Perguntas E Respostas Cfc Fipecafi Org
perguntas e respostas sobre a aplicação da resolução cfc n ... - perguntas e respostas sobre a
aplicação da resolução cfc n.º 1.445/13 . o conselho federal de contabilidade é uma autarquia especial de
caráter corporativo, criado pelo decreto-lei n.º 9295/46, que tem por finalidade, entre outras, disciplinar e
regular o exercício da profissão contábil por intermédio dos perguntas e respostas sobre a aplicação da
resolução cfc n ... - perguntas e respostas sobre a aplicação da resolução cfc n.º 1.530/17 1 o conselho
federal de contabilidade (cfc) é uma autarquia de natureza corporativa, criado pelo decreto-lei n.º 9295/46,
que tem por finalidade, entre outras, disciplinar, regular e fiscalizar o exercício perguntas e respostas - cfc perguntas e respostas sobre o portal 1. o que é portal da transparência e acesso à informação do cfc? o portal
da transparência e acesso à informação é um canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer
informações sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo sistema perguntas respostas lavagem
dinheiro - portalcontabilsc - perguntas e respostas sobre a aplicaçäo da resoluçäo cfc n.0 1.445/13 o
conselho federal de contabilidade é uma autarquia especial de caráter corporativo criado pelo decreto-lei n.0
9295/46, que tem por finalidade, entre outras disciplinar e regular o exercício da profissão contábil por
intermédio dos conselhos regionais de contabilidade. perguntas e respostas - crcpr - perguntas e respostas
sobre o portal 1. o que é portal da transparência e acesso à informação do crcpr? o portal da transparência e
acesso à informação é um canal de comunicação com o cidadão, cujo objetivo é fornecer informações sobre os
atos e fatos de gestão praticados pelo sistema cfc/crcs para a classe contábil e a sociedade. perguntas e
respostas - cfcpecafi - perguntas e respostas – nova lei das s/a - lei 11.638/07 1 ativo 1.1 classificação 1.1.1
como passam a ser classificados os ativos? os ativos agora passam a ser classificados em ativos circulantes e
ativos não perguntas e respostas 1. o que é portal da transparência e ... - perguntas e respostas sobre
o portal 1. o que é portal da transparência e acesso à informação do crcpr? o portal da transparência e acesso
à informação é um canal de comunicação com o cidadão, cujo objetivo é fornecer informações sobre os atos e
fatos de gestão praticados pelo sistema cfc/crcs para a classe contábil e a ... fiscalizaÇÃo crcsc perguntas e
respostas - perguntas e respostas (atualizado em: 22/09/2016) v.1.0 . rua osvaldo rodrigues cabral,1900
-centro– florianópolis/sc – cep:88015-710 ... pergunta: em quais situaÇÕes a lei nº 9.613/98 e a resoluÇÃo cfc
nº 1.445/13 nÃo obriga o profissional ou a resolução cfc 1418/12 - crcrs - e fenômenos que geralmente não
ocorrem, ou não se fazem presentes, nas me e epps. • a itg 1000 foi elaborada pelo cfc com o objetivo de
propiciar um tratamento diferenciado para as mes e epps visando a simplificação da escrituração e da geração
de demonstrações contábeis, levando em consideração a realidade quanto ao perguntas e respostas
decore - revisadas - perguntas e respostas sobre decore qual é o significado de decore? declaração
comprobatória de percepção de rendimentos. qual é a principal legislação que deve ser observada? resolução
cfc nº 1.364/11, inclusive seus anexos i e ii. para que serve a decore? para comprovar rendimentos de
autônomos, sócios de empresas (pró- pessoa física 01 02 03 - crc-ce - documentação necessária nas
perguntas 16 e 17). 02 – vou realizar meu primeiro registro junto ao crc-ce. nessa situação, tenho direito a
algum desconto? sim, 50% de desconto na anuidade do primeiro registro. 03 – qual a validade do exame de
suficiência? de acordo com a resolução cfc nº 518/2016 o prazo de 2 (dois) anos de validade ... eleiÇÕes crcs
2013 1. quando será realizada a eleição no ... - a partir do dia 22/11/13 estará disponível no site do cfc e
do crc o formulário para remessa da justificativa. essa justificativa deverá ser encaminhada através do sistema
informatizado de votação, cujo acesso se dará mediante a senha respectiva. ... microsoft word - perguntas e
respostas às eleiçõescx portal da transparência – crc sp perguntas e respostas - perguntas e respostas .
sobre o portal . 1. o que é portal da transparência e acesso à informação do crc sp? o portal da transparência e
acesso à informação é um canal de comunicação com o cidadão cujo objetivo é fornecer informações sobre os
atos e fatos de gestão praticados pelo crc sp para a classe contábil e a sociedade ... perguntas e respostas
sobre a aplicação da resolução cfc n ... - perguntas e respostas sobre a aplicação da resolução cfc n.º
1.445/13 o conselho federal de contabilidade (cfc) é uma autarquia de natureza corporati va, criado pelo
decreto-lei n.º 9295/46, que tem por ﬁ nalidade, entre outras, disciplinar, regular e ﬁ scalizar o exercício
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