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Certificado Digital

Você já imaginou alguém enviando por “engano” informações de sua organização para a

Receita Federal, alegando que sua organização movimentou alguns milhões de reais? Ou ainda alguém

“sacando” o recurso do FGTS dos seus funcionários? Dá para ter idéia do transtorno?

Para garantir que suas informações tenham destino certo e de forma inviolável, sem ser

substituída por intrusos é fundamental que exista uma chave de acesso exclusivo. A certificação digital é

essa chave e garante esse acesso das suas informações. Somente a sua informação chegará ao destino,

sem estelionatários, hackers, ou quaisquer outros atravessadores.

A partir deste ano de 2018 só será possível entrega de obrigações fiscais mediante

Certificado Digital. Veja a quantidade de obrigações a cumprir:

1) Obrigações acessórias da Receita Federal, tais como: SPED-ECF e ECD, DCTF, DIRF.

2) Obrigações do Ministério do Trabalho – RAIS

3) Obrigações Previdenciárias – GFIP

4) Obrigações mistas trabalhistas – e-Social. – prazo até 31/07/2018

O certificado digital permite que sua organização outorgue uma procuração ao escritório

contábil para que ele se relacione com os órgãos públicos e entregue as obrigações por sua organização.

Se  sua  organização  (ou  empresa)  ainda  não  fez  certificação  digital,  apresse-se,  pois  não

teremos mais como entregar obrigações de quem não tiver Certificado Digital.

Recomendamos o certificado tipo e-CNPJ  –  modelo  A1 (válido por 1 ano) custo

aproximado R$ 200,00. Este produto é feito e entregue por: SERASA, CERTSign, ou Imprensa Oficial.

INDICAMOS: Astec Certificados – (11) 5085-4083 ou ki Certificadora (11) 3129-9379

Em caso de dúvidas fale conosco (11) 2095-2088 ramal 616 com Adriana.

Aguardamos
o seu

certificado


