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PROGRAMAÇÃO

0B:00 - Credenciamento

08:30 - Abertura

09:00 - Conferência de Abertura

10:00 - Coffee Break

10:20 - Painel 1

12.00 - lntervalo para almoço

14:00 - Painel 2

15:30 - Coffee Break

í5:50 - Painel 3 Í." c /<)
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1 8:30 - Encerramento

CONFERÊNCIA JURíDICA:

Dissolução de conceitos de mercadoria e serviços na economia digital

SugesÍões de pontos a serem abordados:

1. Tributação e desmaterialização da mercadoria;
2. Tributaçáo de bens digitais e propriedade intelectual;
3. Correlação com a tributaçáo na fonte e a apuração o lR no Brasil (ex.

lucro presumido);
4. E-commerce e a comercialização de mercadorias no ambiente virtual _

princípios da tributação da origem e do destino sob a perspectiva
brasileira;

5. Perspectivas da OMC (GATS x GAT - OCDE e ONU). lmpactos no
Brasil e conflito de competência entre estado e município;

6. Desembaraço e valorização aduaneira na economia digital.

CONFERÊNCIA CONTÁBIL:

Desafios da contabilidade no registro de operações e no cumprimento das
obrigaçôes acessórias em face da complexidade dos negócios desenvolvidos
na economia digital.

SugesÍões de pontos a serem abordados
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17 .30 - Conferência de Encerramento

1. Reconhecimento de Receitas;
2. Lei 12.97312014 * IFRS - Tratamento tributário às normas internacionaís

de contabilidade;
3. Desembaraço e valorização aduaneira;
4. SPED, SISCOSERV etc.;
5. Transparência das lnformações contábeis;
6. Soluções Tecnológicas para o compliance fiscal.

PAINEL I - Tributação de Atividades Específicas l:

1 . Tributaçâo de software: a) regime jurídico tributário e modaridades
de software e contratos; b) downtoad de software: propostas ;;;
estados ao CONFAZ para tributação pelo ICMS;

2. Cloud Computing: SaaS, laas e paaS. Tributação da atividade de3. armazenamento digitar de dados. Tributação da atividade de venda e
locação de dados e informações.

4. Tributação sobre os negócios (vendas) desenvolvidos por meio de
aplicativos (ex. transporte e hospedagem);
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5. Publicidade on line.Tributação de Operações de Marketing por meio de
site - impulsionamento de campanha - contraponto entre as operaÇÕes
brasileiras e crossborder.

PAINEL 2 - Planejamento Tributário na era Digital:

1. OperaçÕes triangulares na economia digital. Sugestão de
abordagem: Ecommerce;

2. Combate a planejamentos tributários abusivos na economia digital;
3. Redomiciliação de contribuintes (ex: caso Google);
4. Fragmentação de contratos e fragmentação da receita - alternativas

para a tributação de opêrações complexas - análise da preponderância
das atividades x fragmentação;

PAINEL 3 - Tributação de Atividades Específicas ll

1. Regime de reconhecimento de receita nas atividades de licenciamento e
o novo CPC 48 - Possíveis reflexos tributários. Lei 12.97312014 - IFRS
- Tratamento tributário às normas internacionais de contabilidade;

2. Novas tecnologias aplicadas a gestão fiscal no ambiente SPED;
3. Streaming de áudio e vídeo - tributação sobre a cobrança da assinatura

e serviços Of P - Over the top - atividade de transmissão de conteúdo
audiovisual, mensagens e voz por meio de plataforma de lP;

4. Tributação de bitcoin e outras criptomoedas. Sugestão de abordagem:
tecnologia de blockch ain.
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TNFORMAÇÃO SETOR DE COMPRAS

Forma de Contratação: Inexigibilidade

No do Processo: 20181000324

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS

contratado: ASSOCIAÇÃO DOS TRIBUTARISTAS DE ALAGOAS

Objeto da Licitação: Pagamento das Inscrições dos Contadores Kedson de eueiroz
Andrade e Christiano Rodrigues Batista, que participarão da II Conferência Alagoana de
Estudos Tributários, que ocorrerá no dia 30 de novembro de 2019.

Valor: R$ 600,00 (e seiscentos reais)

Vigência: 30 de Novernbro de 2019.

Fundamento Legal: AÍ. 25 da Leí n' 8.666/93 e Resolução CFC 1.033/2005

Data: Maceió, 28 de novembro de 2018.

Representante: Paulo Sergio Braga da Rocha - Presidente do CRC/AL

Rua Dona Tereza de Azevedo, 1526 - Pinheiro - Maceió/AL _ CEp 57057 _570

Telefone: (082) 3 194-3030
www.crcal.org.br - crcal@crcal.org.br
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