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INNTRODUÇÃÃO

C
CNC
C em brev
ves
Newssletter da Com
missão de Norrmalização Coontabilística

Com a introduçã o do Sistema de Norrmalização Contabilísttica (SNC), a
Comisssão de Norm
malização Contabilística (CNC) inicciou uma no
ova forma de
d
relacionamento coom as parte
es interessa
adas nas maatérias da normalizaçã
n
ão
bilística, funndamentalm
mente através do Sitte, Newslettters, FAQ´´s,
contab
Observvatório e Coonferênciass anuais realizadas noo final de cada
c
um do
os
anterio
ores anos dee 2009, 201
10 e 2011.
Tendo ocorrido o falecimento
o do Presidente da CN C ‐ Dr. Dom
mingos Cravo
o,
a quem
m a CNC reiitera sentid
da homena
agem e grattidão, e um
ma vez que, à
data desta Newsl etter, o novo Presiden
nte da CNCC ainda não se encontrra
em exe
ercício de fuunções e qu
ue os novoss membros previstos na
n revisão da
d
a
estrutu
ura e compoosição da CNC ainda nã
ão foram deesignados, considerou
c
Comisssão Executivva não se afigurar
a
opo
ortuna a re alização daa conferência
anual neste
n
final de 2012, tendo
t
decid
dido atualizzar o Obserrvatório CN
NC
para 20
012, de cujoos resultado
os se dará conta
c
proxi mamente.
http://ww
ww.cnc.min‐financcas.pt/0_new_sitte/sobre_cnc/site
ecnc_about_us.hhtm

Nestas circunstân cias, a CNC pretende com
c
a preseente newsleetter abordaar
resumiidamente a s matérias que de form
ma mais rel evante se colocam
c
hojje
em diaa na normaalização co
ontabilística aos várioss níveis intternacionais,
comun
nitário e naccional.

PRINCIPAIS TTENDÊNCIASS
DA
D NORMALIZZAÇÃO
CONTABILÍSTTICA

UNCTA
AD: Nas Naçções Unidas, a United Nations Coonference on
o Trade an
nd
Develo
opment (UN
NCTAD) atraavés do Inte
ergovernmeental Workiing Group of
o
Expertss on Internnational Sta
andards of Accountingg and Repo
orting (ISAR
R),
assiste os países em desenvolvimento
o e as econnomias em transição a
implem
mentarem aas melhore
es práticas na transpparência co
orporativa e
contab
bilística, com
m vista a faacilitar os in
nvestimentoos e o dese
envolvimentto
económ
mico, abranngendo áreas que inclluem: impleementação das normaas

internaacionais de contabilidaade (IFRS), contabilidad
c
de das PME,, divulgaçõees
relacionadas com
m corporatee governancce, relato ssobre responsabilidad
de
social corporativa
c
e matérias ambientaiss e integrate
ted reporting.
http://uncctad.org/en/Pagees/DIAE/ISAR/ISA
AR‐Corporate‐Tran
nsparency‐Accouunting.aspx
http://uncctad.org/meetinggs/en/Notification
n/200_ISAR_en%
%20.pdf

IASB: O Internatiional Accou
unting Stan
ndards Boaard (IASB), responsável
pelas normas intternacionais de conta
abilidade (IIAS/IFRS), tem
t
no seeu
programa de trabbalhos diversas priorid
dades das qquais imporrta destacar:
os pro
ojetos relaccionados co
om a crise financeira (que compreendem a
revisão
o das norm
mas sobre instrumentos financeiiros, imparridades e da
d
contab
bilidade de cobertura)) e a revissão das “IFFRS para PME” que se
s
destinaam às peqquenas e médias
m
em
mpresas, ass quais o IASB estim
ma
represe
entarem ceerca de 95% de todas as empresass a nível mundial.
http://ww
ww.ifrs.org/
http://ww
ww.ifrs.org/Currennt‐Projects/IASB‐‐Projects/Pages/IASB‐Work‐Plan.aaspx

