


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 VAT Recovery
Aplicação web para recuperação de IVA em créditos 
de cobrança duvidosa, através do processamento fiscal 
automático de faturas, informação detalhada e 
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
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