


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 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
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