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A vida empreendedora não é fácil. Se você formalizou há pouco tempo, você sabe como, de repente, novas obrigações surgem. Nesse cenário, ao buscar impostos e contratos, o termo que muitas vezes aparece em uma certa frequência é um certificado digital. Qual é o contrário? Para que é isso? Você precisa ter um? Muito calmo neste momento porque estamos aqui para ajudar! Antes, no entanto,
vamos contextualizar. Junto com o número de empresas, o volume de emissões ( de certificados digitais vem crescendo a cada ano. Isso mostra como é importante ir digitalmente! A emissão de contas eletrônicas, o uso de internet banking, a assinatura de documentos digitais, o envio de informações para a Receita Federal e muitas outras atividades rotineiras só são possíveis usando um certificado
digital, sabe? Mas não pense que essa tecnologia só deve ser usada por grandes empresas. Cada vez mais MEIs e MEs veem esse serviço como uma forma de obter uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Isso se deve principalmente à desburocratização dos processos e ao aumento da segurança e desempenho que um certificado digital proporciona. Você tem um monte de perguntas
sobre isso? Então continue lendo esse post especial! Nos tópicos a seguir, você poderá desvendar os benefícios, tipos, operações e muito mais sobre o certificado digital. Vamos embora, sim? O que é um certificado digital? É a identidade digital de uma pessoa física ou jurídica que permite transações pela internet com a validade legal de um CPF físico. O Certificado Digital permite enviar e assinar
documentos legalmente pela Internet, bem como emitir notas fiscais eletrônicas, a capacidade de realizar transações bancárias e enviar determinadas declarações, como imposto de renda corporativo (IRPJ) e eSocial.Dentro do certificado digital armazenado uma série de informações, incluindo dados pessoais do proprietário, datas de renovação, chave pública, número de série, nome e certificado de
assinatura digital responsável pela emissão do certificado. Os documentos assinados digitalmente como certificado digital são criptografados no momento da apresentação, o que significa que as informações são codificadas em muitos códigos e embaralhadas para aumentar a segurança dos dados quando são transmitidos para a Internet. Em alguns casos, as agências governamentais podem exigir um
certificado digital para transações. Como exemplo, se você colocar notas fiscais eletrônicas. Melhor do que conhecer as diferenças básicas entre os tipos disponíveis para você escolher o que melhor se adequa às suas necessidades, certo? Quais são os tipos de certificados existentes? Existem dois tipos de certificados: A1 e A3. Como não existe o modelo ideal, pois varia de empresa para empresa,
destacamos aqui o principal e as falhas de todos para facilitar suas escolhas, ok? Certificado A1Advantages: um arquivo digital que pode ser instalado em várias máquinas ao mesmo tempo; instalação rápida; capacidade de acesso de qualquer lugar do mundo; capacidade de integração em NF-e;facilidade de uso em computadores, celulares e tablets. Fraquezas: devem ser atualizadas anualmente;
senha é solicitada apenas uma vez. Certificado A3Advantages: validade de 1 a 3 anos; Todos devem digitar uma senha independentemente do tipo; mais barato em comparação com o custo por ano. Desvantagens: Você deve ter um dispositivo móvel (mapa, marcador ou pen drive) à mão para usar; Só pode ser usado em um computador de cada vez. Não pode ser integrado ao NF-e Se sua senha
estiver bloqueada devido a erros consecutivos, você precisa comprar um novo certificado. Existem 4 versões de certificados digitais: e-CPF é uma identificação eletrônica especificada para pessoas físicas, o e-CNPJ é destinado a pessoas jurídicas, nF-e emite notas fiscais eletrônicas, e o certificado SSL usa criptografia para proteger dados e informações do site de terceiros, o que é mais recomendado
para o e-commerce. Para adquirir um certificado digital, você deve escolher entre o tipo A1 ou A3 para e-CNPJ ou NF-e, por exemplo. Cada um tem seu próprio propósito. Neste post, vamos focar em certificados voltados para empresas. Qual é a relação entre CNPJ e certificado digital? e-CNPJ contém todas as informações do CNPJ em formato eletrônico. Assim, o responsável pelo certificado deve ser o
representante legal da empresa antes do Produto da Federal.Com este, é possível declarar imposto de renda, acesso a serviços diretamente no site do Imposto de Renda, emitir certificados digitais e notas fiscais eletrônicas, assinar documentos com validade legal, enviar informações sobre trabalho, impostos e seguro social, participar do comércio eletrônico estadual e emitir proxy eletrônico para
contabilidade. A emissão de notas eletrônicas via e-CNPJ é mais especificada quando o responsável é o remetente, pois é melhor não compartilhar a senha com os demais. Nesses casos, o certificado NF-e é o mais recomendado para a emissão do CPF do empregado. Já avançamos em termos de certificação digital e NF-eBy: o certificado digital NF-e é uma das pequenas empresas mais procuradas
que devem emitir contas eletrônicas. A propósito, seu uso é único para este propósito! A empresa pode atribuir uma responsabilidade do empregado pelas emissões, tornando o processo mais organizado e seguro, optando pela necessidade de compartilhar dados e senha do e-CNPJ. Uma das vantagens de usar a versão eletrônica é reduzir o custo de impressão e armazenamento desses documentos.
