INFORMATIVO
Módulo do eSocial para todos empregadores deve ser lançado em 2018
Não perca mais tempo, as mudanças vão acontecer, esteja preparado!
Possuímos uma única plataforma para atender a totalidade das atuais exigências do eSOCIAL

Os empresários brasileiros terão acesso, a partir de 2018, a um sistema de escrituração digital que vai estruturar
todas as informações relacionadas aos trabalhadores.
Segundo José Alberto Maia que é Auditor-Fiscal do Trabalho e Coordenador do Grupo de Trabalho eSocial do
Ministério do Trabalho, o Módulo Nacional do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) tem lançamento previsto para janeiro de 2018.
Durante reunião de monitoramento do programa Brasil Eficiente/eSocial no Palácio do Planalto, em Brasília, neste
mês de maio de 2017, com representantes dos cinco órgãos envolvidos na produção do sistema digital foi afirmada
esta informação oficialmente.
O eSocial vai simplificar e informatizar as informações dos trabalhadores, atualmente reunidas por meios múltiplos
e em diferentes plataformas. Irá possibilitar a redução da burocracia, do custo das empresas e do próprio cidadão,
para manter registros públicos relacionados ao trabalho.
Pelo sistema, os empregadores comunicarão ao governo as informações sobre os trabalhadores, como vínculos,
contribuições previdenciárias, folha de pagamento, informações sobre segurança e saúde nas empresas
(documentação), comunicações de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e dados sobre o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Isso ocorrerá tudo de forma unificada, simplificando a transmissão dos
dados, sem a necessidade de preenchimento e entrega de formulários e declarações separados para cada órgão.
Segundo Kássia Mourão Prado (Auditora Fiscal) e membro do Grupo de Trabalho do eSocial no Ministério do
Trabalho, o sistema unificado vai garantir os direitos previdenciários e trabalhistas, simplificar o cumprimento de
obrigações, eliminar a redundância nas informações prestadas por pessoas físicas e jurídicas e aprimorar a qualidade
das informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias.
A legislação também prevê tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Relembrando que o projeto
eSocial é uma ação conjunta do Ministério do Trabalho com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Caixa
Econômica Federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
No portal do eSocial, estão disponíveis informações sobre documentação técnica; legislação trabalhista,
previdenciária e tributária; orientações e manuais, entre outras.
O portal é compatível com todos os dispositivos móveis de acesso à internet e está de acordo com as diretrizes de
acessibilidade para pessoas com deficiência. O acesso pode ser feito pelo link: https://portal.esocial.gov.br.
Fonte:
- Daniel Hirschmann - Ministério do Trabalho - Assessoria de Imprensa.
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