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Imposto de renda 2022: prazo
para a entrega da declaração é
prorrogado

Prazo para a entrega da declaração do
imposto de renda foi prorrogado,
excepcionalmente, para o dia 31 de maio.
A decisão foi publicada no Diário Oficial
da União do dia 5 de abril.

Em Brasília, Conselho Editorial
da RBC traça metas para 2022

Na sede do CFC, localizada em Brasília,
Conselho Editorial estabeleceu metas
para este ano e também deu as boas-
vindas aos novos integrantes do grupo.

Uma nova filosofia empresarial:
introduzindo os princípios do
pensamento integrado

Empresas devem ter uma visão de longo
prazo em relação ao seu propósito, como
elas criam o seu valor e para quem.
Acesse e entenda esse novo
pensamento.

Assuntos técnicos preponderam
nas discussões da 1.084ª
Reunião Plenária do CFC

A Diretoria do CFC e conselheiros do
Sistema CFC/CRCs se reuniram, nesta
quinta-feira (7), para discutir assuntos de
interesse da classe contábil.
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Workshop “Conta Habilidade”
estreia com a palestra sobre a
arte de dominar a comunicação

O workshop “Conta Habilidade”,
produzido pelo CFC, estreou, na manhã
dessa quarta-feira (6), com a palestra
intitulada “A Arte de Dominar a
Comunicação: dicas de imagem, oratória
e redes sociais”.

Ifac lança nova ferramenta de
implementação para auditores

Ferramenta da Ifac ajudará os auditores
a implementar a Norma Internacional de
Auditoria de Estimativas Contábeis, a ISA
540 (Revisada).

Relato Integrado 2021 do Sistema
CFC/CRCs é publicado

Relatório de Gestão 2021 do CFC,
elaborado no formato de Relato
Integrado, já está disponível no Portal da
Transparência. O Relato Integrado é uma
exigência do TCU para todas as
unidades da administração pública
federal.

CEPC-CFC se reúne para dar
andamento às atividades
previstas para 2022

Em continuidade à agenda de atividades
previstas para o ano de 2022, a CEPC-
CFC se reuniu, nesta segunda-feira (dia
4), para tratar da revisão da tabela de
pontuação do PEPC, entre outras coisas.
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CFC apresenta demandas da
classe contábil à Receita Federal

Destinação do IR aos Fundos da
Criança e do Adolescente e aos
Fundos do Idoso é tema de
reunião do CFC com o senador
Flávio Arns
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CFC e MEC discutem mudanças das diretrizes curriculares para
os cursos de graduação em Ciências Contábeis

Em reunião com o MEC, CFC falou sobre a proposta de alteração da Resolução
CNE/CES n.º 10/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Ciências Contábeis, bacharelado.
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CRCTO empossa nova diretoria

A solenidade de posse da nova diretoria, eleita para o biênio 2022/2023, aconteceu no
último dia 29 de março, na sede do CRCTO em Palmas (TO). O presidente do CFC,
Aécio Dantas, prestigiou o evento.
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Notícias dos CRCs 

CRCAL CRCAL faz chamamento público para instituições de ensino e instrutores. Saiba + 

CRCBA Presidente André Luís Barbosa dos Santos é o novo colunista do Aratu ON. Saiba + 

CRCGO CRCGO prestigia inauguração do Posto de Atendimento da Receita Federal em
Silvânia. Saiba + 

CRCMG CRCMG realiza Café com o Contabilista sobre o tema “IRPF 2022 - investimentos
na Bolsa, fundos e criptoativos”. Saiba + 

CRCMS 11/04, às 19h: 1º Encontro de Jovens Líderes Contábeis do MS. Saiba + 

CRCPB CRCPB realiza primeiras edições do “Novo Quintas do Conhecimento” de 2022.
Saiba + 

CRCPE Destinação do Imposto de Renda foi tema do Café com Contador. Saiba +

CRCPR CRCPR inova metodologia de formação de comissões temáticas de trabalho por
chamamento público. Saiba + 

CRCRJ CRCRJ realiza ação para dar orientações sobre imposto de renda e MEI. Saiba + 

CRCRS CRCRS lança Campanha Imposto Solidário #irpf 2022. Saiba + 

CRCSC CRCSC participa de reunião para coalizão de entidades em prol do terceiro
setor. Saiba + 

CRCSP Mercado de criptomoedas – Novo podcast do CRCSP discute esse assunto. Saiba
+

CRCTO Curso de Tributação do Agronegócio qualifica 227 inscritos em seis cidades do
Tocantins. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

eSocial Desativação do e-mail eventosretidosesocial@inss.gov.br. Saiba + 

PGFN Plataforma Comprei simplifica negociação de bens de devedores da União. Saiba + 

Sped Publicação do programa EFD ICMS IPI versão 2.8.3. Saiba + 

Ibracon Inscrições abertas para o webinar do Ibracon: Uso da tecnologia e os possíveis
impactos nos princípios éticos e de independência. Saiba +

Você gostaria de continuar recebendo os boletins do CFC? 
Caso não, clique para parar de receber. 
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