O certificado também emissão de uma conta de consumidor eletrônico (NFC-e) relacionada a um cupom fiscal entregue a um cliente após a compra de um produto ou serviço. Uma nota fiscal de serviços eletrônicos (NFS-e) também pode ser emitida como tal, substituindo o extrato de serviço. É utilizado para confirmar a realização do serviço e recebe um imposto sobre serviços (ISS) determinado pela
prefeitura local. Para gerar certificado NF-e é utilizado em 2 pontos: na assinatura digital do documento em que o certificado deve conter o CNPJ da empresa e, finalmente, ao transferir o documento para a Secretaria da Fazenda. Você tem que ter muito cuidado aqui porque é fácil ficar confuso. Entenda: na prática, uma assinatura digital é inserida no certificado para garantir a integridade e autoria das
informações. Portanto, tem força legal. Embora seja o mesmo signatário, a assinatura digital é exclusiva de cada documento. A assinatura eletrônica não utiliza o certificado, pois a prova coletada no momento de seu marco serve como prova de sua autenticidade. Só pode ser usado se os signatários concordarem. Vale ressaltar que a assinatura eletrônica não tem a mesma validade legal que o registro e
autenticação no registro. Ele é feito a partir de escrever uma assinatura na tela de um dispositivo que pode ser um computador, tablet ou celular. Até a imagem digitalizada da legenda é válida. As evidências que confirmam sua autenticidade podem ser: geolocalização, gravação de voz, foto, número IP da máquina e outros. Em alguns casos, a assinatura deve ser feita por meio de um certificado digital ou
que seja registrada no registro. No entanto, se tudo isso não for obrigatório, você pode usar com segurança a assinatura eletrônica sem medo de lidar com quaisquer problemas legais. Por que usar esse serviço? No dia-a-dia, muitas empresas e microempreendedores utilizam um certificado digital mesmo quando não é obrigatório. Isso se deve aos muitos benefícios que este serviço oferece, como
aumento da segurança por fraude, prova da identidade do signatário e obstrução de perguntas nos autos. Além disso, todas as transações de dados são criptografadas, permitindo que você rastreie o caminho percorrendo o documento, protegendo-o de ataques de terceiros. Outra grande vantagem do uso de um certificado digital é reduzir custos e reduzir a burocracia no dia a dia do trabalho, pois a
adoção desse recurso elimina a necessidade de impressão de documentos, além de reduzir o custo de mudança para uma nota para assinatura e reconhecimento da empresa. Sem contar que também torna o processo de faturamento muito mais rápido. Quem pode usar um certificado digital? Seja física ou legal, qualquer pessoa pode ter um certificado digital que agora tem o mesmo poder que o CPF
ou Original. No entanto, se o CNPJ for enquadrado como inutilizável, suspenso ou cancelado, você precisará mencionar a situação antes de fazer uma solicitação. Em alguns casos, o uso de um certificado digital é obrigatório devido a questões legais e fiscais que afetam empresas de todos os portes. Confira abaixo algumas dessas situações obrigatórias: para recusas para lucros estimados ou lucros
reais como regime tributário; para emissão de e-bill; para a demissão de contas recebidas; para empresas com mais de 3 funcionários optar pelo Simples Nacional para a entrega de informações sobre emprego (eSocial), Previdência Social (Guia de Recolhimento do FGTS) e impostos (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ;p com mais de 11 funcionários contendo todas as informações de trabalho;
Uma lista de documentos da empresa e de seu representante legal deve ser apresentada de olho para instalar um certificado a ser autorizado. Quais documentos são necessários para obter um certificado digital como pessoa jurídica? Neste caso, você precisa apresentar o original e uma cópia de todos os documentos que descreveremos abaixo. Se organizar com antecedência não perca nenhum,
concordou? Documentos da empresa: documento estatutário, que pode ser um alvará, um contrato social ou uma declaração do empreendedor, no caso de microempreendedores individuais (MEI); Alterações contratuais, se houver; Documento eleitoral do atual conselho, se aplicável; a carteira do CNPJ emitida um dia antes da verificação dos olhos. Documentos do representante legal: documento de
