
T(ech)x Survey 
Portugal 2020
Building the tax  
of tomorrow, today



Índice

T(ech)x Survey 2020| 2 © 2020 Deloitte & Associados, SROC S.A.

Editorial 03

Sumário executivo 06

Tax e a tecnologia 09

Tax technology e a Autoridade Tributária 12

Tax technology e as organizações 19

Tax technology e a função fiscal 30

Caracterização da população do estudo 41



Building the tax of tomorrow, today
Editorial

T(ech)x Survey 2020| 3 © 2020 Deloitte & Associados, SROC S.A.

É inequívoca a forma como a tecnologia já se 
encontra hoje incorporada nas organizações  
e como, através dela, as empresas ganharam 
maior agilidade e eficácia, e se tornaram mais 
inovadoras e disruptivas no mercado.

No entanto, o processo de transformação 
tecnológica não tem ocorrido de forma uniforme 
nas várias áreas e funções que compõem as 
organizações, provocando uma dessincronização 
a diversos níveis. As ineficácias provocadas 
por esta situação são por demais visíveis, com 
sistemas e plataformas que não comunicam entre 
si e com a ausência de ferramentas analíticas com 
capacidade para agregar, processar e relacionar 
a informação existente, para criar conhecimento 
que conduza a decisões com maior impacto no 
negócio.

O investimento em tecnologia tem, de facto, 
ocorrido a ritmos diferentes. A área fiscal, a 
par de outras, mereceu uma atenção tardia 
por parte dos líderes organizacionais, mas 
rapidamente se percebeu o contributo que as 
novas tecnologias e o digital poderiam dar, não só 
para a maior eficiência das operações, como para 
o cumprimento dos objetivos e estratégias de 
negócio das empresas.
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A este nível, a Autoridade Tributária desempenhou 
um papel fundamental. Ao implementar novas 
exigências de cumprimento, por via tecnológica, 
tanto de obrigações declarativas, como de 
reporte de dados, acelerou o movimento de 
transformação digital que timidamente as 
organizações iam implementado, em particular  
na área fiscal.

Esta maior procura pela eficiência no tratamento 
de dados para reporte à Autoridade Tributária 
e no cumprimento destas múltiplas obrigações 
declarativas recorrentes, bem como as sucessivas 
alterações legislativas e a complexidade das 
mesmas, têm vindo a alargar gradualmente nas 
organizações a necessidade de desenvolvimento 
e implementação de outro tipo de soluções. 

Por exemplo, soluções que garantam ganhos 
adicionais de eficiência ou a análise de dados 
para mitigação de erros e suporte à tomada 
de decisão. No fundo, novas ferramentas 
que permitam explorar as potencialidades da 
tecnologia ao serviço da função fiscal.
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Assim, e com o objetivo de auscultar as 
organizações portuguesas quanto ao estado 
de maturidade em que entendem que a sua 
função fiscal se encontra quanto ao uso de 
tecnologia, como percecionam e se comparam 
com a Autoridade Tributária nesta matéria e quais 
os desafios que o uso de tecnologia encerra, a 
Deloitte decidiu conduzir um estudo - T(ech)x 
Survey –, cujos resultados agora se apresentam.

Ao traçar e monitorizar não só o perfil de uso 
de tecnologia por parte das organizações, mas 
também as tendências para os anos vindouros, 
entendemos que o presente estudo poderá ser 
um instrumento de trabalho relevante para os 
diversos intervenientes nestes processos, como 
sejam a Autoridade Tributária, as organizações, 
assim como os fiscalistas, consultores de 

tecnologia e demais interessados, permitindo 
completar a sua visão sobre estas matérias e 
ajudar na definição da estratégia futura das suas 
organizações.

Luis Leon
Partner
Tax Technology

Hervé Silva
Partner
Consulting

José Pedro Rua
Associate Partner
Tax
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O Deloitte T(ech)x Survey Portugal permitiu 
concluir que a implementação de tecnologia 
é, atualmente, um dos principais desafios 
dos departamentos fiscais das organizações 
(16%), só superado pelo acompanhamento das 
alterações legislativas (22%). 

A maioria (63%) das organizações inquiridas 
reconhece que a capacidade tecnológica 
da Autoridade Tributária é boa e que a 
mesma assenta nos processos desenvolvidos 
para permitir a submissão eletrónica de todos 
os modelos e formulários e o cruzamento de 
informação de diversas fontes, o que permite, em 
última análise, uma eficiência na liquidação dos 
vários impostos. 

Quanto à utilização da tecnologia na área fiscal 
das organizações, a mesma incide sobre a 
automação de processos (28%), pagamento 
de impostos (24%) e cumprimento de 
obrigações (23%). Por conseguinte, e porque 
o foco das organizações se tem centrado na 
necessidade de resposta ao cumprimento 
das obrigações fiscais, a análise de dados e 
qualidade de informação não é ainda uma 
matéria prioritária (cerca de 10%).
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Sumário executivo

Uma parte significativa das organizações 
reconhece que o investimento que efetua 
atualmente em tecnologia na área fiscal 
é insuficiente (43%), sendo a média de tal 
investimento de menos de 50.000 euros anuais.
O estudo realizado permitiu igualmente concluir 
que 25% dos inquiridos reconhece que 
o investimento que têm efetuado em 
tecnologia não acompanha o que tem sido 
realizado pela Autoridade Tributária.

