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Determinação de impostos com  
integração nativa no S/4Hana Cloud (TaaS)
Automatize o cálculo de seus impostos com regras fiscais 
atualizadas diariamente

O Taxrules é um motor de cálculo com 
regras fiscais atualizadas desenvolvido para 
automatizar a determinação de impostos e 
mantê-los sempre atualizados no seu ERP.

Sendo a primeira solução do Brasil a ter 
integração nativa com o S/4Hana Cloud (TaaS – 
Tax as a Service), o Taxrules proporciona a sua 
empresa conformidade com a legislação, pois 
valida, calcula e automatiza todas as regras e 
cenários fiscais em uma potente ferramenta que 
determina os tributos e impostos diretamente 
no seu ERP, evitando informações incorretas 
produzidas por falha humana ou sistêmica. 

Integração nativa com o S/4Hana Cloud

Ferramenta 100% Cloud

Validação tributária de Cenários e NF-e  
(entrada e saída)

Cálculo automático e integrado ao seu ERP

Regras fiscais editáveis e atualizadas  
em tempo real

Histórico de vigências e fundamentação legal

Impostos e retenções (ICMS, ICMS-ST, IPI, II, 
PIS , COFINS e ISS) 

Tabelas Fiscais e cadastros (NCM) 

Mapeamento tributário, classificação  
fiscal (NCM), validação cadastral  
e monitoramento da legislação
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Engine de Cálculo
O motor de cálculo do Taxrules é um componente de software totalmente independente que calcula 
os impostos de qualquer operação fiscal. Pode rodar tanto localmente como na nuvem, além de ser 
incorporado aos seus aplicativos ou funcionar de maneira centralizada disponibilizando os cálculos 
para consumo dos seus aplicativos. Ele oferece alta performance, disponibilidade e escalabilidade 
para atender a necessidade de cálculo de grandes quantidades de operações simultaneamente. 

Cadastros (mercadorias/serviços e clientes/fornecedores)
Nossos profissionais são especializados no enquadramento da NCM e esse trabalho garante a 
correta denição dos impostos, das alíquotas aplicáveis e das normas reguladoras. Também fazemos 
o saneamento de cadastros de clientes e fornecedores identificando os inabilitados na Receita 
Federal.

Mapeamento Tributário
Identificamos todas as suas operações e de seus fornecedores sob a ótica do cálculo e do crédito, 
mapeamos os seus cenários fiscais e identificamos as normas aplicáveis. Trabalhamos com: ICMS, 
ICMS- ST, IPI, PIS, COFINS e retenções, considerando os atributos fiscais oficiais da Legislação e 
regimes especiais.

Tabelas de Impostos
A Sovos fornece diversas tabelas de impostos que podem ser integradas com o seu ERP, mantendo-
as sempre atualizadas, dentre elas: NCM, CNAE, CFOP, NOP, ICMS, ICMS-ST, II, IPI, PIS, COFINS, ISS 
entre outras.

Suporte Especializado
Ajudamos você na implantação, nas dúvidas técnicas e nos problemas com o Taxrules. Por meio 
de um modelo de chamados, atendemos via e-mail, telefone e, localmente, caso você precise de 
atendimento exclusivo ou presencial.

Acompanhamento Legal
Acompanhamos os Diários Oficiais (Federal, Estaduais e Municipais) das 27 UFs. Tudo o que impacta 
direta ou indiretamente as suas regras de cálculo (Pautas, Benefícios ou Atributos Fiscais) é 
monitorado, interpretado e aprovado com você antes de atualizar as suas regras.

Regras Fiscais
Nossas regras são atualizadas em tempo real e consumidas pelo seu ERP de forma integrada, via 
componente de software. Você pode conferir e editar parâmetros, criar novas regras, consultar o 
histórico das vigências e acompanhar todo o processo de aprovação.

É o fim das emissões de notas fiscais equivocadas ou 
apurações incorretas! Garanta já a segurança da sua empresa 
no recebimento e na emissão de seus DF-e.


