CURSO

Principais dúvidas do dia a dia
do Departamento Fiscal
Orientadores

José Alves Fogaça Neto
Bacharel em Direito; consultor da CPA; Pós-Graduado em Direito Tributário pelo IBET
(Instituto Brasileiro de Estudos Tributário); conferencista; com experiência na área
fiscal em multinacional.

Fábio Lopes
Bacharel em Direito; consultor da CPA; especialista em IPI, ICMS ISS e Outros;
conferencista; autor de artigos publicados em periódicos especializados em consultoria
empresarial.

Objetivo
O curso foi elaborado com base em situações práticas do dia a dia que geram muitas dúvidas e exigem soluções
rápidas. Por isso, o curso tem uma abordagem dinâmica e focada na prática do Departamento Fiscal, observando
a legislação do ICMS do Estado de São Paulo para esclarecer as principais dúvidas e determinar o uso de cada
instrumento de correção.

A quem se destina
Profissionais que atuam nas áreas Fiscal e Contábil, e que tenham por objetivo aprofundar seus conhecimentos

sobre a legislação fiscal/federal.

Programa


Forma de corrigir os erros na Nota Fiscal eletrônica (NF-e):
- valor maior ou menor que o correto
- informações incorretas ou falta de dados
- dados cadastrais



Forma de corrigir os erros no Conhecimento de Transporte eletrônico (CT-e)
- valor maior ou menor que o correto
- informações incorretas ou falta de dados
- dados cadastrais



Instrumentos de correção:
- Nota fiscal complementar
- anulação de valores
- declaração de valores incorretos e crédito
- carta de correção
- Denúncia espontânea.











Baixa de estoque - CFOP 5.927 - Quando usar
CFOP e CST Finalidade e regras de utilização
Substituição Tributária nas operações sujeitas a CFOP específico – Posicionamento do fisco paulista
Nota Fiscal de devolução – Forma de emissão - Procedimento sobre o ICMS ST e IPI
Recusa de mercadoria – Emissão de nota – CFOP
Consulta ao CADESP – Qual utilizar e qual a finalidade
Cancelamento de Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte - Quando utilizar
Manifestação do destinatário – Quando usar
Diferencial de alíquota – Ajuste da carga tributária – Antecipação tributária – Emenda Constitucional
87/2015 – Qual a diferença

Informações
Carga Horária
6 horas

Datas
• 23 e 25 de abril de 2018, das 19h às 22h.
Incluso no curso
Certificado de participação, material didático e coffee-break.

Investimento
R$ 449,00 - Assinante CPA
R$ 599,00 - Não assinante
Forma de pagamento
Consultar
Observação importante
Em razão de quórum mínimo necessário para a realização do curso reservamo-nos o direito de reprogramá-lo ou
suspendê-lo.
Local
Centro de Treinamento CPA
Rua Isaac Pacheco nº 140 – Além Ponte
Sorocaba – SP

Ligue hoje mesmo para (15) 3219-4822, fale com Carina e faça a sua reserva.
A CPA REALIZA TAMBÉM CURSOS "IN-COMPANY".