Ainda que 40% das organizações reconheça 
que o uso atual de tecnologia na função 
fiscal é insuficiente, os valores médios que as 
organizações preveem investir em tecnologia na 
área fiscal situam-se igualmente, na sua maioria, 
em valores inferiores a 50.000 euros anuais. 

Contudo, a implementação de tecnologia na 
área fiscal é vista como tendo importância 
elevada (53%) ou moderada (42%) pela 
generalidade das organizações, devendo a 
mesma endereçar, prioritariamente, os aspetos 
associados ao cumprimento das obrigações 
declarativas, à preparação e validação dos 
ficheiros SAF-T e à automação dos processos.

De acordo com os resultados obtidos, as 
limitações ao uso de tecnologia na área fiscal 
decorrem essencialmente da perceção de que 
o sistema fiscal é complexo e instável (41%) 
e que o investimento necessário para a 
implementação das soluções tecnológicas é 
significativo (40%).
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Quais são atualmente os 3 principais desafios do seu 
departamento fiscal?
 
Na opinião dos inquiridos, o principal desafio do seu 
departamento fiscal é o acompanhamento das alterações 
legislativas (22%). 

Com particular destaque surge igualmente a implementação 
de soluções de tax technology (16%), o cumprimento atempado 
das obrigações declarativas e a resposta ao aumento das 
solicitações da Autoridade Tributária (12%).

Os inquiridos não consideram um desafio relevante as 
questões relacionadas com o SAF-T (10%).

Tax e a tecnologia

Acompanhamento de alterações legislativas

Implementação de tax technology

Cumprimento atempado das obrigações declarativas

Aumento das solicitações da AT

Acompanhamento de decisões administrativas da AT

SAF-T

Redução dos impostos pagos pela organização

Outros

22%

16%

12%

12%

11%

10%

9%

   Extra view

O acompanhamento das alterações legislativas é um desafio que tem  
uma expressão mais significativa nas PME (28%) do que nas grandes 
empresas (17%).

Por sua vez, a implementação de soluções de tax technology tem uma 
expressão quase equivalente nas PME (14%) e nas grandes empresas 
(17%).

8%
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The fact that businesses of all shapes and sizes have embraced 
digital technologies and channels is self-evident. And that is having 
a profound impact on the environment in which the tax function 
operates. On the one hand, tax leaders are seeing digital deliver 
exponential growth in speed and performance, enabled by ever 
more capable systems and machines that are available anywhere 
and at any time. And they understand the value that represents.

On the other hand, their enthusiasm is being somewhat tempered 
by reports — and, increasingly, personal experiences — of poor 
performance, concerns about data privacy, and general uncertainty 
about what these new technologies really mean within the context 
of the tax function.

As the business adopts digital technologies and operating models, 
the stakes are rising. Deloitte has scanned the market and 
concluded that five disruptive digitization trends are already shaping 
the future of the tax profession:

• Big data. Large volumes of structured and unstructured data 
are now accessible and usable at scale. 

• Process automation. Robots and automations are becoming 
increasingly sophisticated and experienced. 

• Decision-making. The augmentation of human decision-
making is being enabled through cognitive computing, machine 
learning, and other forms of artificial intelligence.

The digitization of business 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article

• Democratization of knowledge. Massive new data sets and 
sources of knowledge are becoming widely available online. 

• Open networks. New collaborative ecosystems are bringing 
together talent, technologies, and revenue authorities. 

(Deloitte’s Our digital future: A perspective for tax and legal 
professionals examines these trends in more detail.)

The digitization of business is making tax more complicated while, 
at the same time, making the world a little smaller. Consider, for 
example, how digitization has allowed businesses to reach into new 
markets without requiring massive investment. This, along with tax 
authorities introducing new digital taxes, is undeniably complicating 
tax leaders’ lives. But at the same time, the world is becoming smaller 
through the availability of data and analytics, granting tax directors 
visibility into their data at a granular level. 

Or consider how the pace and scale of the introduction of new 
production models under Industry 4.0 is impacting the tax function. 
Almost any shift in the way the business works — such as changes 
to supply chains, the introduction of new products or services, 
additional capital expenditure, or product customization — can have 
significant ramifications on the tax position.1
 
 
1 Gareth Pritchard et al., When tax meets technology: Tax implications of Industry 4.0, Deloitte University 
Press, January 24, 2017. View in article
Source: Building the tax function of tomorrow—today, Deloitte Insights, March 19. View in article
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63%

21%

9%

7%

Muito boa 

Suficiente

Boa 

Insuficiente

Como classifica a atual capacidade tecnológica da 
Autoridade Tributária? 
 
Para a maioria das organizações inquiridas (63%), a capacidade 
tecnológica da Autoridade Tributária é boa, com 7% a avaliar 
a mesma como muito boa. Cerca de 21% das organizações 
consideram, contudo, que tal capacidade é suficiente.

A perceção de que a capacidade tecnológica da Autoridade 
Tributária é insuficiente representa 9% das respostas obtidas. 

Tax technology e a Autoridade Tributária

   Extra view

Apenas 39% das organizações do setor do consumo e distribuição 
consideram que a capacidade tecnológica da Autoridade Tributária é boa 
e cerca de 35% consideram tal capacidade suficiente. 

