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

Conheça o

Classificador Fiscal by 
Busca.Legal

Potencialize sua operação com um 
sistema inovador de inteligência fiscal.



Assistente Pessoal Tributário: disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, tem 
suas regras tributárias atualizadas diariamente, o que garante a aplicação correta das 
alíquotas.

Motor de Cálculo: possui mais de 150 fórmulas de cálculo para determinar os 
impostos da operação e aplicar as alíquotas de acordo com as regras específicas de 
cada Estado.

Exportação de Arquivos: permite a impressão de arquivos em PDF e o 
compartilhamento do resultado das alíquotas e do cálculo tributário. Também exporta 
arquivos em XML, no layout exigido para a geração de notas fiscais eletrônicas.

Inteligente

Aplique de forma automática as alíquotas, 
MVA, Pauta, CST, CFOP, entre outras 
informações necessárias para o cálculo.

Seguro

Diminua o risco fiscal da sua operação ao 
evitar erros que podem gerar multas e 
pagamentos de impostos indevidos.

Reduza custos na área tributária 
e ganhe muito mais eficiência no seu dia a dia.

Ágil

Acesse o sistema de forma rápida e 100% 
online. Conte com uma interface simples, 
intuitiva e fácil de usar.

Conte com o Classificador 
Fiscal by Busca.Legal para 
automatizar processos e 
simplificar seu ambiente 
tributário.

busca.legal totvs.com

TRANSFORME A ROTINA FISCAL DA SUA EMPRESA 
COM O CLASSIFICADOR FISCAL BY BUSCA.LEGAL.

Uma das muitas dificuldades que as empresas brasileiras enfrentam é a alta complexidade do sistema tributário do país. 
Para lidar com essa questão, o Classificador Fiscal by Busca.Legal disponibiliza a inteligência artificial de um chatbot 
que automatiza a classificação fiscal e o cálculo de tributos, otimizando toda a sua operação. Com reconhecimento de 
linguagem natural e um banco de dados atualizado permanentemente, ele conta com mais de 23 milhões de regras 
tributárias federais e estaduais, calculando automaticamente as regras aplicáveis a cada operação de compra e venda 
da sua empresa.

Acesse o QR Code para 
visualizar a página e saiba 
mais sobre a ferramenta.

https://www.busca.legal
http://totvs.com

