
Solução fiscal 
TOTVS

Simplifique as questões tributárias da 
sua empresa com quem mais entende 
de Brasil.

Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.



Espaço Fiscal TOTVS
As informações mais importantes sobre 
atualizações fiscais e de legislações brasileiras 
à disposição da sua empresa, a qualquer hora 
e lugar, inclusive para quem ainda não 
é cliente TOTVS, além de um portal 
exclusivo com todas as mudanças 
dos produtos TOTVS para quem 
já conta com nossas soluções.

Atendimento às obrigações 
federais, estaduais e municipais 
para o compliance tributário 
da sua empresa.

Sua gestão fiscal eficiente e produtiva.

Supere os desafios fiscais da sua 
empresa com a tecnologia da TOTVS.

A solução fiscal da TOTVS tem tudo o que sua empresa precisa para 

superar os desafios do complexo cenário tributário brasileiro. Uma 

ferramenta com tecnologia inovadora, eficiente e sempre atualizada 

para fazer cálculos diversos e realizar auditorias eletrônicas antes 

do envio de informações ao fisco para que você cuide das questões 

tributárias do seu negócio.

Uma só ferramenta para simplificar todas as suas demandas operacionais: das mais simples até as mais complexas.

Tenha a certeza de estar sempre em dia com as exigências do fisco.

0800 70 98 100
totvs.com/fiscal/

A TOTVS acredita no Brasil que FAZ.

• EFD ICMS / IPI

• Bloco K

• EFD contribuições

• Integração com soluções 
TOTVS e outros produtos 
do mercado

• Apuração de Resultados, 
IPI, PIS/PASEP e COFINS

• FUNRURAL, FUNTTEL e 
FUST

• Instruções Normativas 
(IN)

• Livros Apuração  
IPI, PIS/PASEP  
e COFINS

• PERDCOMP

• Transfer Pricing

• ECF – Escrituração 
Contábil Fiscal

• ECD – Escrituração 
Contábil Digital

• E-Lalur/e-LACS

• Apuração ICMS

• CIAP e CATs

• Crédito presumido

• DIEF e DIPAM-B

• FABOV, FACS e FETHAB

• GIA e GIA-ST

• GNRE on-line

• Restituição ICMS-ST

• SINTEGRA

• eSocial contemplando 
integração com soluções 
TOTVS e outros produtos 
do mercado

• DES

• DEISS

• DISS

• DMS

• DS

• DDE

• e-ISS

• GI ISSQN

• GISS on-line

• SISCRED

• NFe, CTe, CTeOs, NFSe, 
NFCe, NFTS, MDF-e, 
MDe, GNRe e NF3e

• Arquivos fiscais

• SPEDs

• SINTEGRA

• Reinf

• eSocial

• Cruzamento de 
obrigações

• EFD Reinf contemplando 
integração com soluções 
TOTVS e outros produtos 
de mercado

FISCAL

OBRIGAÇÕES FEDERAIS

CONTÁBIL

OBRIGAÇÕES ESTADUAIS

PREVIDÊNCIA

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

DOCUMENTOS 
ELETRÔNICOS

AUDITORIAS

RETENÇÕES

Compliance tributário
com atendimento às 

principais obrigações fiscais, 
para diversos segmentos

Portal de informações 
tributárias  

atualizado diariamente para 
todos os clientes TOTVS

Eficiência fiscal 

no controle das obrigações 
fiscais, evitando problemas de 

escrituração e tributação

Profissionais atualizados
que acompanham de perto 

todas as mudanças 
na legislação
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Acesse agora

http://www.totvs.com.br/espaco-legislacao/
http://totvs.com/fiscal/
http://www.totvs.com.br/espaco-legislacao/