Os inquiridos do setor do turismo percecionam como insuficiente a 
capacidade tecnológica da Autoridade Tributária em 29% das respostas.
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13%

Submissão eletrónica de todos os modelos

Cruzamento de informação de diversas fontes

Eficiência na liquidação de impostos

SAF-T

Acesso a informação para inspeções fiscais

Outros 

24%

23%

16%

15%

Selecione as 3 principais áreas em que a capacidade 
tecnológica da Autoridade Tributária mais tem evoluído
 
Quanto às áreas em que a capacidade tecnológica da 
Autoridade Tributária mais tem evoluído destacam-se, com uma 
percentagem quase idêntica, de 24% e 23%, respetivamente, 
a submissão eletrónica de todos os modelos e formulários e o 
cruzamento de informação de diversas fontes.

É, por conseguinte, percecionado pelas organizações inquiridas, 
não só que a Autoridade Tributária tem desenvolvido 
mecanismos que permitem às organizações cumprir, de forma 
desmaterializada, com as suas obrigações fiscais, mas que isso 
lhes permite igualmente a apreciação da informação submetida 
de forma mais integrada.

A completar o top 3 das áreas em que a capacidade tecnológica 
da Autoridade Tributária mais tem evoluído indica-se a eficiência 
na liquidação de impostos (16%), o que parece comprovar a 
relevância dos dois aspetos anteriormente indicados para a 
liquidação dos impostos.

Tax technology e a Autoridade Tributária

9%
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ElevadaModerada Baixa

45% 42% 13%

Qual é a sua expectativa de evolução de investimento  
em tecnologia por parte da Autoridade Tributária? 

A generalidade (87%) das organizações inquiridas tem uma 
expectativa elevada ou moderada quanto à evolução  
do investimento da Autoridade Tributária em tecnologia. 
 
Apenas 13% dos inquiridos tem uma expectativa baixa quanto 
a uma evolução nesta área.

Tax technology e a Autoridade Tributária

   Extra view

É interessante verificar que a expectativa de evolução de investimento 
se altera consoante o cargo que os profissionais ocupam. Enquanto as 
pessoas que exercem cargos de direção apresentam uma expetativa 
elevada de 32% e moderada de 51%, as pessoas com funções 
operacionais e técnicas revelam uma expectativa elevada de 63% e 
moderada de 31%.
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4%27% 25%44%

ExcedeAcompanha  
parcialmente

Acompanha Não  
acompanha

Considera que o investimento em tax technology na sua 
empresa tem acompanhado o da Autoridade Tributária? 

Para a maior parte das organizações inquiridas (71%), o seu 
investimento em tax technology acompanha ou acompanha 
parcialmente o realizado pela Autoridade Tributária. Apenas 4% 
entende que o seu investimento excede o daquela entidade.

Em sentido contrário, um quarto (25%) das organizações 
inquiridas considera que o seu investimento em tax technology 
não acompanha o realizado pela Autoridade Tributária. 

Tax technology e a Autoridade Tributária

   Extra view

Uma análise por função profissional permite concluir que 37% considera 
que o investimento em tax technology na sua empresa não acompanha o 
da Autoridade Tributária, enquanto que 17%  indicam o contrário, isto é, 
que a sua organização tem acompanhado esse investimento.

A perceção de que o investimento em tax technology não acompanha o 
da Autoridade Tributária atinge percentagens de 46% e 43% no setor 
financeiro e no setor do turismo, respetivamente.
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42% das organizações inquiridas tem 
uma expectativa elevada quanto 
à evolução do investimento da 
Autoridade Tributária em tecnologia. 

No entanto, 44% reconhecem que o 
seu investimento em Tax technology 
não acompanha ou acompanha 
parcialmente o da Autoridade 
Tributária. 

Tax technology e a 
Autoridade Tributária
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While tax functions may be somewhat slow to adopt digitized 
processes, tax authorities appear to be increasingly embracing the 
value of digital as they look for more real-time reporting. In fact, for 
perhaps the first time in history, we have entered an era in which all 
tax authorities agree on the same position: The digitization of tax is 
good for everyone. 

Observers have several models to study, and many have looked to 
Brazil’s early adoption of digital tax models. Businesses operating 
there are not only required to submit a Nota Fiscal Eletrônica 
(or NF-e) form every time a taxable action takes place—they are 
required to electronically submit all of their transactional accounting 
information to the authorities for review.2 

And the OECD’s Standard Audit File for Tax (SAF-T) has been in use 
for more than a decade in parts of Europe. In 2020, Norway will 
join the existing six European markets that currently require their 
corporate taxpayers to abide by this international standard for 
electronic exchange of data with tax authorities. Other workstreams 
aimed at improving the digitization of tax authorities continue at the 
OECD level.3 

Other governments and tax authorities are catching on. In July 
2017, Spain introduced the Immediate Supply of Information 
system, requiring certain taxpayers to provide real-time reporting 
of data related to VAT invoices.4 Italy5 introduced a requirement 
for some taxpayers to submit e-invoices through their Sistema 
di Interscambio (SdI) platform beginning January 1, 2019.6 Poland 

The evolution of the tax authorities 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article

is widely expected to replace VAT returns with SAF-T sometime in 
2019.7 Notwithstanding the relative lack of progress by some of the 
more mature tax authorities, many other tax authorities around the 
world are executing on a digital tax strategy. 

