Curso com Transmissão Simultânea Ao Vivo em Ambiente On-Line

REPETRO SPED
O Repetro SPED trouxe muitas mudanças: equiparou as condições de importação e
aquisição interna de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem voltados para a produção de petróleo e gás; dispensa a apresentação
de garantia financeira para plataformas e embarcações, bem como para os bens
admitidos em decorrência de contratos de prestação de serviços de empreitada
global. Estas mudanças, entre outros benefícios auferidos com a utilização do
regime, aumentam a competitividade da empresa.
Por este motivo, é essencial entender quais são os pré-requisitos para utilização,
bem como sua correta operacionalização. O curso Repetro Sped será ministrado
pela professora Maria da Luz, e fornecerá aos participantes pleno conhecimento
sobre a utilização deste regime.
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 5 de setembro (sábado)

Dia 5 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
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Introdução: base legal, normativa e natureza jurídica
Repetro-SPED: o que mudou?
Bens Admissíveis, vedações e repetrabilidade
Habilitação ao Repetro
Validação do sistema do Repetro
Concessão do regime: documentos e formalidades necessárias
Prazos: compatibilização com ADE e Contratos
Prorrogação do regime: documentos e formalidades necessárias
Prorrogação incompleta: possibilidades de saneamento
Extinção do regime: forma e momento da instrução do pedido, possibilidade de destruição por
inutilização
Sinistro de bens, bens consumidos ou descaracterizados
Admissão em Repetro
Procedimentos simplificados: compartilhamento, transferência de bens acessórios e movimentação
de bens
Novo contrato: prorrogação ou transferência
Atualização do sistema informatizado: quando e como o operador deve atualizá-lo
Erros mais frequentes e cuidados necessários
Análise dos contratos do Repetro e causas de indeferimento: cobranças retroativas na hipótese de
anulação de concessão/prorrogação indevida
Disposições transitórias

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

