


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 utilização
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