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BREVE HISTÓRICO
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Com a aquisição da FISCOSoft Editora pela Thomson 
Reuters em meados de março de 2012, a FISCOSoft 
Sistemas, responsável por um conjunto de soluções 
que une tecnologia e informação tributária, passou a 
se chamar SYSTAX Sistemas Fiscais.

A SYSTAX continua sob o controle dos fundadores da 
FISCOSoft Editora, que agora concentram seus 
esforços na ampliação do portfólio de serviços e 
otimização das soluções atuais.



OBJETIVOS DA SYSTAX
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A Systax Sistemas Fiscais associa tecnologia própria 
com a expertise de seus consultores especializados em 
tributação. O principal objetivo é acompanhar 
diariamente as mudanças da legislação tributária, 
viabilizando a atualização constante dos parâmetros 
fiscais nos ERPs e sistemas de seus clientes. 

Também podemos aplicar esses recursos na auditoria 
das informações tributárias constantes da Nota Fiscal 
Eletrônica (NF-e), permitindo a correta geração do 
SPED, ou mesmo sobre as operações do passado, 
escrituradas no SPED e outras obrigações, 
identificando riscos e benefícios.



DIFERENCIAIS SYSTAX
Possuímos uma base de regras fiscais que abrange 
a legislação das 27 unidades Federativas, criada e 
atualizada desde 2008

Nossas soluções não são genéricas e os dados são 
entregues de acordo com os produtos, serviços e 
enquadramento fiscal de nossos clientes

Priorizamos a qualidade e a agilidade na 
atualização das informações, que pode ser 
integrada ao ERP do cliente
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EQUIPE SYSTAX

São mais de 100 profissionais, em sua maioria com 
formação na área jurídica ou contábil, que acumulam 
profundo conhecimento na legislação, além de experiência 
em diversos segmentos do mercado e vivência acadêmica.

Nossa equipe também contempla profissionais da área de 
tecnologia, que atuam tanto da especificação quanto no 
desenvolvimento das nossas soluções.

Os sócios da Systax, em sua maioria egressos do Fisco, 
estiveram à frente de projetos relevantes na administração 
tributária, como o SPED e a Nota Fiscal Eletrônica. 
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SOLUÇÕES SYSTAX



SOLUÇÕES PARA CADASTROS
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Enquadramento Tributário (ICMS, ST, PIS,
COFINS e IPI) atualizado constantemente e
que pode ser integrado ao ERP

Revisão e monitoramento de NCM
(Classificação Fiscal)

Motor de cálculo de tributos



SOLUÇÕES PARA NOTAS FISCAIS

Controle de Impostos e Retenções
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Validação Tributária das
NF-e emitidas e recebidas

Recuperação, Gerenciamento e 
Guarda de NF-e e CT-e

Manifestação do Destinatário



SOLUÇÕES PARA SPED

Auditoria de EFD-Contribuições, EFD-ICMS/IPI,
NF-e, Sintegra para identificação de:
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Créditos tributários

Contingências fiscais





ALGUNS PARCEIROS SYSTAX
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CLIENTES QUE CONTRATARAM SYSTAX
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Av. Paulista, 1776 - 10º andar 
Edifício Parque Avenida - Cerqueira César

CEP: 01310-200 - São Paulo/SP

(11) 3177-7707
comercial@systax.com.br

ENTRE EM CONTATO

mailto:comercial@systax.com.br
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