ASSESSORIA EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIA
E-MAIL: RELACIONAMENTO@MULTILEX.COM.BR
TEL.: (61) 3044-5050

CENTRO DE INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL

Siga por um caminho firme
com orientação de consultores
experientes em:
Comércio Exterior

Direito Contábil (Novas

Somos especialistas em consultoria preventiva, tributária e contábil. Isso
significa mais segurança em cada decisão.
Qual o melhor regime tributário para o seu segmento? Ter essa resposta
pode ajudar seu departamento administrativo e financeiro a reduzir o
custo fiscal.
Nosso objetivo é preparar a sua organização para os desafios tributários e
empresariais com informações legalistas, conforme as publicações nos
Diários Oficiais (União, DF, Goiás e Goiânia). Para isso, você terá à
disposição única plataforma composta por três sites: multilex.com.br |
tributosdodf.com.br | tributosdegoias.com.br; informativos seguros,
confiáveis e em tempo real.

Práticas)

Direito Empresarial
(Código Civil)

Direito Trabalhista e

ATUAÇÃO
Importação e Exportação, Novas Práticas Contábeis, Simples Nacional,
Simples Doméstico, Contabilidade Societária e Tributária, Tributos
Federais, Tributos do Distrito Federal, Tributos de Goiás, de Goiânia,
Direito Trabalhista, Previdenciário e Direito Contábil.

Previdenciário

FOCO EM 2018
Tributos do Distrito
Federal, Tributos de Goiás e
Tributos Federais.

Reforma Trabalhista | e-Social para todas as empresas | Novas
declarações exigidas pela Receita Federal para cruzamento de dados |
Novas exigências no recolhimento do ICMS|Facilidades na restituição
ou compensação dos tributos pagos a maior.
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SOMOS ESPECIALISTAS EM:

- apuração e o recolhimento do ICMS normal, ICMS Substituição Tributária,
Taxas e preços públicos [estudo e interpretação de 27 legislações, conforme
“o emaranhado fiscal” gerenciado em cada Estado, segundo a normatização
do Confaz].
- novo Sistema Tributário Federal [IRPJ, CSLL, PIS/Cofins, além dos regimes
especiais de tributação e o novo Simples Nacional a partir de 2018] para a
escolha do menor custo tributário;
- nova Contabilidade no Direito Societário [Novas Práticas Contábeis e
adoção da Contabilidade Internacional no Brasil];
- inovações do Direito Trabalhista [Reforma Trabalhista, e-Social e os novos
entendimentos da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho];
- apuração e entendimento do Direito Previdenciário [INSS patronal e do
empregado, Contribuição Previdenciária sobre o faturamento – CPRB,
benefício previdenciário e a melhor aposentadoria];
- literalidade do Direito Empresarial Brasileiro, após o Código Civil
[Contabilidade Empresarial, Direito Societário e as transformações
societárias de acordo com as Instruções Normativas do DREI e da Junta
Comercial] e;
- diversidade do Comércio Exterior por meio das normas do Imposto de
Importação, Imposto de Exportação e da Receita Federal sobre o despacho
aduaneiro.

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES
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DEPOIMENTOS

“Somos clientes da Multi-lex desde 2014. O serviço de consultoria nos passa confiança.
Indico para os parceiros sem medo”.
Nayron Santos, da Marrocos Serviços Contábeis.

“Nós da Advance gostamos muito dos serviços prestados pela Multi-lex. Nos passam
segurança no atendimento, com informações precisas e embasamento legal. Os
consultores não acham, eles têm certeza”.
Luciene Mendes, da Advance Contabilidade.
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FAÇA SUA ASSINATURA

Ligue: (61) 3044-5050 ou envie e-mail para
atendimento@multilex.com.br e solicite o
plano ideal para sua empresa.
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