It is hardly the first time that tax authorities have adopted new 
technologies to improve the way tax is administered, reported, and 
managed. But recent history suggests that this wave of digitization 
will fundamentally change the relationship between tax authorities 
and taxpayers. 
 
Indeed, tax authorities’ increased demands for greater transparency 
and more timely data are making tax functions consider how they 
can move further upstream in their data sources and (enterprise 
resource planning) ERP systems. And that is forcing them to think 
much more critically about the quality of their data and the way they 
collaborate with Finance and IT to not only improve access but help 
explain any gaps that may be found between the ERP data and the 
data reported to tax authorities.

2 ICAEW, “Digitalisation of tax: International perspectives, 2019 edition,” 2019. View in article
3 OECD, “Tax and digitalisation,” 2018. View in article
4 Deloitte, Trend toward real-time reporting to tax authorities, December 7, 2017. View in article
5 Deloitte, Clarifications announced on upcoming e-invoicing obligations, November 21, 2018. View in article
6 Deloitte Netherlands, E-invoicing in Italy…new requirement, new troubles?, 2018. View in article
7 Orbitax, “Poland to replace monthly VAT return and SAF-T filings with new filing requirement in 2019,” accessed 
March 4, 2019. View in article
Source: Building the tax function of tomorrow — today, Deloitte Insights, March 19. View in article
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40% das organizações inquiridas 
considera que o nível de utilização 
de tax technology é insuficiente.

Muito bom

Suficiente

Bom

Insuficiente

22%

36%

40%

2%

Como classifica o atual nível de utilização de tax 
technology na sua empresa? 

Para 40% dos inquiridos, o atual nível de utilização de tax  
technology nas suas organizações é insuficiente, enquanto  
para 36% é visto como suficiente. Apenas 2% considera  
que o referido nível é muito bom.

Tax technology e as organizações

   Extra view

Em termos setoriais, a perceção de que o atual nível de utilização de tax 
technology é insuficiente é mais expressiva nas organizações do setor da 
saúde (60%), turismo e transportes (50%) e industrial (47%). Em sentido 
oposto estão os inquiridos dos setores financeiro e de tecnologias da 
informação, que consideram que o nível de utilização é suficiente, com 
73% e 53%, respetivamente.

A perceção geral dos colaboradores das organizações é de que o atual 
nível de utilização de tax technology na sua organização é insuficiente,  
em particular nas pessoas que exercem cargos operacionais/técnicos 
(52%) e de administração (56%). Apenas os colaboradores que exercem 
cargos de direção consideram (e em apenas 3%), que o nível de utilização 
é muito bom.
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Área da fiscalidade

Âmbito dos processos

Impostos Indiretos

Automação

Pagamentos

Compliance

Data analytics

Data quality checking

IRC

IRS

Preços de transferência

FATCA/CRS

Património

Outros

Outros

33%

21%

11%

8%

8%

6%

13%

28%

24%

23%

9%

11%

5%

Em que áreas da fiscalidade e em que processos incide 
atualmente o uso de tax technology na sua empresa?

As áreas relacionadas com tributação indireta e direta ocupam 
os lugares de topo das áreas da fiscalidade em que atualmente 
incide o uso de tax technology nas organizações inquiridas, com 
uma representatividade de 33% e 32% (21% nas questões de 
IRC e de 11% em questões de IRS), respetivamente. 

O uso de tax technology nas organizações inquiridas tem 
contribuído essencialmente para a automação dos processos 
e procedimentos adotados (28%), para questões relacionadas 
com pagamentos de impostos (24%) e para questões de 
cumprimento de obrigações (23%).

Infere-se, por conseguinte, que o foco das organizações se 
tem centrado essencialmente em questões que permitam, de 
alguma forma, otimizar as tarefas necessárias ao adequado 
e atempado cumprimento das obrigações fiscais que 
periodicamente são necessárias cumprir.

Deste modo se justifica, por isso, que a utilização de tax 
technology em questões relacionadas com a análise de dados e 
a qualidade da informação contida nos mesmos representem 
percentagens de 11% e 9%, respetivamente. 

Tax technology e as organizações
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Como avalia o atual investimento da sua empresa  
em tax technology?

Em termos de investimento realizado em tax technology, apenas 18% 
das organizações inquiridas considera o atual investimento bom ou 
muito bom. Já 39% vêem-no como suficiente para as necessidades 
atuais da sua empresa. Opinião contrária têm 43% dos inquiridos ao 
classificarem esse investimento como insuficiente.

43% das organizações inquiridas 
considera que o atual investimento 
em tax technology é insuficiente.

Muito bom

Suficiente

Bom

Insuficiente

16%

43%

39%

2%

Tax technology e as organizações

   Extra view

Os inquiridos pertencentes aos setores do consumo e distribuição e  
ao setor das tecnologias de informação são os que melhor avaliam o  
atual nível de investimento em tax technology, ao classificarem-no como 
muito bom.

A opinião de que o investimento realizado pela organização é insuficiente 
é mais expressivo no setor financeiro (55%), no setor do consumo e 
distribuição (48%) e no setor industrial (44%).

