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Secretário Especial da Receita Federal anuncia a prorrogação da
ECD durante evento no CFC
A entrega da ECD foi prorrogada para o dia 30 de junho. A mudança de data atende a um
pleito do CFC, da Fenacon e do Ibracon que, no dia 29 de abril, enviaram um ofício à
Receita Federal solicitando a alteração do prazo final de entrega.

SAIBA MAIS

CFC coloca em audiência pública minuta que propõe mudança
no currículo do curso de Ciências Contábeis
As sugestões poderão ser enviadas até o dia 31 de maio de 2022, por meio da plataforma
Participa + Brasil. A minuta propõe a alteração da Resolução CNE/CES nº 10/2004, de 16
de dezembro de 2004.

SAIBA MAIS

Instrução normativa que prorroga
a ECD e a ECF é publicada
No dia 19 de maio, foi publicada, no
DOU, a Instrução Normativa RFB n.º
2.082, de 18 de maio de 2022, que altera
a data de entrega das escriturações. A
ECD poderá ser enviada até o dia 30/6 e
o prazo final para a transmissão da ECF
é 31/8.

FACPC estuda criação do Comitê
de Pronunciamentos de
Sustentabilidade
O FACPC está desenvolvendo estudos
para criar o Comitê Brasileiro de
Pronunciamentos de Sustentabilidade
(CBPS) para adoção de regras de
divulgação de informações sobre ESG
(Environmental, Social and Governance)
no Brasil.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Ipsasb lança consulta pública
sobre contabilidade de recursos
naturais
O Ipsasb divulgou o documento
Consultation Paper (CP), Natural
Resources, que trata do reconhecimento,
da medição e da apresentação dos
recursos naturais por entidades do setor
público. Os comentários devem ser
enviados até 17/10.

O ISSB apresenta as ações
necessárias para fornecer
orientação global para divulgação
de sustentabilidade
O ISSB da Fundação IFRS apresentou,
no dia 18/5, os passos necessários para
estabelecer uma orientação global
abrangente para as divulgações de
sustentabilidade. Acesse e veja mais
detalhes.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

Exigência da Educação
Profissional Continuada é
discutida em palestra do Conexão
Contábil
A exigência da Educação Profissional
Continuada foi debatida no Conexão
Contábil, realizado, nos dias 11 e 12 de
maio, em Teresina (PI).

Medalha Mérito Contábil
Contador Pedro Tobias Duarte é
entregue no Conexão Contábil
Cinco personalidades piauienses com um
histórico de excelentes serviços
prestados à profissão contábil foram
agraciadas com a medalha Mérito
Contábil Contador Pedro Tobias Duarte.

SAIBA MAIS
SAIBA MAIS

CFC e Anpcont discutem cooperação para a construção da proposta das
novas diretrizes do curso de Ciências Contábeis
Entre outros temas, o presidente do CFC, Aécio Dantas, e o diretor presidente da
Anpcont, Edilson Paulo, conversaram sobre a proposta de alteração da Resolução
CNE/CES n.º 10, de 16 de dezembro de 2004.
SAIBA MAIS

Notícias dos CRCs
CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba +
CRCAL CRCAL destaca inovação e sustentabilidade em evento no Piauí. Saiba +
CRCBA CRCBA e CIEE firmaram termo de cooperação mútua para o encaminhamento de
estudantes para vagas de estágio no Conselho e em empresas de Contabilidade. Saiba +

CRCCE DIA D da Educação Contábil. Saiba +
CRCES Confira as notícias do CRCES. Saiba +
CRCGO Representantes contábeis recebem homenagem na Assembleia Legislativa de
Goiás. Saiba +

CRCMA CRCMA e Receita Federal realizam live para apresentação dos Canais de
Atendimento da RFB. Saiba +

CRCMG CRCMG Convoca Profissionais e Acadêmicos para o “Dia D”. Saiba +
CRCMS Presidente do CRCMS Participa da Reunião de Presidentes do Sistema, 1ª Edição
do “Conexão Contábil” e Posse na APICICON. Saiba +

CRCPE Presidentes do CRCPE e da FBC visitam o Sebrae em momento de intercâmbio de
conhecimentos. Saiba +

CRCPI CRC/PI promove Dia D da Educação Contábil. Saiba +
CRCPR CRCPR firma convênio com ARBITAC para assuntos que envolvem mediação e
arbitragem. Saiba +

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba +
CRCRS Dia D do ensino de Ciências Contábeis. País discute mudanças nas diretrizes
curriculares do curso de Ciências Contábeis. Saiba +

CRCSC Presidente do CRCSC cumpre agenda na região do extremo noroeste de SC. Saiba
+

CRCSP CRCSP realiza “Dia D da Educação Contábil” para discussão de uma nova grade
curricular nos cursos de Ciências Contábeis. Saiba +

CRCTO Presidente e Conselheiros do CRCTO se reúnem com presidente do TCE-TO.
Saiba +

Notícias da Mídia em Geral
Simples Nacional Receita Federal alerta para o fim do prazo de adesão ao Relp. Saiba
+

Receita Federal Procuração digital para acesso ao e-CAC já pode ser outorgada
diretamente pelo e-CAC. Saiba +

Receita Federal Guia de pagamento do MEI Caminhoneiro já pode ser emitida pelo
PGMEI. Saiba +

CVM LIVE CVM debaterá regime informacional de fundos de investimento imobiliários para o
investidor. Saiba +
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