CAPACITAÇÃO EM TRIBUTOS
INDIRETOS

SOBRE O CURSO
Este curso prima por uma abordagem 360º da
empresa, em que o profissional terá contato com as
principais operações de entradas, produção e saídas,
observando aspectos relativos aos tributos indiretos,
bem como, hipóteses de creditamento, além de ser
introduzido em cenários de riscos que envolvem estas
operações.
Abordagem teórico-prática que possibilite o profissional
aplicar em sua área de conhecimento.
Visão ampla de como os tributos indiretos podem impactar
nos negócios da empresa.

PERFIL DO ALUNO
Analistas, gestores, empresários, empreendedores,
profissionais
liberais
e
servidores
públicos
interessados em capacitar em tributos indiretos.

OBJETIVO DO CURSO
Nosso objetivo é que ao final do curso, o profissional possa:
• Obter conhecimento teórico-prático das operações
fiscais (indústria e serviços) envolvendo a tributação de
ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS;
• Abordar casos e hipóteses de tomada de crédito, bem
como, os riscos fiscais e operacionais que envolvem
tributos indiretos;
• Observar os efeitos operacionais e financeiros que os
tributos indiretos promovem na empresa.

DIFERENCIAIS
•

Profissionais
que
possuem
conhecimento
e
competências em tributos indiretos é um diferencial
para a empresa, assim como têm sido destaque no
mercado de trabalho.

•

O termo inteligência fiscal refletida por meio da carga
tributária, da quantidade de normas fiscais e nas
constantes alterações na legislação constituem
variáveis das mais importantes na condução dos
negócios, principalmente em relação aos tributos
indiretos que incidem sobre os custos variáveis e
compõe o preço de produtos e serviços.

INFORMAÇÕES GERAIS
CARGA HORÁRIA
23 horas

DIAS OFERTADOS
Sexta-feira das 19h00 às 22h15

PRÉ-REQUISITO
Não se aplica

PROFESSOR
Profa. Ma. Márcia Rossi

INVESTIMENTO
Comunidade Mackenzista: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 171,70 no
cartão de crédito ou numa única parcela de R$ 1.030,00 (à vista) no boleto.
Valor integral: valor parcelado em até 6 vezes de R$ 205,00 no cartão de
crédito ou numa única parcela de R$ 1.230,00 (à vista) no boleto.

INSCRIÇÕES
Até 29/10/2021

Nós oferecemos
cursos executivos de
excelência que irão
trazer inovação e alta
performance para
profissionais do
mundo corporativo.
EDUCAÇÃO EXECUTIVA MACKENZIE

