SPED Contábil - ECD 2017/2018
Orientadora
Andréa Giungi
Contadora; MBA em Controladoria Estratégica pela Fecap – Fundação Escola
de Comércio Álvares Penteado (São Paulo); consultora da CPA; especialista
em Imposto de Renda, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, Contabilidade e Legislação
Societária; conferencista; autora de artigos publicados em periódicos
especializados em consultoria empresarial.

_________________________________________________________________________

Objetivo
Este curso visa preparar os profissionais interessados para a elaboração da ECD (Escrituração
Contábil Digital) voltada para as empresas optantes do Lucro Real e Presumido, bem como para as
entidades imunes e isentas, com base no novo leiaute para 2018.
O curso será ministrado de acordo com as normas previstas no manual de orientação do SPED
Contábil, que sofreu várias alterações para contemplar especialmente as novas regras de
obrigatoriedade para o Lucro Presumido, o registro e prazo para substituição do Livro (J801 – Termo
de Verificação) e os campos voltados para as notas explicativas das demonstrações financeiras.
____________________________________________________________________________

A quem se destina
Contabilistas, auditores, consultores, advogados, administradores, empresários, encarregados de
departamento Contábil e Fiscal, bem como seus auxiliares e demais interessados na matéria.
____________________________________________________________________________

Programa
1 – Sped Contábil – Histórico
2 – Obrigatoriedade
2.1 – Lucro Presumido
2.2 – Entidades Imunes e Isentas
2.3 – Empresas sem movimentação patrimonial ou operacional

2.4 – Obrigações acessórias dispensadas no caso de transmissão do Sped Contábil

3 – Livros Abrangidos
4 – Formas de escrituração dos livros

5 - Prazo de envio/transmissão

6 – Plano de Contas e Plano de Contas Referencial

7 – Assinatura do Livro Digital

8 - Penalidade pela não apresentação da ECD

9 - Retificação e substituição por exigência

10 - Utilização do ReceitaNet e do ReceitaNetbx

11 - Regras de Preenchimento (com demonstração prática de preenchimento)

11.1 - Bloco 0 – Abertura do Arquivo e Identificação da Pessoa Jurídica

11.2 - Bloco I – Lançamentos Contábeis

11.3 - Bloco J – Demonstrações Contábeis
11.4 - Bloco K - Conglomerados Econômicos

Informações
Carga Horária
6 horas
Datas
• 8 e 9 de maio 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

Desconto de 5% para pagamento à vista até dia 28/04.
Forma de pagamento
Boleto Bancário ou Cartão de Crédito
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

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