Nos colaboradores que exercem cargos operacionais/técnicos, o atual 
nível de investimento é visto como insuficiente (52%), apesar de tal 
perceção ser igualmente partilhada, ainda que em menor percentagem, 
pelos colaboradores que exercem cargos de direção (38%) e de 
administração (44%).
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Acima de  
250.000 euros

Entre 100.000 e    
250.000 euros

Entre 50.000 e    
100.000 euros

Menos de  
50.000 euros

Não houve 
investimento

Últimos 12 meses Próximos 12 meses

Nos últimos 12 meses, quanto é que a sua empresa 
investiu, em média, em tax technology? E quanto 
espera investir nos próximos 12 meses? 

Nos últimos 12 meses, o investimento das organizações inquiridas em 
soluções de tax technology foi, na maioria dos casos, inexistente ou, 
quando existiu, inferior a 50.000 euros anuais.

Com efeito, verifica-se que 82% das organizações inquiridas não 
investiram em tax technology (30%) ou fizeram-no num valor até 50.000 
euros anuais (52%), “não sei / não respondo” não estão sequer disponíveis 
para visualização gráfica no estudo.

A tendência observada com referência aos últimos 12 meses irá manter-se 
para os próximos 12 meses, considerando que 80% das organizações 
inquiridas estima não investir em tax technology (44%) ou fazê-lo até ao 
limite de 50.000 euros (36%).

Verifica-se, contudo, um aumento de 50% na expectativa de investimento 
para os próximos 12 meses em tax technology em montantes mais 
expressivos – acima de 100.000 euros anuais – comparativamente com os 
últimos 12 meses, com um crescimento de 8% para 12%. 

Tax technology e as organizações

   Extra view

São os setores de consumo e distribuição, industrial e tecnologias de 
informação, que lideram os níveis de investimento em tax technology.

4%

4%

7%

5%

10%
8%

36%
52%

30%
44%
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77% das organizações inquiridas 
considera que o investimento em tax 
technology não acompanha o investimento 
em tecnologia das restantes funções ou 
apenas o faz parcialmente.

22%

33%

44%

1%

Excede

Acompanha parcialmente

Acompanha

Não acompanha

Considera que o investimento em tax technology  
na sua empresa tem acompanhado o investimento 
em tecnologia nas restantes funções?

Apenas 1% das considera que o investimento em tax 
technology realizado excede o investimento em tecnologia 
realizado nas restantes funções da sua empresa.

Cerca de 22% considera que o investimento em causa 
acompanha o que é realizado em outras funções, enquanto 
que 33% tem opinião contrária. Perto de 44% considera que 
tal acompanhamento de investimento é apenas parcial.

Tax technology e as organizações

   Extra view

Uma análise por cargos exercidos pelos colaboradores das organizações 
inquiridas, permite identificar que a perceção de que o investimento 
em tax technology não acompanha o investimento em tecnologia 
nas demais funções é manifestada por 46% dos colaboradores que 
exercem um cargo operacional/técnico e, igualmente, praticamente na 
mesma proporção (45%) pelos colaboradores que exercem cargos de 
administração. 
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A tendência de não investimento ou 
investimento anual até 50.000 euros  
em tax technology é reconhecida por 
80% das organizações inquiridas. 

Tax technology  
e as organizações

Adicionalmente, 33% das organizações 
entendem que o investimento que 
efetuam em tax technology é inferior ao 
investimento realizado em tecnologia 
em outros departamentos.



T(ech)x Survey 2020| 26 © 2020 Deloitte & Associados, SROC S.A.

A automação de tarefas associadas 
ao cumprimento das obrigações 
fiscais é identificada como a principal 
prioridade em tax technology (46%).

Qual seria a principal prioridade no caso de um 
investimento em tax technology por parte da sua 
empresa?

As organizações inquiridas destacaram a automação de 
tarefas associadas ao cumprimento das obrigações fiscais 
como a principal prioridade em caso de investimento em 
tax technology (46%).

Em segundo lugar (14%), surgem os processos de 
preparação, validação e entrega dos ficheiros SAF-T de 
faturação e contabilidade e a possibilidade da realização 
de testes de conformidade da informação obtida e o seu 
cruzamento com as declarações fiscais, nomeadamente as 
declarações de IVA e a IES/DA.

Os processos relacionados com a análise de dados e de 
validação da qualidade da informação produzida surgem 
como a terceira prioridade (11%).

Com menor expressão, surgem igualmente necessidades 
associadas a temas de preços de transferência e de 
controlo de incentivos fiscais e financeiros.

Tax technology e as organizações

Cumprimento de obrigações declarativas/reporte 
fiscais (IVA, IRC, IRS, IS, PT, IES/DA)

SAF-T

Automação

Data analytics

Incentivos Financeiros e Fiscais

Arquivo digital

Validação de taxas de IVA

Maior integração com a AT  
(a nível declarativo e inspetivo)

Editorial

Tax e a 
tecnologia

Tax technology 
e a Autoridade 
Tributária

Tax technology  
e as organizações

Caracterização  
da população  
do estudo

Tax technology  
e a função fiscal

Sumário 
executivo



© 2020 Deloitte & Associados, SROC S.A.

Deloitte Insights

Pressure on the tax function may be rising, but the good news 
is that recent technological advancements are enabling new 
solutions. In fact, tools and technologies are already forming 
the foundation stones and characteristics of tomorrow’s tax 
function.