IFAC: A Internatioonal Federa
ation of Acccountants ( IFAC), que congrega os
o
profissionais da c ontabilidad
de e auditorria a nível m
mundial, co
onstatando a
premência da ne cessidade de
d melhoria e uniform
mização daa informaçãão
eira do settor público desenvolvveu as Inteernational Public
P
Secto
or
finance
Accoun
nting Standdards (IPSA
AS), as qu
uais estão a ter um
ma crescentte
recetivvidade nos vvários paíse
es por todo o mundo.
http://ww
ww.ifac.org/
http://ww
ww.ifac.org/publicc‐sector

UE: A União
U
Europpeia (EU) te
em desenvolvido diverssas iniciativas norteadaas
pelo “SSmall Busineess Act for Europe“ de 2008, que visam simp
plificar a vid
da
das PM
ME, estanddo já em fase de co
onclusão a revisão das
d diretivaas
contab
bilísticas (44ª e 7ª diretivas)
d
para
p
atualiizar os re
equisitos de
d
informação finannceira, alte
erando sign
nificativameente as exxigências de
d
relato financeiro face a uma
u
nova classificaçãão por dim
mensão daas
empresas europpeias. As propostas em discuussão privvilegiaram o
alinham
mento téccnico das anterioress diretivass em detrimento da
d
converrgência com
m os regulam
mentos com
munitários qque adotaraam as IFRS e
com ass normas “IFFRS para PM
ME”. Ao nível do setor público e no
n âmbito do
d
pacote
e legislativo “Six‐Pack”,, adotado pelo
p Conselhho da UE em
m 08nov11 e
relacionado com requisitos de enquad
dramento oorçamental dos Estado
os
Membros, a Comiissão Europeia através do Eurostaat lançou em
m meados de
d
2012 uma
u
consultta pública para
p
avaliarr da adequ acidade das IPSAS parra
os Estaados Mem bros e cujo
os resultad
dos serão ppublicados no segund
do

semesttre de 20122.
http://ec.e
europa.eu/enterpprise/policies/sm
me/small‐businesss‐act/
http://ec.e
europa.eu/internnal_market/accou
unting/index_en.htm
http://ec.e
europa.eu/internnal_market/accou
unting/sme_acco
ounting/index_enn.htm
http://epp
p.eurostat.ec.eurropa.eu/portal/paage/portal/publicc_consultations/cconsultations/ipssas
http://eurr‐lex.europa.eu/LLexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:LL:2011:306:0041::0047:PT:PDF

CNC: A Comissão de Normalização Con
ntabilística ((CNC), em linha
l
com as
a
mais avançadas
a
tendênciass internacio
onais e coomunitáriass, visando a
modernização facce às norm
mas internacionais de contabilidaade (IFRS), a
melhorr adequaçãão e simp
plificação da
d informa ção financceira face à
desenvolveeu em Porrtugal vário
dimenssão e natuureza das atividades,
a
os
regime
es de normaalização con
ntabilística que comprreendem ho
oje em dia: o
Regime
e Geral, o Regime paara Pequena
as Entidadees e o Reggime para as
a
Entidad
de do Setoor não Lucrrativo ‐ den
ntro do Sisstema de Normalizaçã
N
ão
Contab
bilística (SNCC); e o Regime para Microentidaddes.
http://ww
ww.cnc.min‐financcas.pt/
http://ww
ww.cnc.min‐financcas.pt/0_new_sitte/sitecnc_00.htm
m

Em virtude das ppropostas de
d revisão das
d diretivaas contabilíísticas da UE
U
alterarem significcativamente
e os requissitos de reelato financceiro face à
classificação por dimensão das emprresas europpeias em termos
t
quee,
nalgum
mas matériaas, não se affiguram aprropriados à dimensão e à realidad
de
de Portugal (au mento doss limites para
p
classiificação daas pequenaas
entidad
des e reduçção na qualidade da in
nformação financeira), o Conselh
ho
Geral da
d CNC aproovou por unanimidade
e, na sua reeunião de 11 de abril de
d
2012, o texto “A
Alteração das
d Diretiva
as da Conttabilidade na Europa ‐
Impacttos em Porttugal” em que
q a CNC vem apelarr a que o Governo
G
e os
o
represe
entantes nnacionais nas
n
instâncias comuunitárias co
ontinuem a
desenvvolver todoos os esfforços no sentido dde que determinadaas
disposiições das prropostas daas diretivas não venham
m a ser aprrovadas. Pela
significcativa relev ância e opo
ortunidade,, este textoo é reprodu
uzido na su
ua
íntegraa em anexo nesta newssletter.
http://ww
ww.cnc.min‐financcas.pt/0_new_sitte/docs_originaiss/Memo_Diretivaas_CG_CNC_11Ab
bril.pdf

