MASTERSAF SMART

EXPERTISE FISCAL E TRIBUTÁRIA PARA
MÉDIAS EMPRESAS
Reduza a exposição fiscal, automatize processos, ganhe produtividade e economia
fiscal nesta solução do tamanho do seu negócio.

AGILIDADE, FACILIDADE E SEGURANÇA

Flexibilidade e confiabilidade aliadas à agilidade na execução dos processos. Este
é o diferencial competitivo que o MASTERSAF SMART proporciona à sua empresa.
Pensando nas médias empresas, a Thomson Reuters oferece a ferramenta certa para
uma gestão segura de sua área fiscal, contemplando as principais obrigações em um
só lugar de modo prático, ágil e inteligente.
O MASTERSAF SMART fornece o domínio total das informações fiscais de seu
negócio, independentemente do volume de dados e de seu ERP, sem limite de
usuários e com custos adequados às suas necessidades.

A maneira mais fácil de simplificar as
complexidades fiscais
MASTERSAF SMART
Administra as informações com eficiência
e precisão, oferecendo a segurança que as
empresas precisam para atender às exigências
fiscais no âmbito Federal, Estadual ou Municipal.

MASTERSAF SMART
SOFTWARE DE GESTÃO
(MS Dynamics, JDE, SAP, Business One, Infor, Datasul, QAD,...)

CIAP
• Cálculo das parcelas de apropriação mensal do ICMS sobre os bens do
ativo permanente;
• Geração dos registros componentes do Bloco G de forma integrada à EFD - ICMS/IPI;
• Emissão dos livros oficiais (Modelo C e Modelo D).
Fiscalização Eletrônica
• Geração dos arquivos conforme IN86;
• Geração do arquivo no formato MANAD.

A solução para transformar suas complexidades
fiscais em tranquilidade
Faça muito mais para a sua empresa!
A arquitetura do MASTERSAF SMART dá total suporte
fiscal para a empresa no que diz respeito aos tributos e
operações, aferindo mais processos e resgatando mais
créditos em sua gestão. Além disso, o MASTERSAF
SMART coleta de forma eficiente todas as informações
fiscais, contábeis, patrimoniais e, inclusive, dos
colaboradores para gerar arquivos consistentes
e integrados.

Abrangência e funcionalidades que garantem otimização nas três
esferas governamentais
Com o MASTERSAF SMART você tem a confiança na entrega fiscal da sua empresa,
com a certeza em estar de acordo com as mais recentes transformações do cenário
em todo o Brasil. Controle todos seus tributos e declare estabilidade da sua área
fiscal com esta ampla solução.
Retenções de Tributos
• Módulo para entrada de notas fiscais de serviços tomados prevendo o cálculo
e controle das retenções: IRRF, CSRF, INSS, ISS;
• Geração de DARFs das retenções;
• Geração de arquivos para a DCTF e DIRF (terceiros);

Edições do tamanho da sua empresa:

• Emissão de relatórios de apoio para o recolhimento e controle dos tributos.
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Declarações (Estaduais, Municipais e Federais)
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sob medida para
empresas com
faturamento de até

• Principais obrigações acessórias das diversas unidades da federação;
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30 MILHÕES
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Empresas com
faturamento acima de
R$

80 MILHÕES

SPED Fiscal
• Apuração do ICMS e IPI contemplando os eventuais
ajustes previstos na legislação;
• Geração completa do arquivo da escrituração;
• Emissão dos livros fiscais convencionais.
SPED Contábil
• Balanço patrimonial e DRE configuráveis;
• Geração completa do arquivo da escrituração: geral
ou resumida, no formato definido pela RFB.
EFD - Contribuições
• Apuração do PIS/COFINS, contemplando
os eventuais ajustes previstos na legislação;
• Controle dos créditos pendentes de apropriação;
• Geração completa do arquivo da escrituração no
formato definido pela RFB;
• Emissão dos demonstrativos convencionais.

Contato
+55 11 3613 8735
mastersaf.relacionamento@thomsonreuters.com
www.mastersaf.com.br

• Principais obrigações acessórias em uso pelos municípios.
Interfaces Flexíveis
• Diversos formatos parametrizáveis para garantir integração com diversas
fontes de dados.

