Ativo Imobilizado
Regras Contábeis (CPC 27) e Fiscais, Ganho de
Capital e Créditos de PIS/Pasep e Cofins
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 participantes para classificar e controlar contabilmente o bem como ativo imobilizado,
além de analisar as questões fiscais quanto à possibilidade de reconhecimento de créditos de PIS/Pasep e Cofins
e a apuração e tributação do ganho de capital quando da alienação do ativo, em consonância com as mudanças
introduzidas pela Lei nº 12.973/2014, independentemente do segmento, tipo ou do porte de empresa.

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 – Conceito de ativo imobilizado
1.1 – Bens tangíveis e intangíveis
1.2 – Valor mínimo para imobilização
2 – Composição do ativo imobilizado
2.1 – Custos iniciais
2.2 – Custos subsequentes
2.3 – Elementos do custo do ativo
2.4 – Custos não vinculados ao ativo imobilizado

2.5 – Formação do custo de construção de ativo imobilizado
3 – AVP - Ajuste a Valor Presente - Mensuração do custo
4 – Aquisição de bens por meio de permuta
5 – Reavaliação/Deemed Cost – Custo atribuído
6 – Depreciação
6.1 – Reconhecimento contábil da despesa
6.2 – Início da depreciação
6.3 – Término da depreciação
6.4 – Métodos de depreciação
6.5 – Regras fiscais – Dedutibilidade para empresas do Lucro Real
7 – Redução ao valor recuperável de ativos – Impairment
8 – Baixa do imobilizado
8.1 – Comprovação da baixa
8.2 - Bens retirados da operação
8.3 – Regras fiscais para baixa
9 – Ganhos ou perdas decorrentes da baixa (Ganho de Capital)
9.1 – Contabilização
9.2 – Regras fiscais para apuração do ganho ou perda de capital
10 – Créditos de PIS/Pasep e Cofins
10.1 – Bens passivos de reconhecimento de créditos
10.2 – Métodos de reconhecimento - Depreciação ou custo de aquisição
10.3 – Contabilização dos créditos

Informações
Carga Horária
6 horas
Datas
15 e 16 de outubro de 2019, 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 08/10/2019.
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 138 – Além Ponte
Sorocaba – SP

Ligue hoje mesmo para (15) 3219-4822, ou através do e-mail comercial@netcpa.com.br, fale
com Carina e faça a sua reserva. A CPA REALIZA TAMBÉM CURSOS "IN-COMPANY".

