


hiTax Hub – portal único
para todas as aplicações 

subscritas

Aplicações Software
as a Service (SaaS)

de disponibilização
simples e imediata

Desenvolvimento e atualização 
contínuos de todas as 

aplicações

hiTax
Ecossistema de soluções tecnológicas que 
permitem, por um lado, automatizar os processos 
financeiros e fiscais da sua organização, garantindo 
poupanças efetivas de tempo e custo, e por 
outro, fazer com que a função fiscal crie valor 
acrescentado para o negócio

Sem limite
de utilizadores

Sem custos de 
infraestrutura, 
alojamento ou 
hardware

Sem licenciamento 
de software

Sem custos de 
manutenção 
ou suporte



hiTax SAF-T
Aplicação web para análise, estrutural e de conteúdo, 
de ficheiros SAF-T de contabilidade e faturação, com 
o objetivo de antecipar incorreções e riscos na 
informação a ser submetida no portal da 
Autoridade Tributária (AT)

Identificação de erros,
antecipando a validação do 
momento de entrega

Identificação de potenciais
riscos, antecipando testes
da AT, pós submissão 

Extração da informação
para Excel 

Navegação e consulta web
da informação 

Comentários e anexos 
a elementos dos ficheiros

Funcionalidades da aplicação:

Antecipação de divergências

Minimização de riscos

Facilidade de acesso
à informação



hiTax Analytics
Aplicação web de visualização, gestão e análise 
de informação fiscal, integrada desde o momento 
da recolha dos dados até à sua disponibilização 
de forma gráfica, interativa e intuitiva

Recolha automática 
de informação do portal 
da Autoridade Tributária

Consolidação de informação 
de várias empresas

Arquivo dos documentos 
extraídos

Largo espectro de análises
gráficas pré-definidas

Atualização automática 
da informação

Funcionalidades da aplicação:

Minimização do tempo
despendido na recolha
e tratamento de dados

Transformação
de informação
desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada
de decisão



hiTax VAT Recovery
Aplicação web para recuperação de IVA em créditos 
de cobrança duvidosa, através do processamento 
fiscal automático de faturas, providenciando 
informação detalhada e um acompanhamento 
integrado de todo o processo

Análise e gestão integrada do 
processo de recuperação de IVA
de uma ou mais empresas

Identificação automática
do tratamento fiscal a dar
a cada uma das faturas

Submissão automática
dos Pedidos de Autorização
Prévia (PAP) nos casos
aplicáveis

Acompanhamento diário
automático de todos os PAP

Relatório completo, organizado
e detalhado sobre todo o processo

Funcionalidades da aplicação:

Minimização da intervenção
humana na inserção de dados

Maior robustez
e segurança no processo,
minimizando o risco

Transformação de
informação desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada de decisão

Maior controlo e maximização
dos montantes recuperados



hiTax Payer X-Ray
Aplicação web para consolidação de informação 
de fontes públicas através da pesquisa pelo Número 
de Identificação Fiscal (NIF), de forma estruturada

VIES

Identificação clientes/fornecedores 
PT & AO

Lista de execuções e insolvências 
CITIUS

Lista negra da AT e SS

Lista de IPSS e Fundações

SICAE

Contratos e Beneficiários de 
Benefícios Fiscais

Base.gov

Publicações MJ

Funcionalidades da aplicação:

Minimização do tempo
despendido na recolha
e tratamento de dados

Transformação
de informação
desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada
de decisão



hiTax Social Security
Aplicação web para automatização de inserção 
e extração de informação no portal da Segurança 
Social (SS) e Fundo de Compensação 
do Trabalho (FCT)

Iniciação de contratos
de trabalho na SS e FCT

Cessação de contratos
de trabalho na SS e FCT

Pedido de reembolso
no FCT

Extração de informação da SS
e FCT, consolidada ou por 
trabalhador

Extração de print screens
da SS e FCT

Funcionalidades da aplicação:

Minimização da intervenção humana
na inserção de dados

Maior robustez e segurança
no processo

Minimização do tempo
despendido na recolha
e tratamento de dados

Transformação
de informação
desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada de decisão



hiTax Real Estate 
Aplicação web de apoio à gestão imobiliária,
com informação histórica do património, atualizada 
em tempo real, alertas para eventos relevantes 
e alterações da carteira de imóveis, indicadores 
chave e arquivo central de informação

Recolha automática de informação
do portal da Autoridade Tributária

Consolidação da informação
de imóveis de várias empresas

Alertas sobre alterações
na carteira de imóveis e sobre 
incongruências de informação

Largo espectro de análises
gráficas pré-definidas

Atualização automática da informação

Registo histórico de toda a informação

Arquivo de informação e documentos

Funcionalidades da aplicação:

Minimização do tempo
despendido na recolha
e tratamento de dados

Transformação
de informação
desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada
de decisão



hiTax SIGU
Aplicação web para apoio à gestão do urbanismo, 
através da criação de análises gráficas, com base 
no perfil dos imóveis localizados no Município, 
dos proprietários e da respetiva receita fiscal

Recolha automática de
informação do portal da
Autoridade Tributária

Análises gráficas do perfil dos
imóveis localizados no Município

Análises gráficas sobre
os proprietários, a receita e as isenções 
dos imóveis localizados no Município

Localização GPS de imóveis urbanos

Extração de dados para ficheiros Excel
ou CSV 

Atualização automática da informação

Funcionalidades da aplicação:

Minimização do tempo
despendido na recolha
e tratamento de dados

Transformação
de informação
desestruturada
em conhecimento

Mais e melhor informação
para apoio à tomada
de decisão



hiTax Mobility Seller
Aplicação web para simulação do Total Cost of 
Ownership (TCO) de um automóvel, ou seja, o custo no 
momento da compra e ao longo da sua detenção, 
incluindo o impacto fiscal, de forma rápida e intuitiva

Cálculo do TCO tendo em conta
diferentes perfis de comprador
e veículo

Cálculo do TCO e comparação
do mesmo entre diferentes
veículos

Análises gráficas intuitivas e interativas, 
das várias componentes do TCO

Extração de relatório PDF com
o resumo da simulação

Estatísticas sobre as simulações efetuadas 
na plataforma

Funcionalidades da aplicação:

Mais e melhor informação
para o adquirente

Mais confiança
para o vendedor

Legislação sempre atualizada



hiTax SIFIDE
Aplicação web para a preparação, submissão e 
documentação de candidaturas ao SIFIDE, integrando 
todo o processo, com total acesso e transparência 
para o cliente

Check list e repositório
para recolha de informação

Acompanhamento em real time
da candidatura

Disponibilização de toda
a informação de forma consolidada
ou detalhada

Funcionalidades da aplicação:

Maior transparência

Eficiência na partilha
de informação

Mais e melhor informação
para apoio à tomada
de decisão
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