A recen
nte revisão da estrutura e composição da CN
NC foi deterrminada pela
extinçãão da Com issão de Normalização Contabilíística da Ad
dministraçãão
Públicaa cujas atri buições e competências de norm
malização para
p
o seto
or
público
o foram in tegradas na
n Comissão de Norm
malização Contabilístic
C
ca
(CNC). Esta profunnda alteraçãão e reforço
o das áreass de intervenção da CN
NC
us program
mas e atividdades ganh
he crescentte
vai detterminar q ue nos seu
relevân
ncia a norm
malização contabilística do setor público, in
ncumbindo à
CNC re
ealizar os ttrabalhos té
écnicos com
m vista à aaprovação de
d um únicco
Sistema de Norm
malização Contabilístiica Públicoo (SNCP) adaptado
a
à
às
normas internacioonais especcíficas para o setor p úblico (IPSA
AS) e às leeis
nacionais em que estas maté
érias são reg
guladas.

http://ww
ww.cnc.min‐financcas.pt/0_new_sitte/sobre_cnc/DL_
_134_2012_29_JJunho.pdf

O quadro seguinnte sintetizaa as principais tendêências na normalizaçã
n
ão
contab
bilística:
Intternacionalm
mente
Convvergência IFR
RS

União Europeia

Portugal

Convergência
C
a IFRS para
as
a entidades cotadas

Convergênccia IFRS paraa
as entidade
es cotadas

Revisão
R
das Diretivas
D
Contabilística
C
as

Futuro do SNC:
S
Previsível alteração
a
do
SNC face à Revisão das
Diretivas
Contabilístiicas e aos
Regulamen
ntos IFRS

IFRS para PME
Norm
malização
Contabilística do Setor
Público vs IPSAS
Relatto sobre Divuulgações
relacionadas com
m
Corpo
orate Governnance
Relatto sobre
Responsabilidadee Social
Corporativa e Maatérias
Ambientais
Ruua Angelina Vidal, 41
11449-005 Lisboa

Normalização
N
o
Contabilística
C
a do Setor
Público
P
vs IPS
SAS

Normalizaçção
Contabilístiica do Setor
Público vs IPSAS

Integ
grated Reporrting
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ANEXO
A
PRINCIIPAIS TEN
NDÊNCIAS DA NORM
MALIZAÇÃ
ÃO
CONTABILÍ
C
ÍSTICA
ALTERA
AÇÃO DASS DIRETIV
VAS DA CONTABILID
DADE NA EUROPA –
IMPAC
CTOS EM PO
ORTUGAL
O Consselho Gerall da Comisssão de Norm
malização CContabilísticca (CG/CNC
C),
na sua reunião dee 11 de abril de 2012, analisou e debateu o projeto de
d
Diretiva propost o pela Co
omissão Europeia e que visaa substituiir,
revogando‐as, as 44.ª e 7.ª Dirretivas.
Algumaas das solu ções preco
onizadas nessse projetoo de Diretivva ‐ aumentto
dos lim
mites para classificação das pe
equenas enntidades e redução na
n

qualidaade da infoormação fin
nanceira ‐ suscitam ggrande preo
ocupação ao
a
CG/CNC, atentos os impacto
os negativoss para as em
mpresas po
ortuguesas, e
para a economiaa em geral, que se anteveem
a
dda sua correspondentte
transpo
osição paraa o direito in
nterno.
É nesse
es termos qque a CNC vem manifesstar os mot ivos de tal preocupaçã
p
ão
e apelaar a que o Governo e os repressentantes nnacionais naas instânciaas
comun
nitárias conttinuem a desenvolver
d
r todos os eesforços no
o sentido de
d
que ass disposiçõ es da prop
posta de Diretiva,
D
co m o texto atualmentte
existen
nte relativo às matériaas que de seguida
s
se iindicam, nãão venham a
ser aprrovadas.
ENQUA
ADRAMENTTO
A Comissão Europpeia entend
deu propor a revogaçãoo das 4ª e 7ª
7 Diretivas e
a sua substituiçãoo por uma única Diretivva que regu le a mesmaa matéria. Os
O
objetivvos presentees na elaboração da no
ova Diretivaa são os segguintes:
•
•
•
•
•

