Auditor
Fiscal
Como estão os prazos da sua empresa
diante as obrigatoriedades do SPED?
Conte com a solução que audita
as informações - antes de serem
enviadas - ao governo de forma
independente, integrada,
consistente e coerente.

O software Auditor Fiscal garante a conformidade das informações entregues ao FISCO, além da redução de riscos e exposição fiscal. A ferramenta online valida as informações através da conferência de
consistências, o que contribui para que as empresas estejam em compliance perante as regras do SPED.
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BENEFÍCIOS
Melhor
resultado
financeiro

» Maximiza o aproveitamento de créditos fiscais.
» Combate a perda de benefícios.

Redução
de custos

» Reduz custos operacionais e o tempo de fechamento fiscal.
» Orienta onde corrigir a informação no ERP.
» Elimina os retrabalhos por erros frequentes na escrituração dos documentos.

Redução de
Exposição
ao Fisco

» Valida se a escrituração dos documentos e a apuração dos tributos está correta.
» Concilia as diversas obrigações evitando informações divergentes.
» Garante que todos os documentos foram escriturados na competência.

Além da auditoria dos arquivos fiscais, a solução ainda contempla uma agenda de obrigações. Desta forma é possível definir compromissos para entrega das obrigações e pagamentos dos impostos.

Vantagens em relação ao validador da receita
AUDITOR
FISCAL

PVA - VALIDADOR
✓ Disponibilizado pelo fisco para validação
e transmissão dos arquivos;
✓ Faz validação estrutural dos arquivos;
✓ Apenas consistências internas básicas de
cálculo;
✓ Transmite o arquivo para o Fisco.

✓ Encontra erros que o PVA não encontra;
✓ Valida 100% dos documentos de acordo com a
legislação vigente;
✓ Concilia SPED com Notas Fiscais e outras
obrigações acessórias;
✓ Faz advertências de tributação incoerente;
✓ Gera resultados detalhados no padrão do Word e Excel;
✓ Apresenta embasamento legal das críticas.

Junte-se aos mais de 750 clientes que já utilizam o Auditor Fiscal da Senior.
FÁCIL AQUISIÇÃO
A aquisição é feita via Senior Store e você pode testar a ferramenta por 15 dias sem custos:
store.senior.com.br/produto/auditor-fiscal
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