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Curso SPED FISCAL e 
CONTRIBUIÇÕES - Prático  

 
Caros Clientes 
 
Mais uma vez a JB inova para melhor servir a classe profissional e colaborar para disseminação de conhecimento 
aliando-o a prática. Para isto instituímos um departamento de EAD. 
 
Após mais de seis meses de estudos e tratativas com diversos profissionais, que vem nos indicando de forma 
permanente que as suas dificuldades estão centradas na prática e de como operacionalizar as novas mudanças legais que 
foram inseridas ‘a rodo’ no dia a dia da classe. Definimos, então, criar mais esta ferramenta de auxílio.  
 
Citamos algumas das últimas alterações indicadas pelos contabilistas: SPED Contábil, SPED Fiscal, EFD 
CONTRIBUIÇÕES, FCONT, IFRS, HOMOLOGNET que ainda suscitam muitas dúvidas. Outras que virão como: EFD 
SOCIAL, Livro Eletrônico de Empregados, e-FOPAG, LALUC, e-LALUR, dentre outras que estão em estudos para os 
próximos anos. 
 
Como uma de nossas especialidades é aliar conhecimento a prática, definimos então, implantar o ensino a distância que 
priorizará a explanação legal dos assuntos em conjunto com os aspectos práticos não só em nossas aplicações mas 
também nas ferramentas governamentais.  
 
Os treinamentos meramente práticos e o suporte continuarão sendo realizados pelas concessionárias, mas os 
treinamentos com embasamento legal serão fornecidos e ministrados pelos profissionais internos da JB, sendo que os 
cursos podem ser exclusivamente por transmissão via internet ou com salas de reprodução regionais. 
 
Passamos mais de meio ano testando a ferramenta de transmissão e formatando a modalidade e para dar o ponta pé 
inicial no processo lançamos hoje o curso do SPED FISCAL e CONTRIBUIÇÔES – Prático que terá como foco 
apresentar o funcionamento dos dois projetos e como devem ser realizados os processo na aplicação JB Cepil e nos 
PVAs. 
 
Desta forma, convidamos os senhores a participar deste evento. 
 
1) Objetivo do curso: 

Repassar a teoria do SPED FISCAL e EFD CONTRIBUIÇÕES com prática no sistema JB Cepil e PVAs; 
2) Carga Horária:  

18 horas. 

3) Data e Horário: 
Datas: A realização será nos dias 21, 22 e 23 de março de 2012. 
Horário: De 13:00 às 18:00 (intervalo de coffee break de 15:30 a 15:45) 

4) Locais e investimento: 
a) Sala de reprodução: Preço R$ 150,00 por cliente para um participante. Acrescer R$ 50,00 por participante 
adicional. Nestas salas, terá um consultor da HD Systems para apoio e suporte do uso da vídeo conferência. 
- Endereço: Araranguá ou Sombrio – Depende de mínimo de 4 clientes e disponibilidade de local; 
- Endereço: Tubarão – Depende de mínimo de 4 clientes e disponibilidade de local; 
- Endereço: Florianópolis – Depende de mínimo de 4 clientes e disponibilidade de local; 
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b) Por vídeo áudio conferência na sede do contratante: R$ 200,00 (Só tem 40 assentos virtuais disponíveis para 
comercialização). 
 
OBS. A contagem de participantes para definir locar, será encerrada na segunda até as 12:00hrs; 

5) Conteúdo programático: 
 SPED ICMS/IPI - Teoria. 
 SPED CONTRIBUIÇÕES – Teoria. 
 Regras cadastrais aplicáveis ao SPED ICMS/IPI e CONTRIBUIÇÕES. 
 Regras cadastrais exclusivas do SPED ICMS/IPI. 
 Regras cadastrais exclusivas do CONTRIBUIÇÕES. 
 Apuração do SPED ICMS/IPI: 

 Débitos e Créditos diretos nos documentos. 
 Débitos e Créditos vinculados a documentos. 
 Outros débitos e Outros créditos. 

 Regras de Escrituração. 
 Escrituração de entradas aplicáveis ao SPED ICMS/IPI, CONTRIBUIÇÕES e exclusivas: 

 NF-e e Modelo 01, de emissão de terceiro, obrigações gerais. 
 NF-e de emissão própria, obrigações gerais. 
 Tratamento de produtos para SPED CONTRIBUIÇÕES. 
 Tratamento do ICMS ST para o SPED ICMS/IPI, abrangendo operações internas, interestaduais para 

UF signatárias ou não signatárias dos protocolos e operações como substituído incluindo obrigações 
quanto as GNREs. 