What will tomorrow’s tax function look like? That is difficult to 
predict with precision. But some of the key characteristics are 
already clear. For one, the tax function will be hugely data-driven, 
working in real time to take a more holistic approach on an 
enterprise level. It will have access to all of the ERP data sources 
at a much deeper level of granularity, precision, and accuracy. 
Algorithms will deliver tax expertise and knowledge, while robots 
will take the strain by relieving humans of manual processes. 
Tax professionals will be focused on strategy, working with their 
machines to deliver valuable insights to the business. 
Indeed, with will be a key word in the tax function, as leaders 
create advantages by tapping the power of well-structured data 
with design thinking with analytics with machines.

While a number of technology “families” are emerging, there are 
two — robotic process automation and cognitive computing — 
that seem set to affect the most fundamental change on the 
tax function in the near future. However, it must be noted that 
the greatest use cases for new technologies in tax are created 
when multiple tools and technologies are integrated together 
and plugged into the ERP system. The key is in understanding 
how each drives value in the tax environment and applying those 
insights to each unique situation.

Tomorrow’s tax function today 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article
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What is robotic process automation (RPA)? 
At its most basic, RPA is about automating existing manual 
processes. Often referred to as robotics or robots, RPA is defined 
as the automation of rules-based processes with software that uses 
the user interface and that can run on any software, including Web-
based applications, ERP systems, and mainframe systems.8 

What is it good at? 
RPA is spectacular at automating current manual processes and 
interacting with graphical user interfaces. That makes it particularly 
valuable for the automation of repetitive and manual tasks such as 
populating reports and gathering and transforming data to feed 
downstream processes and advanced analytics. 

How are tax functions using RPA?
Indirect tax leaders are using RPA to perform data-gathering, 
adjustments, reconciliations, processing, and e-filing. Bots gather 
and convert multiple source files to generate jurisdiction-specific 
adjustments, perform reconciliations and notify teams of any 
exceptions, and produce standardized output files and jurisdictional 
summaries. Bots can then submit finalized data to tax authority 
websites and monitor and document acceptance confirmations. 

Automated processes are also being used to collect and reconcile 
company and vendor data to ensure accurate value-added tax 
reporting. The increased speed and accuracy can generate 
meaningful cash savings in the form of reduced interest and 
penalties, and accelerated refunds due to shortened or eliminated 
audit cycles. 

What is machine learning? 
Machine learning is about enabling machines to become increasingly 
more accurate at spotting patterns in data and then using that ability 
to help make decisions. This includes technologies that can perform 
and/or augment tasks, help better inform decisions, and accomplish 
objectives that have traditionally required human intelligence, such 
as planning, reasoning from partial or uncertain information, and 
learning.9

8 David Schatsky, Craig Muraskin, and Kaushik Iyengar, Robotic process automation: A path to the cognitive 
enterprise, Deloitte University Press, September 14, 2016. View in article
9 Deloitte Insights, Cognitive technologies: A technical primer, February 6, 2018. View in article
Source: Building the tax function of tomorrow—today, Deloitte Insights, March 19. View in article

Tax and cognitive technologies 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article
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What is it good at? 
Machine learning and related cognitive technologies are 
great at automating and enhancing decision-making. 
Many cognitive technologies not only develop the ability 
to make decisions based on a history of human decision-
-making data — they improve their decision-making 
capability as they uncover, and work with humans to 
solve, new “exceptions.” 

How are tax functions using machine learning?
Rather than spend human resources on classifying 
expenses for tax purposes, indirect tax leaders are using 
machine learning algorithms to automatically categorize 
expense data across tens of thousands of potential 
categories to support partial exemption calculations, 
saving significant amounts of resource hours and 
reducing potential errors.

Optical character recognition and machine learning 
are assisting tax departments with indirect tax 
overpayment recovery, not only eliminating recurring 
manual reconciliation and analysis but accelerating cash 
recovery and reducing the potential for future over/
underpayments.

Tax and cognitive technologies 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article
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53%
42%

5%

Elevada ModeradaBaixa

Qual a importância da tax technology para a função 
fiscal?

A generalidade das organizações inquiridas (53%) atribui uma 
importância elevada ao uso de tax technology como suporte da área 
fiscal. Atribui-se uma importância moderada a tal uso de 42% à 
função fiscal.

Apenas 5% considera baixa a importância do uso de tax technology 
como suporte da função fiscal. 

Tax technology e a função fiscal

   Extra view

Os inquiridos dos setores financeiro e de turismo e transportes são 
aqueles que maior importância dão à utilização do tax technology como 
suporte à função fiscal (63%). Opinião contrária têm os inquiridos dos 
setores industrial e das tecnologias de informação, para os quais a 
tecnologia desempenha um baixo papel para a sua função.

Uma análise por cargo desempenhado permite concluir que apenas 
3% dos colaboradores com cargos operacionais/técnicos e de direção 
considera baixa a importância do uso de tax technology. A grande maioria 
considera tal uso como elevada, com 57% e 61% respetivamente.

Por oposição, os colaboradores com cargos de administração consideram 
baixa em 17% a importância do uso de tax technology, limitando igualmente 
a importância de tal uso como elevada em 22%.
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Otimização de processos

Eficácia na análise de dados

Cruzamento de informação

Redução de erros

Maior produtividade

24%

20%

19%

19%

18%

Quais os benefícios que a tax technology poderia 
trazer para a sua função?

As respostas obtidas são muito homogéneas. 

Com uma percentagem ligeiramente superior, identifica-se 
como benefício a otimização de processos (24%), seguida da 
eficácia na análise de dados (20%).

