
O PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager é um produto que simplifica a geração e entrega das declarações fiscais a que 
as empresas estão legalmente obrigadas, permitindo gerir os vários calendários e modelos/declarações de acordo com 
o mercado de localização das empresas e com a respetiva periodicidade de entrega. A possibilidade de processamento 
em lote, a atualização automática dos modelos fiscais online  via internet e a integração com os Web-services 
disponibilizados pela AT (Autoridade Tributária e Aduaneira), permitindo efetuar entregas online, são características que 
promovem aumentos significativos de produtividade.

Apresentando-se como uma ferramenta de elevado valor acrescentado para os grupos empresariais ou para 
organizações que prestam serviços de consultoria e contabilidade, o PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager permite 
delinear a estratégia de resposta à fiscalidade mais adequada para cada empresa, graças à possibilidade de simulação de 
diversos cenários fiscais sobre os diferentes modelos/empresas. 

Face à utilização crescente das redes sociais como meio privilegiado de acesso e partilha de informação, esta solução 
disponibiliza o acesso ao Twitter da PRIMAVERA e da Autoridade Tributária. A integração com esta rede social permite 
aos utilizadores conhecer, dentro da própria aplicação, toda a informação fiscal relevante, como por exemplo a 
aproximação de datas de entrega de determinada declaração ou modelo, alterações fiscais recentes, etc.

—Continua a gerir individualmente os documentos fiscais 
dos seus clientes? 

—Com um só clique, 
processe, valide e 
envie os documentos 
fiscais de todos os seus 
clientes em simultâneo 
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Facilidade de utilização

Minimização de custos pela produtividade e rigor 

Integração com o ERP

Atualização automática

Tecnologia de Drill-Down 

Processamento em lote 

Gestão de cenários

Integração com a AT

O ambiente de trabalho ergonómico e extremamente intuitivo possibilita uma 
aprendizagem praticamente imediata. A possibilidade de configurar o dashboard de 
acordo com as necessidades de trabalho de cada utilizador, agrupando as empresas / os 
modelos utilizados com maior frequência, promove uma utilização rica e intuitiva.

A preparação e geração das diversas declarações fiscais ou o controlo da data limite das 
entregas são tarefas simplificadas pelo PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager, reduzindo 
de forma drástica o tempo consumido em tarefas de baixo valor acrescentado. Este facto, aliado à existência de 
mecanismos de produtividade, nomeadamente a pesquisa dentro de cada modelo fiscal por determinado termo; a 
facilidade de navegação entre os diversos modelos/empresas/cenários; a disponibilização imediata de instruções de 
preenchimento de cada campo; um sistema de alerta sobre a existência de informação incorreta no preenchimento; a 
possibilidade de bloquear os itens dos modelos à medida que são preenchidos, de acordo com vários níveis de bloqueio; 
a gravação automática das definições selecionadas pelo utilizador, garantindo que as mesmas sejam exibidas aquando 
de nova entrada na aplicação são exemplos que demonstram a agilidade da solução no processo de geração das 
entregas fiscais.

Embora independente do ERP, o PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager está totalmente integrado, permitindo, de forma 
automática, a importação dos dados dos utilizadores e respetivas permissões, empresas e seus dados contabilísticos, 
bem como dos modelos fiscais e cenários testados a partir do ERP PRIMAVERA.

De forma a maximizar o tempo disponível para o tratamento das declarações fiscais, o PRIMAVERA Fiscal Reporting 
Manager suporta a atualização automática dos modelos fiscais via internet, com bastante antecedência face às datas 
limite de entrega, minimizando assim os custos normalmente associados a este processo de atualização dos modelos. 

Para a rápida consulta dos movimentos que deram origem a um determinado valor de uma declaração, esta tecnologia é 
uma mais-valia preciosa, uma vez que, através de um simples botão é possível, a partir do valor que foi calculado, 
consultar os movimentos no ERP que lhe deram origem, eliminando assim qualquer possível dúvida existente no seu 
cálculo.

Através do PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager é possível agrupar as diversas empresas por diferentes critérios e 
processar, validar, imprimir e gerar o magnético de uma só vez para esse grupo de empresas. Este mecanismo promove 
elevados ganhos de produtividade face ao processamento individual. Através de um painel de bordo, é possível, 
facilmente e de forma centralizada, controlar o estado do processo de geração para cada empresa.

A capacidade de emissão de diversas declarações em cenários distintos permite ao gestor simular as suas obrigações 
fiscais sob diferentes abordagens e dessa forma delinear a melhor estratégia de resposta às obrigações fiscais. A 
gestão de cenários permite, por exemplo, a criação de um determinado cenário recorrendo a fórmulas de extração de 
informação contabilística existente no ERP PRIMAVERA. Esse cenário, por sua vez, poderá ser exportado para vários 
exercícios/empresas num único passo, evitando-se assim a criação individual em cada um deles.

Para completar o processo, também a entrega das declarações foi otimizada para uma produtividade máxima. 
No seguimento dos mecanismos de Processamento em Lote, a integração com os Web-services disponibilizados pela AT 
(Autoridade Tributária e Aduaneira)  possibilitam a entrega online dos documentos diretamente a partir do PRIMAVERA 
Fiscal Reporting Manager, sem necessidade de aceder ao site da AT e processar a entrega empresa a empresa. 

Seguindo as mais recentes tendências de comunicação global, o PRIMAVERA Fiscal Reporting permite o acesso ao 
Twitter da PRIMAVERA e da Autoridade Tributária. A integração com esta rede social permite aos utilizadores um acesso 
privilegiado a toda a informação fiscal relevante, como por exemplo, a aproximação da data de entrega de determinada 
declaração ou modelo, novidades fiscais e legais, disponibilização de novos modelos, etc.

Integração com o Twitter

Principais Características
do PRIMAVERA Fiscal Reporting Manager 




