Compliance
Fiscal

Entregue suas obrigações legais
de forma ágil e precisa, com o
Compliance Fiscal da Senior
A solução de Compliance Fiscal da Senior atende a todas as obrigatoriedades federais, estaduais
e municipais, adequando-se às necessidades da empresa. Garanta segurança e integridade nas
informações fornecidas ao governo, gerando arquivos digitais, com tecnologia e informações precisas.
Elimine os seguintes desafios do seu dia a dia:

» Manter a integridade e a consistência das diversas
obrigações fiscais geradas;

» Rastreabilidade das informações
para apuração dos impostos;

» Manter a contabilidade aderente
às normas internacionais;

» Reduzir o esforço nas entregas das obrigações legais;
» Assegurar os benefícios fiscais através das consistências
nas escriturações fiscais e contábeis;

» Garantir que a empresa esteja em conformidade fiscal;
» Acompanhar as frequentes atualizações da legislação.

Benefícios da Solução
Realize o fechamento contábil e fiscal de forma rápida e segura, com informações confiáveis e integradas;
Apure os impostos e contribuições de forma ágil e precisa;
Geração da ECD e ECF (e-Lalur) totalmente automatizados a partir da contabilidade em uma única base;
Controle seus bens patrimoniais de forma integrada com a contabilidade e com recuperação de todos impostos;
Adequada a todas as exigências do SPED, além das obrigações acessórias federais, estaduais e municipais;
Redução de custos e alta produtividade;
Atualização constante, garantida por contrato;
Entrega de todas as obrigatoriedades antes dos prazos estabelecidos.

TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO
CAT-83
Maior assertividade na
entrega dos arquivos CAT 83/09,
com o controle de todas as regras
aplicadas ao pedido de recuperação do
crédito e sem risco de alteração ao
longo do período decadencial. Os
dados da sua empresa rastreados
desde a compra do insumo até a
venda do produto.

SPED Fiscal

SPED Contribuições

SPED
Maior segurança na entrega das
informações da sua empresa para
o SPED. Uma solução que atende
de forma ampla todo o cenário
tributário, garantindo mais
eficiência, rapidez e todos os
dados entregues sem divergência.

Bloco K

Auditor
Fiscal

SPED Contábil (ECD)

Solução com objetivo de garantir a
conformidade e consistências das
informações fiscais apresentadas ao
Fisco, por meio das obrigações
acessórias do SPED. Realize validações
muito mais avançadas que as dos
validadores do Fisco, evitando
possíveis erros na entrega.

SPED Contábil (ECF)

EFD-Reinf

eDocs

NFe

NFSe

Através da solução de Documentos Eletrônicos da
Senior, sua empresa terá de forma automatizada a
emissão e importação de todos os documentos
eletrônicos enviados ao governo, com o benefício
de manter tudo em conformidade e livre de
autuações e multas.

EFD-Reinf

NFCe

eSocial

CFe

CTe

GNRE
Recebimento
Eletrônico

Conheça
nossas
soluções:

Gestão
Empresarial | ERP

senior.com.br

Gestão de
Pessoas | HCM

CTe OS
MDFe

Gestão de
Acesso e Segurança

0800.648.3300

Gestão de
Relacionamento | CRM

(11) 95485-0300

Gestão de
Logística | WMS TMS

Performance
Corporativa

senior.sistemas1

