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CFC e Atricon unem‐se em favor das crianças, dos adolescentes e
dos idosos

Entidades estão unidas para a divulgação e o incentivo da destinação de parte do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) aos Fundos da Criança e do Adolescente e aos
Fundos do Idoso.

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/PrB782qYD78/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/CTeZwXsFtCD/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/CTeZwXsFtCD/2/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/KXKxZ_jFwWJ/1/


SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

PREVIC solicita ao CFC alterações
na ITG 2001

Em reunião realizada no último dia 5,
representantes da Previc solicitaram à
Vice‐Presidência Técnica do CFC
alterações na ITG 2001.

Revisão NBC 13 é aprovada em
reunião Plenária do CFC

A Revisão NBC 13 equivale ao
documento Revisão de Pronunciamentos
Técnicos n.º 20, editado pelo CPC, que
propõe ajuste no Pronunciamento
Técnico CPC 47 e outras atualizações em
normas que entram em vigor em 2023.

SAIBA MAIS

A Contabilidade Financeira deve
possibilitar a economia circular

Relatório “Contabilidade Financeira na
Economia Circular: Redefinir valor,
impacto e risco para acelerar a transição
circular” reflete sobre a atuação da
Contabilidade no contexto da economia
circular.

Presidente Aécio participa de
seminário da CNM

O presidente do CFC, Aécio Dantas,
participou da abertura do evento
intitulado “Seminário Técnico de
Contabilidade Pública Municipal”,
promovido pela CNM.

 

Notícias dos CRCs 
CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba + 

CRCES Confira as notícias do CRCES. Saiba + 

CRCGO CRCGO prestigia inauguração do Posto de Atendimento da Receita Federal em

Silvânia. Saiba +

CRCMS Termo de Transferência da Responsabilidade Técnica Online Já Está em Vigor no

CRCMS. Saiba +

CRCPE Prevenção de riscos contábeis é o tema da Semana do Profissional da Contabilidade

no CRCPE. Saiba +

CRCPR Nesta quarta, 20/4, Escola Técnica CRCPR apresenta PERDCOMP & PERDCOMPWEB
(pedido de compensação e ressarcimento de tributos e contribuições federais). Saiba +

CRCRJ Ação 'Facilita Imposto de Renda' aproxima CRCRJ da população carioca. Saiba + 

SAIBA MAIS

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/LR1Es2gHSo-/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/ImcMfxq48Q/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/KotjHg6eLdq/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/PP1k3MHnlRA/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/IZcJ0SOykZe/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/HmAOlC1hWTh/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/KJEZe5anXmM/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/OzjhoP6dV37/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/CbQ13cGLkai/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/JD2p_8Iu5MO/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/N1nkdTk8q96/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/LN3UxgPC_Yx/1/


CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRS Reforçando parceria: CRCRS, Sescon‐RS e Sefaz alinham estratégias de
atuação. Saiba +

CRCSC Conselheira do CRCSC acompanhou reunião da Comissão do PEPC em Brasília. Saiba
+

CRCSP Câmara Municipal de São Paulo homenageia Dia do Profissional da
Contabilidade. Saiba +

CRCTO CRCTO e entidades empresariais apresentam demandas ao Governo do
Tocantins. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Sped Publicação da Versão 8.0.3 do Programa da ECF. Saiba + 

Ibracon Ibracon lança vídeo da Bandeira da Auditoria Independente: Atividade como
agente de mudanças. Saiba +

Ministério da Economia Câmara aprova projeto que altera regras do
Pronampe. Saiba + 

Ministério da Economia Balcão Único já chega a 24 estados e simplifica abertura de
empresas no país. Saiba +

https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/CHU2diJd3Kv/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/D-BE-3YTJSB/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/E1pavbPDzWe/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/E1pavbPDzWe/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/IjwpveXEYen/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/JSilrucbfLB/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/B2-Ts0YTTsh/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/FP7dFnyNNNF/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/Dcf3yZrDRZo/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/Kz0UK91py4B/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/PYJR-PXa2Cu/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/HUfdeLwWfz7/1/
https://cfclink.cfc.org.br/cl/PNkVd/A/c7ac/0/BQsN/PxrFcd3RX02/1/


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