
O atual cenário econômico exige das empresas uma área Fiscal automatizada, com processos bem 
definidos e controlados, sistemas inteligentes interligados e robôs que façam os trabalhos 
mecânicos dos seus softwares. Com o conceito da abordagem do KTAX Robotics, sua empresa 
terá o que há de mais moderno em Tax Technology, contando com a gestão de projetos e mão de 
obra qualificada da KPMG para as implementações, customizações, consultoria, atendimento e 
suporte. O time do Tax Technology Group - TTG possui as qualificações de tecnologia 
necessárias para mapear, conectar e adequar os seus sistemas com a automação idealizada. 
Nosso objetivo é a otimização de seus recursos.

Ajudamos a resolver os seus 
gaps fiscais sobre dados oficiais 
de clientes, fornecedores e de 
seus próprios estabelecimentos 

Esta solução pode ser acoplada 
em diversos pontos do processo 
em sua área Fiscal. Realizamos o 
mapeamento do seu processo e 
sistemas, identificando o melhor 
step e periodicidade para que os 
robôs monitorem constantemente 
as informações diretamente no 
ERP (especialmente para 
processos de compras/suprimento 
e vendas), pesquisando as 
informações oficiais e atualizando 
sua base de dados, evitando 
operações indevidas ou não 
autorizadas pelo Fisco. 

Ajudamos a manter atualizada 
a tributação de seus produtos 
com base na inteligência legal 
tributária dos nossos sistemas 
e profissionais

Realizamos a atualização e o 
monitoramento do 
enquadramento tributário do 
cadastro de seus produtos, com a 
disponibilidade de atualização das 
regras de exceção fiscal, 
conforme a gestão tributária. 
Implantamos em seu ambiente 
conectores que automatizam as 
atualizações legais em seus 
sistemas. Nossas ferramentas 
permitem identificar ativos ou 
passivos fiscais, se aplicadas 
sobre o legado de suas 
informações digitais.
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Ajudamos a resolver o seu 
problema de obtenção e carga 
dos documentos fiscais, 
monitorando os órgãos fiscais 
competentes 

Nosso portal centraliza os 
diversos tipos de documentos 
fiscais, mesmo sendo eletrônicos 
ou impressos, transformando 
todos os dados em um mesmo 
padrão estrutural passível de 
entrada automatizada em ERPs 
ou Soluções Fiscais. A KPMG 
realiza o mapeamento das suas 
regras e implementa os 
conectores necessários para esta 
automatização.

KTAX
Invoice

KTAX
Engine

DOCUMENTOS FISCAIS SUPORTADOS*

NF-e

CT-e

NFS-e

Notas Fiscais de Energia

Notas Fiscais de Comunicação

*Obs.: documentos não listados acima podem ser 
contemplados sob demanda de projeto.
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Solução Fiscal - Ajudamos na 
geração dos arquivos eletrônicos 
em layout exigido pelo Fisco 

Temos um time de tecnologia com 
conhecimento consultivo de 
impostos e em implantação de 
soluções fiscais, para automatizar 
seus processos com qualidade. 
Possuímos o KTAX instalado no 
ambiente KPMG, uma ferramenta 
capaz de carregar os dados de sua 
empresa e gerar os meios 
magnéticos conforme o layout 
exigido pelo Fisco, atendendo às 
competências Federal, Estaduais e 
Municipais.

Ajudamos a organizar e agilizar os 
incidentes com os sistemas fiscais 
e atender às demandas da sua 
equipe fiscal

O time de Tax Technology da KPMG 
provê atendimento das nossas 
ferramentas, produtos parceiros e 
consultoria para manutenção das 
funcionalidades, dúvidas de 
operação ou legais e melhorias 
contínuas dos nossos serviços. 
Possuímos um eficiente sistema de 
controle de chamados e projetos, 
além de uma equipe altamente 
qualificada no conhecimento das 
soluções para resolver com agilidade 
as diversas situações que dificultam 
o andamento ideal da sua área Fiscal. 
Temos um catálogo de serviços que 
pode ser contemplado para 
resolução de problemas, com SLA 
de atendimento individualizado.

Ajudamos a manter a integridade 
e o rastreamento das conciliações 
contábeis-fiscais e dos 
pagamentos de impostos 

Através de uma ferramenta 
tecnológica, possibilitamos à sua 
empresa a reconciliação das contas 
de impostos, com disponibilização de 
relatórios gerenciais de 
acompanhamento e tracking das 
diferenças de forma organizada. Ela 
também permite que os ajustes 
contábeis sejam realizados e os 
motivos trilhados na ferramenta. 
Temos a expertise de implantação do 
melhor processo na sua área Fiscal, 
assim como as devidas 
conectividades com seus sistemas, 
para o sucesso desta automatização.
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*Solicite relação detalhada por UF.

• NF-e
• MDF-e
• CT-e
• EFD ICMS/IPI
• SEF II (PE)
• Ato Cotepe (DF)
• ECD
• FCONT
• eSocial
• REINF
• EFD Contribuições
• ECF
• IN 86
• MANAD
• FCI
• DIPJ
• DCTF
• DACON
• DIRF
• PERD/COMP
• SINTEGRA
• CAT 158/SP
• CAT 83/SP

• CAT 207/SP
• Convênio 115
• DARF
• SEFIP
• RAIS
• CAGED
• GIA-ST
• GIAs Estaduais*
• Inovar-Auto
• Siscoserv
• RIPI
• DIF
• INFORME
• DNF
• DIMOB
• CREDPIS
• SISCRED - PR
• Reg. Entradas (P1)
• Reg. Saída (P2)
• Reg. Estoque (P3)
• Reg. Inventário (P7)
• Reg. ICMS (P9)
• CIAP (C e D)