identidade em data de validade; CPF;comprovante de residência é emitido no prazo de 3 meses e em nome do proprietário. No caso de um representante legal, também é necessário coletar dados biométricos (pessoais e digitais) durante a visita.Como funciona um certificado digital? O certificado é emitido por um órgão certificador (CA) afiliado ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI) e à
Receita Federal. Em primeiro lugar, o primeiro passo é escolher entre as opções de modelo oferecidas pela CA, cujo certificado é mais adequado à realidade do seu negócio. Após o devido pagamento, é necessário planejar uma verificação ocular do representante legal da empresa em um dos locais de atendimento das autoridades certificadoras. No momento, são fornecidos documentos no tema
anterior para a introdução do certificado digital. Certificado de instalação No caso CertificadoA1, que não possui download de mídia física deve ser feito no site para concluir o contrato de CA. Fique de olho nas instruções do sistema operacional e do navegador usar com um certificado digital, pois nem todos são suportados. O certificado é armazenado no próprio computador, e sua emissão deve ser feita
por um navegador de Internet. Para obter um certificado Tipo A3, você deve instalar manualmente o dispositivo de acordo com as instruções da empresa contratante. Uma vez instalado, certifique-se de executar o teste para confirmar que tudo está funcionando corretamente e pronto para ser usado. Um certificado de leitor digital No caso do A3, o leitor de certificados digitais mantém todas as
informações criptografadas e só pode ser usado quando conectado a um computador. O hardware lê cartões inteligentes (também chamados de smart cards), vinculando o chip de cartão ao site que roda no computador. O leitor pode ser adquirido com um certificado digital ou de uma só forma. Apenas um detalhe: no momento da compra, tenha cuidado para garantir que ele seja aprovado pelo Instituto
Nacional de Tecnologia de Chaves Públicas (ICP-Brasil) para garantir que ele funcione corretamente. Assinar documentos Como vimos, uma das maiores vantagens que um certificado digital oferece é a capacidade de assinar documentos digitalmente, economizando tempo e dinheiro com gastos em notia. Até agora tudo bem, não é? Então vamos seguir em frente. A assinatura digital está associada ao
certificado de assinatura. Assim, qualquer alteração no documento é perceptível, garantindo sua integridade e autenticidade. Além disso, vale ressaltar que ele possui uma caracterização de falha - tradução: enquanto o certificado for válido, o signatário não pode recusar a autoria da assinatura digital. Enviar e-mails agora, trabalhar sem e-mail é quase impensável, não é? Você já parou para notar a
quantidade de informações confidenciais e documentos importantes que enviamos através desta ferramenta? É enorme! Para essas e outras, muitas empresas decidiram colocar uma assinatura digital em suas contas. Este procedimento simples já reduz significativamente o risco de enviar ou receber mensagens falsas, antifraude. Afinal, o recurso permite provar que o e-mail realmente veio do
remetente, e que ele não foi alterado após a apresentação. Isso é através de um certificado digital que criptografa mensagens enviadas aos destinatários. Eles, por sua vez, conseguem autenticar com chaves públicas. Com um certificado digital, você pode rastrear todo o caminho que percorreu por e-mail até chegar ao seu destino, facilitando a identificação definitiva de alguns dos golpes. Além disso, o
e-mail se torna legítimo! Além disso, está instalado online, sem a necessidade de baixar programas ou mudar sistemas. Quanto custa um certificado digital? Os valores do serviço variam de 200 a 500 reais, dependendo do tipo de certificado. O pagamento pode ser feito com dados bancários ou cartão de crédito. fundos de pagamento que proporcionam a possibilidade de parcelas. Mais importante do
que o valor, no entanto, é pensar no tipo de certificado digital mais adequado à realidade do seu negócio. Graças à tecnologia de proteção da segurança da informação, ainda não há certificado digital gratuito no mercado. Sabendo disso, faça uma pesquisa detalhada sobre a autoridade de certificação que deseja contratar no site da PME e verifique sua credibilidade no mercado, como o atendimento ao