O cruzamento de informação (19%), a redução de erros (19%) 
e o aumento da produtividade (18%) são igualmente indicados 
como benefícios que a tax technology poderia aportar para as 
organizações inquiridas.

Assim, de uma forma geral, na opinião das organizações 
inquiridas, o uso de tax technology teria como principal 
benefício a otimização das tarefas associadas à função fiscal 
e a eficácia na análise dos dados da informação, permitindo 
assim obter os desejados ganhos de produtividade e uma 
cuidada análise da informação gerada, fundamental para a 
atempada e adequada à tomada de decisão.

Tax technology e a função fiscal
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Áreas onde a tax technology pode aportar maior valor

Processos que tax technology deveria privilegiar

Impostos Indiretos 
(IVA, IEC’s)

Automação

Compliance

Data quality checking

Data analytics

Pagamentos

IRC

Preços de transferência

Incentivos financeiros  
e fiscais 

Tributação internacional 

Outros

Outros

27%

23%

20%

9%

16%

5%

24%

24%

16%

10%

8%

18%

Quais as áreas da fiscalidade onde a tax 
technology pode aportar maior valor?  
Quais os processos que a tax technology 
deveria privilegiar?

De acordo com as respostas obtidas, as áreas onde 
a tax technology pode aportar maior valor são a dos 
impostos indiretos (24%) e do IRC (24%), seguida 
da área dos preços de transferência (16%). Com 
menor expressão encontra-se a área de tributação 
internacional.

Em termos de processos, as organizações inquiridas 
entendem que a tax technology deveria privilegiar 
as áreas da automação (27%), do compliance (23%), 
da verificação da qualidade da informação (20%) e a 
análise da mesma (16%). 

Tax technology e a função fiscal
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As organizações entendem que o 
principal benefício do uso de tax 
technology reside na otimização dos 
processos. 

Tax technology  
e a função fiscal

Deste modo, as acções prioritárias 
devem incidir sobre a automação 
dos procedimentos e compliance das 
obrigações fiscais, em particular nas 
áreas de tributação indireta, IRC e 
preços de transferência.
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Normativo fiscal complexo e instável

Necessidade de significativo investimento 

Inadequação das soluções existentes

Outros

41%

40%

17%

2%

Qual a principal razão para o não uso recorrente de 
tax technology? 

Os principais impedimentos do uso de tax technology são a 
perceção de que o sistema fiscal é complexo e instável (41%) e de 
que a implementação de soluções de tax technology envolve um 
significativo investimento (40%). 

Adicionalmente, entende-se como motivo limitativo do uso de tax 
technology o facto de as soluções disponíveis serem inadequadas 
às necessidades sentidas (17%).

Tax technology e a função fiscal

   Extra view

É interessante observar que os motivos elencados têm uma elasticidade 
nos vários setores de atividade, sendo a complexidade do sistema fiscal 
apontada em apenas 18% pelo setor financeiro, por contraponto com o 
setor da saúde, que lhe atribui um peso de 70%. Inversamente, é no setor 
da saúde que o fator relativo ao significativo investimento tem menor 
expressão (30%) e maior expressão (73%) no setor financeiro.

Em termos de cargos desempenhados pelos colaboradores das 
organizações, as perceções estão em linha com as médias globais, 
exceto no que aos cargos de administração diz respeito, que atribuem à 
complexidade do sistema fiscal um peso de 61%, mas de apenas 17% ao 
significativo investimento. 
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Ao fornecedor do ERP

Recursos internos

Não utilizamos tax technology

Função fiscal (interna e externa) 

Outros

44%

28%

13%

12%

3%

A quem recorre a sua empresa para o desenvolvimento  
de ferramentas de tax technology? 

Grande parte das organizações inquiridas (44%) afirma dar 
prioridade ao seu fornecedor de ERP quando se trata de 
desenvolver ferramentas de tax technology.

A utilização de recursos internos das organizações é referida por 
28% dos inquiridos. Em apenas 12% dos casos as organizações 
inquiridas recorrem à função fiscal (interna ou externa) para o 
suporte no desenvolvimento de soluções de tax technology. 

É ainda de assinalar que 13% dos inquiridos afirmam não utilizar 
quaisquer ferramentas de tax technology. 

Tax technology e a função fiscal

   Extra view

É interessante assinalar igualmente que no setor financeiro, 82% dos 
inquiridos referiu que o desenvolvimento de soluções é feito com 
recursos internos. No setor industrial, o recurso ao fornecedor de ERP 
representa cerca de 64% das respostas..
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A complexidade do sistema fiscal e a 
perceção de um elevado investimento 
impedem o uso mais recorrente de 
soluções de tax technology. 

Tax technology  
e a função fiscal

Os especialistas da área da 
fiscalidade apenas são envolvidos no 
desenvolvimento de soluções de tax 
technology em 12% das situações. 
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People have been talking for years about integrating new 
technical skills into the tax function. At first, it was so that tax 
leaders could better communicate with the business. Now, 
the trend is toward developing more technology-focused 
skills within the function—particularly capabilities in areas 
such as analytics, data science, and process optimization.

