Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

TUDO SOBRE

DRAWBACK
O drawback é um regime aduaneiro especial que permite a desoneração de
impostos nas importações e aquisições internas vinculadas a compromissos de
exportação, proporcionando maior competitividade no mercado externo e
expansão dos negócios internacionais, pois o preço final do produto exportado
estará desonerado dos tributos relativos às matérias primas, tanto as adquiridas no
mercado local como importadas, além da redução, suspensão ou isenção de taxas.
O objetivo deste curso, ministrado pela professora Maria da Luz, é apresentar a
legislação básica e as normas vinculadas às operações do regime; informar sobre os
benefícios concedidos, os produtos que podem ser beneficiados, os requisitos para
aplicação do regime em suas modalidades, as formas de utilização, inclusive em
situações especiais; e orientar sobre situações que geram inadimplências, suas
consequências, e como evitá-las.
Maria da Luz trabalhou por muitos anos na Ipiranga,
sendo responsável por áreas negociais e operacionais.
Atualmente é Diretora da Cecex Energia, professora
Universitária e conteudista especialista em temas
como trading em petróleo abrangendo as negociações
internacionais de compra e venda do petróleo e
derivados, shipping, comercialização e distribuição de
derivados no mercado interno, drawback, Repetro,
entre outros. É graduada em Relações Internacionais,
pós graduada em Docência do Ensino Superior.

Agenda 2020
Dia 19 de setembro (sábado)

Dia 19 de outubro (durante a semana)

Horário: 9h. as 18h.
Investimento: R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais)
Condições de pagamento: a vista via boleto bancário ou cartão de crédito.

Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line
Ementa
1. Introdução: Regime aduaneiro especial; Incentivo à exportação; Administração do drawback
2. Modalidades: Suspensão e Isenção, e suas especificidades de acordo com a IN Secex nº 44/2020;
3. Regimes atípicos de Drawback: Para Embarcação e Fornecimento no mercado interno;
4. Documentação: Registro de drawback; Ato concessório; Pedido de drawback; Anexo ao pedido de
drawback; Relatório unificado de drawback; Plano de exportação; Estimativa de custos; Laudo técnico;
Requerimento; Termo de responsabilidade
5. Sistemática das modalidades: Competência; Prazos; Licenciamentos; Vinculação dos documentos;
Comprovação
6. Aspectos tributários vinculados às operações de importação e nas aquisições internas: II, IPI, PIS/
Pasep, Cofins, ICMS, AFRMM, ATA
7. Inadimplemento e penalidades: aspectos tributários, fiscais e contábeis (o livro de controle da
produção)
8. Seguro Garantia Aduaneiro

Atenção
Este curso será realizado com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-line.
Para participar deste curso é de responsabilidade do PARTICIPANTE:
1. Ter acesso à internet durante todo o período de realização do treinamento;
2. Disponibilizar de microfone para falar e câmera para transmitir sua imagem;
3. Acessar o endereço https://www.webex.com/downloads.html/
4. Baixa e instalar o aplicativo webexapp.msi
5. O link de acesso à Sala de Aula será enviado pela Funcex por E-mail e WhatsApp com 12 horas de
antecedência ao início do curso.
6. No início do treinamento, acessar este link.
Incluso:
Material didático em PDF e Certificado de Conclusão Digital.
Inscrições:

Diretamente: https://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp

Antes de efetuar sua inscrição você deve estar ciente e de acordo com o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais disponibilizado no link abaixo. Este contrato será automaticamente
validado quando você efetuar o pagamento da inscrição realizada no site.
Contrato: http://www.funcex.org.br/downloadexterno/cursos/Funcex-TONContrato_TransmissaoOnLine.pdf

