Somos a empresa Nº1 no Brasil em Conteúdo Tributário (Cadastro e Regras Fiscais) para
Mercados, Supermercados, Atacados e Distribuidores.
Um dos maiores desafios das redes varejistas do ramo de supermercados é a manutenção de
uma base de cadastro de produtos corretamente classificado, que a cada dia sofrem mudanças
nas suas regras e exigem atualização constante. Para isso, o Tax Group desenvolveu soluções
exclusivas de Classificação Fiscal de Mercadorias (Cadastro) e Revisão das Regras Fiscais do
sistema de gestão (ERP) e frente caixa (checkout) do cliente.
O Diagnóstico Tributário para Supermercados do Tax Group possui como metodologia
inovadores cruzamentos do Banco de Dados e Documentações Fiscais do cliente
(SPEDs/XMLs/PGDAS) com a base centralizada de regras do Tax Group, que possui mais de 5
milhões de Itens (todos com EAN/Código de Barra) e sua respectiva tributação.
Ao invés de identificar apenas alguns produtos classificados com erro e considerar isso como
regra nos últimos 5 anos, como a maioria das consultorias, o Tax Group possui um exaustivo
procedimento de auditoria que foca na” reclassificação fiscal” de cada item, analisando Créditos
(Ativos) e Contingências (Passivos), da mesma forma que o Fisco faz, para recuperar máximo de
resultado, sem risco para seus clientes.
Conhecemos o varejo como ninguém mais! Veja os diferenciais:
•
Parametrizamos nossos sistemas com itens de varejo (SKUs) que possuem código de
barras (EAN) e também itens sem código de barras;
•
Realizamos o cruzamento integral dos dados informados obtidos no ERP com a
Documentação Fiscal da empresa, incluindo Cupons Fiscais e NFC-e;
•
Detectamos créditos tributários não realizados no ERP ou Solução Fiscal da Empresa,
orientando a sua compensação e aproveitamento, gerando Fluxo de Caixa;
•
Revisamos os últimos 5 anos da sua tributação, 100% na esfera administrativa, ajudando
também os seus assessores contábeis a parametrizar os ajustes sistêmicos identificados no
Diagnóstico.
Conheça um pouco mais sobre nossa metodologia de trabalho e descubra o valor de cada
detalhe:
O atendimento do Tax Group compreende uma abordagem completa de projeto, desde a
identificação dos valores (créditos e débitos) até a respectiva Habilitação dos saldos perante os
órgãos responsáveis, de acordo com a necessidade e demanda de nossos clientes e com total
segurança.
Grandes diferenciais que alavancam o seu negócio:

O atendimento do Banco Fiscal compreende uma abordagem completa de projeto, desde
a identificação dos valores (créditos e débitos) até a respectiva Habilitação dos saldos
perante os órgãos responsáveis, de acordo com a necessidade e demanda de nossos
clientes e com total segurança.
Grandes diferenciais que alavancam o seu negócio:

