CURSO

Retenção na Fonte
IRRF e CSRF (com evento S-1210 do e-Social e
R-2070 da EFD-Reinf)
Orientadores
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.

Danilo Marcelino
Advogado; consultor da CPA; especialista em Imposto de Renda, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins e Legislação Societária; conferencista; autor de
diversos artigos publicados em periódicos especializados em
consultoria empresarial.

Objetivo
Orientar sobre a correta aplicação das regras referentes às retenções, recolhimentos e
compensações dos tributos nas hipóteses previstas em lei, através de uma abordagem clara
e dinâmica, contando com a utilização de exemplos práticos.

A quem se destina
Contabilistas, auditores, consultores, advogados, administradores, profissionais das áreas
tributária, contábil, fiscal, financeira, compras, departamento pessoal, RH e demais
profissionais interessados na matéria.

Programa
Retenção sobre os rendimentos do trabalho
- Salário
- 13º Salário (Gratificação Natalina)
- Férias
- PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
- Pensão Alimentícia (fórmula para cálculo)
- Trabalhador sem vínculo empregatício
- RRA (Rendimento Recebido Acumuladamente)
- Reajustamento de cálculo

- Evento S-1210 do e-Social
Retenção de PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRRF
- Serviços sujeitos à retenção
- Conceito de manutenção e conservação para efeito das retenções
- Hipótese de não retenção
- Alíquotas e códigos
- Destaque em nota fiscal
- Compensação dos valores retidos
- Comprovante anual de rendimentos
- Retenções efetuadas por Órgãos Públicos, empresas públicas e sociedades de economia
mista
- Procedimentos para recolhimento
IRRF - Rendimentos de Capital
- Juros sobre capital próprio
- Aplicações financeiras (renda fixa e variável)
- Aluguéis de Royalties
IRRF - Outros Rendimentos
- Prêmios em bens ou serviços
- Prêmios e sorteios em geral
- Multas e vantagens
- Indenização por danos morais
Reinf
-Registro 2070

Informações
Carga Horária
9 horas
Datas
• 5, 6 e 7 de junho de 2018, das 19h às 22h.

Incluso no curso
Certificado de participação, material didático e coffee-break.
Investimento
R$ 599,00 – Assinante CPA
R$ 789,00 – Não Assinante
Desconto de 5% para pagamento à vista até dia 28/05.
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

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