 Tratamento de IPI com direito a crédito ou não. 
 Tratamento de entradas de fornecedor do Simples Nacional. 
 Cupom Fiscal ou Nota fiscal de consumidor.  
 Conhecimentos de Frete. 
 Tratamento para Serviços Tomados.  

 Escrituração de saídas aplicáveis ao SPED ICMS/IPI, CONTRIBUIÇÕES e exclusivas: 
 NF Modelo 01, obrigações gerais. 
 NF-e de emissão própria, obrigações gerais. 
 Tratamento de produtos para SPED CONTRIBUIÇÕES. 
 Tratamento do ICMS ST para o SPED ICMS/IPI, abrangendo operações internas, interestaduais para 

UF signatárias ou não signatárias dos protocolos e operações como substituído incluindo obrigações 
quanto as GNREs. 

 Tratamento de IPI com direito a crédito ou não. 
 Tratamento de entradas de fornecedor do Simples Nacional. 
 Cupons Fiscais Perfil A. 
 Cupons Fiscais Perfil B.  
 Conhecimentos de Frete modelos 07, 08 e 57 e tratamento para subcontratação. 
 Tratamento para Serviços Prestados. 

 Apuração do SPED CONTRIBUIÇÕES (Antigo PIS/COFINS): 
 Definição dos métodos de apuração. 

 Cumulativo. 
 Não Cumulativo. 
 Cumulativo e Não Cumulativo. 

 Definição dos métodos de Apropriação. 
 Método direto. 
 Método de Rateio Proporcional. 

 Tratamento para vendas canceladas para método Cumulativo e Não Cumulativo. 
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 Tratamento para devolução de vendas para método Cumulativo e Não Cumulativo. 
 Tratamento para devoluções de compras para método Cumulativo e Não Cumulativo. 
 Créditos de ativo imobilizado pela depreciação. 
 Créditos de ativo imobilizado pela aquisição. 
 Créditos operações exclusivamente contábeis. 
 Créditos presumidos. 
 Contribuições retidas na fonte. 
 Deduções diversas. 
 Consolidação dos Créditos e Débitos. 
 Controles de saldos credores. 
 Controles de saldos das retenções. 
 Outros débitos e Outros créditos. 

 CIAP: 
 Embasamento Legal. 
 Detalhamento do método de cálculo. 
 Registros e dados cadastrais. 
 Registros informativos do crédito. 

 Inventário e Livro de Controle da Produção e Estoques: 
 Obrigatoriedade. 
 Codificação dos produtos. 
 Controles pelos fatores de conversão. 

 Exportações. 
 LMC – Livro de movimentação de combustíveis. 
 Movimentação de cartões de Crédito. 

6) Facilitadores: 
 Elisabete Jussara Bach 

 Técnica Contábil, Bacharel em Direito, Bacharel em sistemas de Informação e Pós Graduanda em Direito 
Tributário; 

 Diretora de TI, Análise e Desenvolvimento da JB Software, atuando há 21 anos no desenvolvimento de 
softwares Fiscais, Contábeis, Tributários e de RH, com produtos convalidados por auditores da CVM em 
grandes corporações; 

 Consultora e analista de Sistemas de ERPs de grandes corporações para adequações fiscais, tributárias e 
contábeis; 

 Acompanha o projeto de escrituração informatizada desde 1990, do Sintegra desde 1995 e o projeto do SPED 
desde 2005; 

 Ministrou mais de 250 cursos e palestras sobre o SPED entre 2088 e 2012 nos Estados de SC, RS, PR, MS e 
MT. 

 Nair Terezinha Ludwig 
 Bacharel em Ciências Contábeis, Pós Graduada em Contabilidade Gerencial e Controladoria. 
 Analista de Suporte e de Testes da JB Software; 
 Profissional da área contábil há aproximadamente 10 anos. 

7) Avaliação: 
 Serão realizadas duas avaliações: 

 Do evento, local, conteúdo e facilitador e de conteúdo. 
8) Inscrições e Contatos: 
 Concessionária HD Systems 

 Endereço: Rua Chile 193 Passagem - sala 5 – Tubarão SC – CEP 88705-370 
 Fone:  048 3626 3445/ 3628 1219 com Túlio, Dilnei ou Hélio 
 E-mail: dilnei@hdsystems.com.br 
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