Atualização do ICMS – O que preciso saber
Carga-horária: 16h
Tempo para conclusão: 30 dias
Apresentação
A Emenda Constitucional 87/2015, que entrou em vigor a partir de Janeiro/2016, trouxe a nova forma
de cobrança do ICMS. A nova regra diz que as vendas não presenciais destinadas a não contribuintes
do ICMS devem ter o recolhimento repartido entre os Estados de origem e destino, em período
transitório. Diante disso, o Convênio 93/2015 regulamentou os procedimentos operacionais.
Objetivo
O curso tem por objetivo esclarecer aos participantes, pontos importantes sobre as novas regras
quanto ao recolhimento do Diferencial de Alíquotas, e quanto ao Fundo de Combate à Pobreza.
Metodologia
Todo o conteúdo do curso será ministrado com abordagem teórico/prática sobre os principais pontos
da legislação que trazem dúvidas e também dos pontos polêmicos sobre as novas regras.
Público Alvo
Estudantes de Contabilidade, profissionais das áreas fiscal, contábil e de faturamento,
desenvolvedores de sistemas para a área tributária e aos demais profissionais que desejam atualizar
seus conhecimentos sobre o tema.
Conteúdo Programático
1. Legislação Aplicável
1.1.Constituição Federal
1.2.Normas Nacionais
1.3.Normas Estaduais
2. Emenda Constitucional nº 87/2015
2.1.Novo fato gerador de ICMS
2.2. Motivos que ensejaram a mudança de aplicação das alíquotas através EC 87/15
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2.3.Repartição da receita entre os Estados a partir de 2016
2.4.Regra de transição
2.5.Regulamentação em âmbito Nacional e Estadual
2.6.Reflexos no recolhimento do ICMS recolhido por substituição tributária

3.Diferencial de Alíquota - Operações entre Contribuintes de ICMS
3.1.Conceito de Diferencial de alíquota
3.2. Diferenças entre Diferencial de Alíquota e Antecipação parcial
3.3.Operações realizadas com contribuinte de ICMS
3.4.Sujeito passivo do Diferencial de Alíquota nas operações com contribuinte
3.5.Importância de o remente conhecer a finalidade da mercadoria
4.Alíquotas Internas de ICMS
4.1.Alíquota Interna de ICMS
4.2.Como pesquisar as alíquotas internas nas 27 Unidades da Federação
5.Fundo de Combate à Pobreza
5.1.Fato gerador
5.2.Produtos sujeitos
5.3.Base de cálculo
5.4.Alíquota
5.5.Benefícios fiscais
5.6.Efeitos do Fundo de combate à Pobreza na aplicação das alíquotas de ICMS
5.7.Como identificar se o Estado de destino adota ou não ao Fundo de Combate
Produtos sujeitos ao Fundo
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