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QI, FATCA e CRS Reporting

Aplicação Web

Solução modular

Atualizações constantes

CARREGAMENTO CORRECÇÕES PRODUTOS

RESOLVIDO!

Upload do Excel

Verificação automática

Correção de dados/módulos

SOFTWARE

FUNCIONALIDADES

RELATÓRIO

Módulos 1042, 1042-s, 1099

XML FATCA

CRS XML 

AVANÇADO

Reconciliações multinível

Filtros e classificação de dados

Relatórios /Estatísticas do 
Excel

BEST IRS é uma solução concebida para gerir as notificações QI, FATCA e CRS de uma
forma simples e profissional.

Alimentado por arquivos Excel, o software orienta os usuários na identificação dos
valores a serem reportados e, automaticamente, produz todos os módulos necessários
para a elaboração de relatórios.

A BEST IRS está constantemente atualizada e alinhada com todos os regulamentos. É um
software completo capaz de satisfazer as necessidades mais complexas. Uma ótima
ferramenta adequada pela funcionalidade, flexibilidade e intuitiva para uma adaptação
rápida dos seus utilizadores .

A nossa missão é simplificar e proteger o seu negócio. Fazemo-lo através de soluções
informáticas específicas e profissionais que combinam o conhecimento técnico fiscal
com décadas de experiência.

Contacte-nos para mais informações.
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BEST IRS reduz o tempo e os riscos operacionais
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A confiança dos nossos clientes é primordial para nós e os 
seus testemunhos a certeza da nossa missão.

"O serviço oferecido é excelente.  Alta competência e disponibilidade no caso de ser 

necessária uma comparação ou alteração."

"Software muito útil para enquadrar e dividir rendimentos de acordo com os complexos 

regulamentos fiscais dos EUA."

"Há vários anos que utilizamos os seus serviços e temos conseguido verificar a 

fiabilidade, precisão, correcção e experiência. A sua disponibilidade e cooperação 

permitiram-nos elaborar relatórios sempre correctos e, por conseguinte, sem quaisquer 

observações.

"Você é um fornecedor muito confiável e profissional."

"O serviço que prestam é impecável e indispensável. No que diz respeito ao software, 

acho a ferramenta muito útil, intuitiva e fácil de usar.

"Serviço pontual e eficaz.  Sempre atualizado com os últimos desenvolvimentos 

regulatórios.  Altamente recomendado para todos os seus requisitos de declaração de 

IRS.

"O software permite que você reconciliar contas e eventos rapidamente, especialmente 

quando é necessário dividir o código de renda 06 em diferentes códigos de renda como 

resultado de reclassificações. Ele também permite que você corrija os cálculos do 

programa nos seus formulários devido a reclamações de cupons e mantê-los em 

evidência. É também muito útil para a compilação automática de todos os formulários 

1042s e 1042s e para a produção do caminho a ser enviado ao IRS".
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