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Recebimento e Compliance deRecebimento e Compliance de
Documentos Fiscais EletrônicosDocumentos Fiscais Eletrônicos

(DFE)(DFE)
  
  



Consulta de Documentos FiscaisConsulta de Documentos Fiscais

Conhecido como Recebimento e Compliance de Documentos
Fiscais Eletrônicos (DFE), a GestSystem tem a solução exata para
sua empresa|contabilidade, com foco em compliance fiscal
permite a obtenção de 100% dos documentos emitidos contra seu
CNPJ ou CNPJ de seu cliente, além da gestão, armazenamento e a
disponibilização de todos os documentos fiscais da sua empresa
devidamente validados.

 

Extração de dados do DF-e
Criação e Extração de relatórios a partir dos dados constantes no documento fiscal.

Monitoramento de documentos
Sistema detecta diariamente se houve cancelamento ou emissão de documentos fiscais
para o CNPJ cadastrado.

Recuperação de XML
Busca automática na RFB de todas as NF-e e NFS-e emitidas contra o seu CNPJ, sem a
necessidade de manifestação do destinatário.

3 mil documentos R$  300,00 mensais

10 mil documentos R$ 800,00 mensais

20 mil documentos R$ 1500,00 mensais

30 mil documentos R$  2100,00 mensais
 
 
 

50 mil documentos R$ 3250,00 mensais

100 mil documentos R$ 6000,00 mensais

500 mil documentos R$ 27,500,00 mensais

1 milhão de documentos R$ 40.000,00 mensais

PlanosPlanos

Consulte condições 

Caso a contabilidade/cliente adquira qualquer plano acima, será repassado o treinamento
para que a pessoa responsável faça o cadastro de quantas empresas desejar realizar este
tipo de consulta.
Adquira 10% de desconto na mensalidade efetuando o pagamento em dia, não possui taxa
de implantação, para cancelamento o aviso prévio é de 30 dias. 

ObservaçõesObservações



Programa Indicou, ganhou desconto!Programa Indicou, ganhou desconto!

3 mil documentos R$  300,00 mensais

10 mil documentos R$ 800,00 mensais

20 mil documentos R$ 1500,00 mensais

30 mil documentos R$  2100,00 mensais
 
 
 

ExemploExemplo

*Desconto será aplicado 
em qualquer plano de 
acordo com a quantidade
de indicações aprovadas.

50 mil documentos R$ 3250,00 mensais

100 mil documentos R$ 6000,00 mensais

500 mil documentos R$ 27,500,00 mensais

1 milhão de documentos R$ 40.000,00 mensais

PLANOS                                                                                                 DESCONTOS

1 á 20 ____________10% 
21 á 40 ___________20%
41 á 60 ___________30%
51 á 80 ___________40%
maior ou igual a 81 ___50%

Desconto mensal por quantidade de indicações na emissão do certificado.

20 mil documentos R$ 1500,00 mensais

 
 
 

Plano escolhido

Além da bonificação por indicação de certificado do cadastro no programa Contador
Parceiro, a contabilidade terá desconto na mensalidade do sistema por quantidade
de indicações mensais.
No Plano exemplo escolhido, a Contabilidade ''XXX'' terá desconto de 20% sob a
mensalidade de R$1500,00, sendo assim o valor a ser pago é de R$1200,00.

Relatório de indicações da Contabilidade ''XXX'' 30 indicações efetivadas.