Reduzir os encaargos admin
nistrativos das
d pequennas empresaas;
Simplificar os pprocedimentos de relatto financeirro;
Reduzir a inform
mação nas notas anexa
as às demo nstrações financeiras;
Flexxibilizar a obbrigatoriedaade de auditoria nas peequenas em
mpresas;
Disp
pensar a p reparação de demonstrações fi nanceiras consolidada
c
as
paraa grupos dee pequenas empresas;
• Reduzir o númeero de opçõ
ões disponívveis atualm
mente existe
entes para os
o
Estaados‐Membbros.
CONSID
DERAÇÕES GENÉRICASS E SITUAÇÃ
ÃO EM POR
RTUGAL
A red
dução de encargos administrativos e a simplificação de
d
proced
dimentos sãão princípio
os genéricos que certaamente norrteiam todo
os
os intervenientes no processo.
Contud
do, tais p rincípios não
n
devem
m prejudicaar a transsparência, a
segurança e a creedibilidade das demonstrações finnanceiras das empresaas
para to
odos os utiliizadores.
Desde logo, para a Administrração Fiscal,, no que se refere à veracidade do
os
elemen
ntos necesssários ao cumprimen
c
to das obrrigações fisscais e parra
outros departam entos do Estado
E
que
e gerem oss diversos sistemas de
d
incentivos e apoioos a nível naacional e comunitário.
Mas taambém paraa os sectore
es bancário e seguradoor, na avaliaação de riscco
dos seus clientess. O enfraq
quecimento da inform
mação contaabilística daas
empresas, a maioor parte delaas de peque
ena, média ou micro dimensão,
d
irrá
obrigarr a que se exijam
m e pon
nderem el ementos de suportte
comple
ementares sobre a respetiva situação fiinanceira, com custo
os
adicion
nais para to das as parte
es e potenccial perda dee eficácia na avaliação.
Importta referir que em Portugal existem, ddesde 201
10, sistemaas
contab
bilísticos auttónomos baaseados nass IAS/IFRS, mas mais simplificado
os,
em que se apreseentam soluçções simple
es e acessívveis para ass pequenas e
micro entidades e para os preparado
ores e utilizzadores da informaçãão
finance
eira.