cliente é feito, se a qualidade do suporte técnico é realmente boa e se as opções de certificado digital estão de acordo com as necessidades da sua empresa. Quando devo atualizar meu certificado digital? Como cada certificado expirou, o empreendedor deve estar ciente do momento do pedido de renovação. Recomenda-se que a prorrogação ocorra 45 dias antes da data de validade. Aqueles
classificados como tipo A1 devem ser renovados após 12 meses e tipo A3, entre 12 e 36 meses, dependendo do plano contratual. Apenas um certificado individual pode ser renovado online. No entanto, as pessoas jurídicas precisam que o proprietário visite pessoalmente um dos postos de gasolina para inspeção. Quais são os principais erros no certificado? Alguns erros são comuns quando usamos um
certificado digital. Então, para prevenção, vamos dar algumas dicas! Nesse contexto, um dos principais erros são os requisitos mínimos do computador para operar corretamente o certificado. Com isso em mente, verifique no site da AC todas as informações disponíveis a este respeito antes de escolher um modelo para sua empresa. Como regra geral, se houver um problema, primeiro certifique-se de
que seu certificado está dentro da data de validade. Se você tiver expirado, remova-o e amplie o serviço. Outro erro específico do A3 está relacionado ao motorista. Como regra geral, neste caso a resolução é simples: verifique a presença de uma versão mais precisa e reinstale. Se o problema persistir, não deixe de entrar em contato com o suporte técnico das empresas certificadoras o mais rápido
possível para normalizar a situação. De quem é o certificado digital disponível? No momento da inscrição, a empresa deve fornecer dados pessoais ao proprietário e ao responsável pelo certificado digital. De acordo com a Constituição, o representante legal da empresa deve ser o proprietário, enquanto o responsável é o responsável que terá a chave privada para usar o certificado. Caso o responsável
não seja o proprietário, ele não poderá apresentar requerimentos que dependam de correspondência entre CNPJ e CPF para serem autorizados. Segundo o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, órgão que permite a emissão de certificados digitais no país, o proprietário é totalmente responsável pelo certificado e tudo o que lhe foi assinado - mesmo que tenha sido utilizado por terceiros.
Lembrando que não é recomendável usar digital é considerado um crime de mentiras ideológicas. Quando revogar um certificado digital? O certificado digital deve ser revogado se certas situações surgirem. Este é um caso de alteração de alguns dados do certificado, como dados da empresa, do proprietário ou responsável, ou se algum dado for registrado incorretamente. Além disso, os certificados A3
que usam um cartão inteligente ou token USB como multimídia devem ser retirados em caso de perda, roubo, uso indevido, compromisso, bloqueio ou até mesmo esquecimento de senha. Para revogar um certificado digital, você deve entrar em contato com a empresa responsável, seja online, por correio ou pessoalmente. Apenas o proprietário ou responsável pode fazer essa solicitação. Neste ponto,
você percebeu que investir em certificados digitais gera inúmeros benefícios para as empresas, certo? Afinal, a segurança e a proteção de informações e dados sensíveis devem ser uma preocupação constante para qualquer empreendedor, seja de pequenas ou grandes empresas. A introdução desse tipo de tecnologia permite que a empresa leve a empresa ao próximo nível, com mais organização,
flexibilidade de processos e segurança. Pronto para escolher um órgão de certificação que tenha experiência e credibilidade no mercado e ofereça um bom atendimento ao cliente? No grupo certo você pode adquirir seu certificado digital de acordo com suas necessidades, somos autorizados pela Serasa Experian. Além do certificado você pode comparar as taxas da máquina de cartão, comprar e
receber em sua casa, e você pode abrir seu MYI na hora e online, além de ter sua própria contabilidade digital especializada para MEI. Vá para o botão abaixo para comprar um certificado digital agora. Fonte: qgt; Acesso: 05/07/2019 às 16h30. Às 16h30. remover certificado digital outras pessoas. como remover certificado digital outras pessoas
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