While, in many cases, this might mean onboarding new 
talent from a range of diverse backgrounds and technical 
capabilities, current experience suggests that existing 
tax professionals can—and indeed, must—be the ones 
to develop many of the new necessary capabilities. As 
automation removes routine tasks, professionals will need 
to engage in more value-adding activities, requiring a certain 
level of upskilling and technical education to achieve. Tax 
leaders should be seeking an evolution in tax capabilities 
rather than a revolution.

It’s not just new and middle-manager tax professionals who 
will need upskilling. So, too, will tax leadership and other 
members of the tax ecosystem. Tax lawyers, for example, 
should be considering how automation will change how they 
work and the type of work they do—for instance, they may 
want to study how digitization has changed the controversy 
and audit landscape in places such as Mexico and Brazil. 
New technology skills will be part of the mix; new ways of 
working will also be required.

Understanding the skills that will be required in tomorrow’s tax 
function will take some deep thought and analysis—another use case 
for advanced analytics, by the way. But one thing is clear: Today’s 
tax capabilities are insufficient to deliver value for the tax function of 
tomorrow.

 
 

 
 
 

Source: Building the tax function of tomorrow — today, Deloitte Insights, March 19. View in article

Skills and capabilities 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article
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So what will it take to embody tomorrow’s tax function today? 
Obviously, the exact tech nologies, models, and capabilities will 
largely depend on the particular industry segment, existing 
technologies in place, pain points, and the context within which the 
tax function operates. Every company will be different. And there 
are no off-the-shelf tools or standardized road maps to offer a silver 
bullet.

However, experience suggests a number of steps that tax and 
finance leaders could be taking today in order to better prepare the 
function for tomorrow. 

• Monitor regulatory and tax trends. Tax authorities are leading 
the way, offering strong signals of how tax will evolve over the 
coming decade or more. Continue to invest in understanding 
the rapid regulatory changes around the globe and build 
collaborative relationships and dialogue with your tax authorities 
as they evolve. And form a viewpoint on digital disruption, based 
on your view of the market and key trends. Leveraging signals 
in the market, current technology trends (both consumer and 
business), and a clear understanding of the organization’s 
overall digital strategy and expectations, develop your own 
stance on how digitization and automation will influence the tax 
function of tomorrow. 

• Envision your target operating model. Creating your operational 
vision for the future will be key to helping define and execute 

your long-term technology road map. Look outside of the 
traditional tax infrastructure to assess existing capabilities and 
technologies across the organization that can be leveraged and 
then develop your digital road map, recognizing where you want 
to go in the long term, and how that can be achieved through 
practical and achievable steps. Focus on investments that solve 
immediate pain points while building toward the longer-term 
vision. 

• Start enhancing your data now. Given that the tax function relies 
upon every transaction housed in the data generated by the 
business, tax data requirements can help drive an enterprise 
data model that will support enhanced planning and analysis.  

Remember that emerging digital technologies are only as good as the 
data they have to work with. 

• Generate internal support. Evolving into tomorrow’s tax function 
will require broad-based support from across the organization. 
Building the business case for change will be critical, not only for 
generating internal buy-in for change programs but to secure the 
investment and leadership support that will be required over the 
longer term. Look for other large IT or finance initiatives (such 
as a move to cloud, finance transformations, or adoption of new 
outsourcing models) that can concurrently help your tax goals 
and objectives.

Getting started 
Building the tax function of tomorrow — today. View in article
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• Cultivate the right framework. Given where most tax functions 
are today, the shift toward the tax function of tomorrow will 
require significant change management and leadership. This isn’t 
just about ensuring that existing employees and stakeholders 
go along for the ride. It is about creating a progressive, adaptive, 
and forward-looking culture within the tax function—one 
that not only instills confidence in every decision or task but 
continuously evolves and innovates as external pressures and 
technology models change.

At the end of the day, it is important to remember that the 
transformation happening around you—shared data, social 
engagement, digital assistants, cloud platforms, connected 
devices—is not about people versus machines. It’s about human 
collaboration and impact made greater with machines. It’s 
about creating advantage by validating and managing your data, 
using it with purpose, unlocking insights in real time, arriving at 
smart decisions, and creating better business outcomes—then 
automating and repeating that in myriad ways across your company. 
People alone can’t do it. Technology alone can’t do it. It takes 
humans with machines, working together in a designed system.

As the pressure for change on the tax function reaches a boiling 
point, the future offers tax leaders opportunities to not only 
relieve the pressure but also to change the status quo entirely. The 
goal: to turn tax into a source of agility, strategic insight, and even 
innovation.

Source: Building the tax function of tomorrow — today, Deloitte Insights, March 19. View in article
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De entre as organizações convidadas a participar, foram 
obtidas 122 respostas, permitindo estruturar o grupo da 
seguinte forma:

Número de colaboradores: 60% das 
organizações têm mais de 250 colaboradores;

Principal setor de atividade económica:  
30% pertencem ao setor industrial;

Distribuição geográfica: 55% das organizações 
têm a sua sede social na zona da Grande Lisboa;

Função desempenhada na organização:  
54% desempenham funções de direção de área  
ou função.

Todas as respostas foram recolhidas de forma anónima e 
confidencial, sendo apenas analisadas no seu conjunto e 
para os objetivos do presente estudo.

O inquérito que serviu  
de base a este estudo 
foi realizado durante o 
mês de março de 2020 e  
foi dirigido a um conjunto 
de organizações com 
sede fiscal em Portugal.

Caracterização da 
população do estudo
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