Ao formalizar sua
empresa você só tem
a ganhar. Confira:

Cobertura previdenciária
Você e sua família terão direito à Cobertura
Previdenciária, a partir de uma contribuição mensal que
corresponde a 5% do salário mínimo, hoje R$ 27,25.
Com isso o Empreendedor ganha proteção em casos de
doença, acidentes, além dos afastamentos para dar a luz
no caso das mulheres e após 15 anos a aposentadoria
por idade. A família do empreendedor terá direito à
pensão por morte e auxílio-reclusão.

Com todo esse apoio, as
chances de você crescer
e prosperar aumentam e
o que hoje é apenas um
pequeno negócio amanhã
poderá ser uma média e até
uma grande empresa.
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http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/

Procure a Prefeitura e
formalize o seu negócio!

Mais fácil vender para o Governo
O Governo é um grande comprador de mercadorias
e serviços, nas suas três esferas: Federal, Estadual e
Municipal. Para vender para o Governo é preciso estar
formalizado.

Isenção de taxas para o registro da empresa
Todo o processo de formalização da sua empresa será
gratuito, ou seja, você vai se formalizar sem gastar um
centavo. O único custo da formalização será o pagamento
mensal de R$ 59,95 (INSS), R$ 5,00 (Prestadores de Serviço)
e R$ 1,00 (Comércio e Indústria) por meio de carnê emitido
exclusivamente no Portal do Empreendedor.

Ausência de burocracia
A única obrigação que você terá que cumprir é a realização
de uma declaração do faturamento por ano, sendo que o
seu faturamento deverá ser controlado mês a mês para ao
final do ano estar devidamente organizado.

Acesso a serviços bancários,
inclusive crédito
Com a formalização você terá condições de obter crédito
junto aos Bancos e terá à sua disposição linhas de
financiamento com redução de tarifas e taxas de juros
adequadas.

Serviços gratuitos
Na formalização e durante o primeiro ano como
Empreendedor Individual, você terá à disposição uma
rede de empresas contábeis que irão prestar assessoria
de graça, como forma de incentivar e melhorar as
condições de negócio do País, além de apoio técnico do
SEBRAE na organização do negócio.

Contratação de um funcionário
com menor custo
Você pode contratar 1 empregado com baixo custo - 3%
Previdência e 8% FGTS do salário mínimo por mês, valor
total de R$ 59,95. (O empregado deve contribuir com 8%
do seu salário para a Previdência).

Emissão de Alvará com Maior Agilidade
Toda atividade comercial, industrial ou de serviço precisa
de autorização da Prefeitura para ser exercida. Para o
empreendedor Individual essa autorização (licença ou
alvará) será concedida de graça (no primeiro ano), sem
o pagamento de qualquer taxa, o mesmo acontecendo
para o registro na Junta Comercial.

