Acelerador de Implantação de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços para Prefeituras NFSe-P
Aumente sua arrecadação e reduza a sonegação em tempo recorde.

Historicamente os projetos de informatização sempre mostraram-se excessivamente longos,
resultando em sistemas complexos que exigem manutenção especializada.
O acelerador de NFSe-P para prefeituras é um conjunto de aplicativos para controle da
arrecadação municipal, concebido para ser acessado inteiramente via Internet e sem a
necessidade de investimentos pelas Prefeituras. A ativação é rápida e de baixo risco.

A Nota Fiscal Eletrônica e o Sistema Público de Escrituração Pública.
De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, as administrações tributárias da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do
Estado, atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de
informações fiscais, na forma da lei ou convênio.

Benefícios

• Ampliação da Base de Contribuintes.
• Redução Efetiva da Sonegação.
• Incremento da Arrecadação.

Com base no mencionado pressuposto, o Decreto nº 6022, de 22.01.2007, instituiu o SPED Sistema Público de Escrituração Digital, definido como "instrumento que unifica as atividades
de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a
escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo
único, computadorizado, de informações " e que tem a Nota Fiscal Eletrônica com um de seus
alicerces.

Prefeituras pioneiras já obtém significativos ganhos de arrecadação pelo uso da Nota Fiscal
Eletrônica.

• Efetividade Plena nas Ações Fiscais.
• Redução da Inadimplência.
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• Redução de custos.
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• Simplificação dos Procedimentos.
• Nenhum Investimento em Tecnologia
de Informação
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Arrecadação de IPTU em SP (em Bilhões R$)

Acelerador de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços para Prefeituras NFSe-P’.
Oferecido 100% via Internet, o conjunto de aplicativos oferecem as Prefeituras um completo
arcabouço de Tecnologias e Serviços para a rápida ativação da Nota Fiscal Eletrônica,
incluindo assessoria a montagem dos decretos, regulamentos e portarias necessárias a dar o
cunho legal à Nota Eletrônica.
Funcionalidades Disponibilizadas:

•
•
•
•

Controle da Arrecadação de ISS.
Controle da Regularidade Fiscal do Contribuinte de ISS.
Controle da Emissão da Nota Fiscal de Serviços.
Controle de Créditos, entre outros.

Conheça melhor nosso modelo. Entre em contato para uma apresentação.

Tel.: (21) 2122-9903 - http://www.multicomnet.com.br

