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Curso de Rotinas Fiscais para 
iniciantes com Noções de mastermaq 

Carga horária: 20 horas 
"O paradigma mudou. Produtos vêm e vão. A unidade de valor hoje é o relacionamento com o cliente." Bob Wayland 

 

Objetivo do curso 

Fornecer ferramentas para que a profissional possa desenvolver habilidades nas atividades de serviços de 

rotinas fiscais. A profissional de sucesso no mundo moderno tem que acompanhar as mudanças, ser ética, 

ter capacidade de inovar, comunicar, liderar, planejar, definir metas e atingir resultados. Clínicas, hospitais, 

escolas, escritórios de advocacia, contabilidade, empresas de telecomunicações, agências 

automobilísticas, financeiras, órgãos públicos e indústrias são algumas das organizações que necessitam 

desta profissional. Nosso propósito é prepará-la para desenvolver as habilidades que vão torná-la uma 

profissional competente. "O futuro tem muitos nomes: para os fracos, ele é inatingível; para os temerosos, 

ele é desconhecido; para os corajosos, ele é a chance”. (Victor Hugo) 

 
Público Alvo 
  
Recomendado para profissionais que queiram atuar em serviços de rotinas fiscais , tributação, analista de 
custos e rotinas adminsitrativas. Com um diferencial, aprendendo na prática com o sistema mastermaq NG 
e com profissionais de contabilidade e contadores. 
 
Conteúdo Programático 
 

Procedimentos diversos da área fiscal 

Nesse módulo você vai aprender sobre a escolha de sistema ERP Contábil, procedimentos de 

Segurança, organização de conteúdos do departamento e de implantação de novos clientes na área 

fiscal 

   Introdução as rotinas de MEI e Simples Nacional 

Considerações iniciais do MEI, que serviços você pode oferecer ao Simples Nacional, Rotinas de 

opção e agendamento de opção, Definição das alíquotas do Simples Nacional 
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Introdução ao Lucro Presumido 

Conceitos principais do Lucro Presumido, exemplo prático dos impostos do lucro presumido, 

instruções de como é feita a opção pelo Lucro Presumido e a diferença dos impostos do Simples 

Nacional com o Lucro Presumido 

Rotinas de Obrigações Acessórias 

Rotinas de entrega do EFD Contribuições, considerações principais da DCTF, instruções sobre o 

Sped Fiscal, obrigatoriedade e procedimentos da DIRF e resumo das obrigações acessórias do 

Simples Nacional e Lucro Presumido5 

Considerações sobre Livros Fiscais 

Considerações sobre os livros fiscais obrigatórios, o inventário do seu cliente esquematizado, 

complementação sobre livros fiscais dos clientes, considerações sobre o Bloco K6 

Geração de receita na área fiscal 

Geração de Receita com o MEI e Microempresas, oportunidades com o lucro presumido e geração 

de receita com imposto de renda 

Fechamento do Simples Nacional de Serviços na prática 

Coleta de NFs, encerramento da GISS, importação no sistema, integração e fechamento manual do 

Simples Nacional8 

Fechamento do Lucro Presumido de Serviços na prática 

Coleta de NFs, encerramento da GISS e emissão de Guia do ISS (prestador e tomador), importação 

no sistema e fechamento dos impostos federais do Lucro Presumido9 

Retenções de Impostos 

Análise da NFs, controle de retenções, emissão de darfs e reflexo nas obrigações acessórias10 

Rotinas de Obrigações Acessórias 

Rotinas de entrega do EFD Contribuições, considerações principais da DCTF, instruções sobre o 

Sped Fiscal, obrigatoriedade e procedimentos da DIRF e resumo das obrigações acessórias do 

Simples Nacional e Lucro Presumido 

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

Os alunos que concluírem o curso terão direito ao certificado após avaliação. 

Metodologia: Aulas expositivas e Dinâmicas vivenciais 

Recursos para o Aluno: Apostila, Certificado, Carteira de estudante e Análise de Currículo. 

Equipe Técnica: Instrutores e Consultores 
 
Profissionais com mais de 10 anos de experiência no mercado 


