SOLUÇÃO COMPLETA PARA RETENÇÃO DE
IMPOSTOS COM CONCILIAÇÃO DIRF x DCTF
Objetivos
O Easy-Tributos é um sistema completo para automatização e controle das contribuições e dos tributos
federais de sua empresa. Com este software, você tem mais segurança sobre os dados gerados e
minimiza o pagamento de possíveis multas por atraso ou omissão de recolhimentos.
Tenha um processo automatizado de geração de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF(s)
e Guias de Previdência Social - GPS(s) para recolhimento. O sistema Easy-Tributos emite informes de
rendimentos e gera a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF nos formatos específicos dos softwares da Receita Federal.
O sistema garante ainda a geração dos eventos do eSocial relativos a contribuintes individuais e
produção/comercialização rural, além de atender as obrigatoriedades e-Financeira e EFD-Reinf.

Benefícios
Processo de recolhimento adequado para as necessidades de sua empresa, considerando tratamentos
centralizados e descentralizados;
Importação parametrizada e otimizada dos dados de qualquer sistema que retenha/calcule impostos e
contribuições federais;
Controle de autônomos sujeitos ao cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (acumulando
bases de cálculos anteriores dentro do mesmo mês), do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (retido e
parte-empresa) e do Imposto Sobre Serviços - ISS;
Controle de fornecedores pessoas jurídicas sujeitas ao cálculo do IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS e ISS (se for o
caso) retidos, inclusive de cooperativas;
Tratamento de ISS por município sobre as notas de entrada e Recibos de Pagamento Autônomos - RPA’s,
gerando pré-guias e relatórios de apoio para fins de declaração, bem como informes de rendimentos
para os prestadores;
Geração da declaração eletrônica de serviço (nota fiscal de entrada) no formato exigido pelas prefeituras;
Cálculo automático reverso para determinação do valor bruto do rendimento a partir do valor líquido;
Aproveitamento automático e manual de créditos tributários gerados pelo sistema ou informados
pelo usuário;
Conciliação de DARF, DIRF, DCTF e informes de rendimentos, minimizando a probabilidade de erros, visto
que todas as informações são extraídas de uma única origem;
Planejamento financeiro e previsão de pagamentos: o sistema permite a totalização dos recolhimentos por
período para que a empresa possa estabelecer uma previsão de desembolso e, desta forma, fazer seu
planejamento, minimizando o pagamento de multas por atrasos ou omissões;
Suporte completo fornecido por profissionais especializados neste assunto.
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Principais Funcionalidades
Geração dos eventos do eSocial relativos a contribuintes individuais e produção/comercialização rural;
Atende a obrigatoriedade EFD-Reinf, complementar ao eSocial, além de gerar a obrigação acessória
e-Financeira;
Geração de DARF e GPS eletrônico (pagamento via transmissão) ou em formulário, efetuando
cálculos de multas/juros e contabilização completa por tributo, considerando inclusive centro
de custos;
Geração de DARF e GPS judicial de questionamentos;
Geração automática e completa da DCTF e DIRF, por meio de arquivo pronto para importação direta
no software da Receita Federal;
Emissão dos informes de rendimentos comuns, propaganda e publicidade, juros sobre capital
próprio, financeiros (consolidados por cliente PF ou PJ) e contribuições sociais retidas nos formatos
oficiais e personalizados com o logotipo da empresa;
Conciliação da DIRF com a DCTF, com os DARF(s) e com os informes de rendimentos, considerando
a exigibilidade suspensa, tributos globais, etc.;
Controle de retransmissão da DCTF, DIRF e informes de rendimentos pela ocorrência de
ajustes retroativos;
Auxílio total no preenchimento do Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
de Compensação PER/DCOMP;
Geração do arquivo do SEFIP pronto para ser importado diretamente no software da Caixa
Econômica Federal e consequente geração da GFIP;
Agendamento de tarefas: possibilidade de agendar a execução de processos e a geração de
arquivos em horários e dias estabelecidos pelo usuário;
Integração automática com os sistemas da Easy-Way do Brasil.

