
ou 774 normas editadas por dia útil. Fonte IBPT

DE QUEM É A RESPONSABILIDADE?
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a
pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária.

OPORTUNIDADES
MELHORA DE FLUXO DE CAIXA
Com o cadastro atualizado as empresas deixam de
pagar impostos a maior, pagando apenas o devido.

OTIMIZAÇÃO DE TEMPO PRA GESTÃO
Com um ou dois cliques, é possível ter acesso a
todos os dados tributários do cadastro de produtos

BENEFÍCIOS FISCAIS

Através da analise de nossos especialistas, nossos
clientes podem usufruir de benefícios como:
ISENÇÃO, REDUÇÕES, ALIQ. DIFERENCIADAS ETC.

MELHORA DA MARGEM DE LUCRO
O monitoramento fiscal diário evita o risco de calcular
os tributos de maneira errada e prejudicar a margem
de lucro da empresa.

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS
Identificar créditos passíveis de recuperação
retroativos dos últimos 5 anos e a execução de todo
o procedimento.

BENEFÍCIOS PARA O VAREJO
REDUÇÃO DE CUSTO OPERACIONAL
O salário na área fiscal segundo a CATHO é de R$
2.880,00 X 13 = 37.440,00

REDUÇÃO DE RISCO FISCAL
Monitoramento em tempo real de acordo com o
RICMS de cada unidade Federativa.

AGILIDADE E SEGURANÇA CADASTRAL

Em alguns segmentos, retornamos mais de 95% do
cadastro auditado, sem perder a qualidade e segurança.

SERVIÇO AUTOMATIZADO
Devido a integração com o sistema, não é necessário
perder tempo com importação de planilhas e outros
arquivos.

SUPORTE COM ESPECIALISTAS
Nossa equipe é composta por contadores e analistas
tributários com vasta experiência na área.

