Termos de uso

1. Dos serviços disponibilizados
A TRADE AND TAX disponibiliza ao cliente a utilização de software de sua propriedade e
titularidade para a apuração dos valores devidos ou a compensar do imposto de renda sobre
suas operações de renda variável em Bolsa de Valores.
A TRADE AND TAX tem como responsabilidade a exatidão dos cálculos de acordo com a
legislação vigente. A TRADE AND TAX não responderá pela autenticidade, exatidão e
integralidade das informações inseridas pelo CLIENTE no sistema, pelos dados por ele fornecidos
ou pela (s) corretora (s) por ele credenciada (s), nem se responsabilizará por quaisquer danos
decorrentes ou provocados por erros ou omissões nas informações prestadas.
O CLIENTE tem como responsabilidade o fornecimento de todos os documentos, dados e
informações necessários para a apuração do cálculo e realização dos serviços contratados.
Destaca-se que o mesmo tem por obrigação o envio dos dados até o dia 10 do mês posterior as
operações, eximindo a contratada de responsabilidade em caso de atraso na inserção no sistema
e geração do DARF em caso de envio posterior.
É obrigação do CLIENTE ter conhecimento da necessidade de recolhimento de imposto no mês
subsequente à apuração de resultado positivo, bem como da incidência de multas e juros no
caso de atraso, na forma da lei. A TRADE AND TAX não se responsabiliza pelo controle de
pagamentos de eventuais DARF’S geradas pelas operações.
No caso do CLIENTE possuir operações anteriores à data da contratação dos serviços junto à
TRADE AND TAX, o mesmo têm a obrigação de informar: (a) quantidade e respectivos preços de
aquisição no caso de possuir ações em custódia; (b) caso prejuízos acumulados, informar os
valores em cada tipo de mercado para compensações futuras.

Trade And Tax Assessoria Tributária LTDA.
Rua Mimi Alemagna - 340, sala 02, Centro, CEP. 14.870-280
Site: www.tradeandtax.com.br | Contato: atendimento@tradeandtax.com.br

O CLIENTE tem a obrigação de conferir constantemente as informações inseridas no sistema,
bem como sua posição de custódia com base nos extratos CBLC. Caso o CLIENTE identifique
qualquer divergência após a conferência, deverá contatar a TRADE AND TAX antes de esgotar o
prazo de recolhimento do imposto, para que seja feita a devida correção.

2. Dos meios e formas de pagamento
A TRADE AND TAX disponibiliza ao CLIENTE duas formas de pagamento: boleto e cartão de
crédito, sendo facultado ao cliente a escolha.

3. Da cessação do serviço
O plano de apuração mensal poderá ser rescindido pelo CLIENTE sem qualquer tipo de multa,
decorrido o prazo mínimo de 12 (doze meses), através do não pagamento da mensalidade.
No caso de rescisão antes de 06 (seis) meses, a multa rescisória será equivalente a 06 (seis)
mensalidades proporcionais aos meses faltantes.

4. Dos direitos autorais e políticas de privacidade da propriedade intelectual da plataforma
A TRADE AND TAX concede ao CLIENTE uma licença pessoal, intransferível, mas não exclusiva,
para utilizar de forma remota o software para a apuração dos valores devidos ou a compensar
do imposto de renda sobre as operações de renda variável em Bolsa de valores, disponibilizado
no site da TRADE AND TAX. Essa licença tem como único objetivo permitir o uso, por parte do
CLIENTE, dos benefícios dos serviços tal como são fornecidos pela TRADE AND TAX, não
implicando em transferência de propriedade.
O CLIENTE não poderá copiar, modificar, criar uma obra derivada de, realizar engenharia inversa,
descompilar ou, de qualquer outro modo, tentar extrair o código-fonte do
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software ou de qualquer parte que o componha, a menos que seja expressamente permitido ou
previsto por lei, ou que o CLIENTE tenha sido especificamente autorizado a fazê-lo pela TRADE
AND TAX, por escrito.
O software não será disponibilizado através de qualquer meio físico ou mesmo por download
através da internet.
O CLIENTE está ciente de que o conteúdo que lhe é apresentado como parte dos serviços pode
estar protegido por direitos de propriedade intelectual, que pertencem à TRADE AND TAX, quer
esses direitos estejam registrados ou não.
Nada confere ao CLIENTE o direito de utilizar qualquer uma das marcas registradas, marcas
comerciais, marcas de serviços, logotipos, nomes de domínios e outas características de marca
especiais da TRADE AND TAX, permissão que só será dada por contrato separado, por escrito.

5. Da atualização e modificação dos termos
O CLIENTE tem conhecimento e aceita que a forma e natureza dos serviços fornecidos pela
TRADE AND TAX podem mudar ocasionalmente sem aviso prévio ao CLIENTE, como parte de um
processo de inovação constante.
Possíveis atualizações e/ou alterações são concebias para melhorar, aperfeiçoar e desenvolver
os serviços, e ainda para adaptar-se a alterações da legislação. As atualizações/alterações
podem ser apresentadas sob a forma de correções de erros, funções aprimoradas, novos
módulos e versões completamente novas do software, com que o CLIENTE concorda como parte
da utilização dos serviços.
A TRADE AND TAX compromete-se a envidar seus melhores esforços para manter o sistema em
pleno funcionamento, informando o CLIENTE com antecedência sobre as interrupções
programadas para atualização e manutenção, através de e-mail ou na sua home page.
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A disponibilidade do serviço poderá ser interrompida por motivos que fogem ao controle da
TRADE AND TAX, tais como caso fortuito ou força maior, ações de terceiros, falha das
concessionárias de serviços de telefonia e dados, manutenções técnicas que exijam o
desligamento temporário do sistema ou impossibilite o seu acesso. Nessas hipóteses, a TRADE
AND TAX, ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade quando ficar impedida de
disponibilizar os serviços ao CLIENTE.

6. Do foro eleito
As partes elegem o Foro Central da Comarca da Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, para
dirimir toda e qualquer questão.
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