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CFC participa do lançamento da
Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

A RFB lançou o aplicativo da Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica. A ferramenta é
gratuita, permite a emissão das notas
eletrônicas, consulta aos documentos já
lançados, além da checagem de
eventuais registros ainda não
transmitidos.

Brasileiro presidirá Glenif nos
próximos dois anos

O contador José Luiz Ribeiro de Carvalho
assumiu a presidência do Glenif durante
a Assembleia Ordinária Anual da
entidade, realizada no dia 29 de
novembro deste ano.

SBCASP: Painel trata de normas
internacionais de contabilidade
para o setor público

A primeira palestra tratou do panorama e
perspectivas globais na adoção das
normas internacionais de contabilidade
para o setor público. Saiba mais.

Regularize as anuidades devidas
com o seu cartão de crédito

Contadores, técnicos em contabilidade e
organizações contábeis podem
regularizar débitos de exercícios
anteriores e de 2022, provenientes de
anuidade, por meio do parcelamento em
cartão de crédito.
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CBPS alinha estratégias
nacionais e internacionais em sua
terceira reunião

O Comitê Brasileiro de Pronunciamentos
de Sustentabilidade (CBPS) realizou a
sua 3ª reunião. Os participantes
deliberaram pautas pertinentes e
estratégias nacionais e internacionais.
Confira.

SBCASP: convergência das
normas brasileiras aos padrões
internacionais é destaque na
abertura do evento

O encontro virtual aconteceu no dia 1°/12
e teve transmissão pelo canal do CFC no
YouTube. A iniciativa é uma parceria do
CFC com a STN e reuniu um público de
mais de 500 pessoas. Acesse e veja
mais detalhes.

Conselhão: Aécio Dantas
participa de debates abrangentes
sobre as profissões
regulamentada

O Fórum dos Conselhos Federais de
Profissão Regulamentada se reuniu para
tratar de assuntos e demandas
pertinentes às instituições que compõem
o grupo. Leia aqui.

Iasb disponibiliza edição do
podcast de novembro

O Iasb já disponibilizou a edição do
podcast de novembro deste ano.

Caso não esteja visualizando corretamente esta mensagem, acesse este link
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Conselho Federal de Contabilidade ganha o 1º lugar do Prêmio da Rede
Governança Brasil

O apoio às ações e às atividades em prol da sociedade brasileira e do fomento da
Governança levaram o CFC a conquistar o prêmio. A autarquia foi agraciada na categoria
Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.
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Circuito Técnico: próxima edição do evento abordará ética na profissão
contábil

Evento acontece no dia 7 de dezembro, às 15h, e terá como tema “Ética na veia e
profissional da contabilidade – visão internacional e nacional”. O encontro virtual é
gratuito, com transmissão pelo canal do CFC no YouTube.
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Notícias dos CRCs 

CRCAC Confira as notícias do CRCAC. Saiba + 

CRCAM CRCAM participa do 41º Encontro Nacional das Juntas Comerciais em
Curitiba,PR. Saiba + 

CRCBA Seminário de Contabilidade para Microentidades e Pequenas Empresas concentrou
relevantes discussões sobre o segmento. Saiba + 

CRCDF Graduação Ciências Contábeis Turma 2022-1. Saiba + 

CRCGO CRCGO promove entrega de carteiras para profissionais contábeis de Rio
Verde. Saiba + 

CRCMA CRCMA marca presença no I Seminário de Gestão da Educação. Saiba + 

CRCMG Inscrições abertas para o Prêmio Internacional Lopes De Sá. Saiba + 

CRCMS CRCMS Realizou o XXI Encontro Estadual de Contabilidade do MS. Saiba + 

CRCPB O Presidente do CRCPB e o Presidente do SESCON-PB participaram da
Solenidade de Assinatura de Decreto no Palácio da Redenção. Saiba + 

CRCPE Planejamento de eventos para 2023 foram apresentados durante Reunião Plenária
de novembro. Saiba + 

CRCPR Contabilistas Inspiradores": nova série de vídeos do CRCPR apresenta cases de
sucesso do mundo contábil. Saiba + 

CRCRN Confira as notícias do CRCRN. Saiba + 

CRCRS CRCRS e TCE-RS assinam Termo de Cooperação Técnica. Saiba + 

CRCSE Itabaiana sedia retorno do Encontro dos Contabilistas dos Municípios de
Sergipe. Saiba + 

CRCSP Vem aí a CONVECON Regional de Santos: no dia 8 de dezembro, no Sesc
Santos. Saiba +

 

Notícias da Mídia em Geral 

Receita Federal Receita Federal prorroga prazo para adesão aos Editais de Transação.
Saiba + 

Sped Publicação do programa EFD ICMS IPI versão 3.0.0. Saiba + 

Simples Nacional Sublimite para 2023. Saiba + 

Ibracon Inscrições abertas para o webinar do Ibracon: o cenário trabalhista para
2023. Saiba +

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