É aind
da de reaalçar o esforço fina
anceiro siggnificativo que muitto
recente
emente foii exigido às empresas e seus ccolaboradorres, quer no
n
investimento em software, quer
q
na form
mação, com
m a introduçção em 201
10
dos no
ovos sistem
mas contabiilísticos elaborados em
m consonância com os
o
Regulamentos Coomunitários que adota
aram as noormas internacionais de
d
contab
bilidade.
De aco
ordo com oss limites estabelecidoss na propossta de Direttiva, o tecid
do
económ
mico empreesarial Português é composto esssencialmente por micrro
e pequ
uenas entid ades, as qu
uais represe
entam maiss de 98% do
o número de
d
empresas e emprregam cercaa de 50% dos trabalhaadores do setor
s
privad
do
do paíss.
O encaargo adminiistrativo com a contab
bilidade em Portugal para este tip
po
de entidades (miccro e peque
enas entidades) é negl igenciável face
f
a outraas
obrigaçções que soobre elas im
mpendem, recorrendo
r
a sua grande maioria a
serviço
os em regim
me de outsourcing.
Em maatéria de sim
mplificação,, importa ainda enfatizzar que a nível nacional
existe um sisteema centralizado qu
ue contém
m diversa informaçãão
contab
bilística, fisccal e estattística, ond
de se incluuem as demonstraçõees
finance
eiras e umaa súmula do
o relatório de
d gestão, aaprovação das contas e
do re
elatório doo auditor (se apliccável), dennominado Informaçãão
Empresarial Simpllificada (IES), desde 2006.
Esta plataforma
p
informática é alimen
ntada anuaalmente po
or todas as
a
empresas com o envio on‐‐line das suas demonnstrações financeiras
f
e
demaiss informaçãão requerid
da e que serve de form
ma direta, num
n
sistem
ma
de ballcão único,, e sem mais
m
encarg
gos adminiistrativos ou
o de outrra
natureza (custo aanual de 85€), o Min
nistério dass Finanças, o Banco de
d
Portugal, o Instituuto Nacional de Estatísttica e o Minnistério da Justiça.
IMPAC
CTOS NEGATTIVOS PARA
A PORTUGA
AL
A CNC
C manifestaa a sua graande preoccupação peelas consequências qu
ue
resulte
em da transsposição paara o direito interno dda propostaa de Diretivva
em aprreciação, coonsubstanciada no segu
uinte:
• Aum
mento consiiderável do
os encargos administraativos para mais de 98%
das empresas portuguesaas, em vez da reduçãão que estaa revisão de
d
etiva visa inntroduzir, uma vez que
e Portugal ddispõe, dessde 2010, de
d
Dire
um Sistema de Normaalização Co
ontabilísticaa (SNC), baseado
b
naas
melhores práticcas adotadaas na União
o Europeia;
• O aumento doos encargoss não se lim
mita exclus ivamente às
à empresas.
Devvem‐se poonderar to
odos os encargos de ajustamento da
d
adm
ministração pública, salientando
o a admi nistração fiscal e as
a
instituições geestoras doss programa
as comunittários. Para além do
os
gasttos efetivoss, existem quebras
q
de eficácia e de agilizaçãão derivado
os
de um
u período de adaptaçção a uma nova
n
situaçãão;
• Os limites prevvistos para classificaçã
ão das cateegorias de entidades e
grup
pos, não see encontraam minimamente adaaptados à realidade
r
d
do
tecido económ
mico nacionaal;
• Desde 2006 qque existe
e em Portugal uma plataformaa eletrónicca
inte
egrada den ominada de
d IES, em
m sistema dde balcão único, hojje
conciliada com
m os sistemaas contabilíísticos em vvigor por viia da adoçãão

do SNC
S em 20110, e que trouxe uma redução addministrativva apreciável
ao concentrar
c
nesta plataaforma a infformação ddirigida ante
eriormente a
quatro entidaddes;
• Com
m a aprovaçção do proje
eto de Direttiva em aprreço, uma vez que não é
dada a possiibilidade aos
a
Estado
os Membroos de exiigirem maais
info
ormação doo que a prrevista, corrreremos o risco elevvado de veer
prolliferar as fformas de relato e de
d prestaçãão de informação, em
m
mod
delos difereenciados co
onsoante oss objetivos pretendido
os pelos mais
variados util izadores (banca, seguros, administraação fiscaal,
consservatórias,, estatísticaas, incentivo
os comunitáários e outro
os, etc.);
• Perd
da de qualiidade da in
nformação financeira
f
eem diversos setores de
d
atividade, ondde a transp
parência, a segurança e a credibilidade daas
dem
monstraçõess financeiraas das emp
presas paraa todos os utilizadorees,
são característticas e prin
ncípios basilares dos ssistemas co
ontabilístico
os
em vigor;
• As recentes
r
oppções em matéria
m
conttabilística ppara o setor público em
m
Porttugal e na Europa, vissando a ad
doção a breeve trecho das normaas
inte
ernacionais para o seto
or público, à semelhannça das opçções políticaas
da União Eurropeia tom
madas em 2003 na adoção das normaas
inte
ernacionais de contaabilidade para
p
o settor privado, não sãão
coerentes com as opções feitas nesta
a proposta dde Diretiva.
Docum
mento aprovvado no Conselho Gera
al da CNC, de 11 de abril de 2012
2,
pelos representan
r
ntes das segguintes entidades:
‐ Confe
ederação daa Indústria Portuguesa
P
‐ Confe
ederação doo Comércio e Serviços de Portugall
‐ Confe
ederação doos Agriculto
ores de Portugal
‐ Confe
ederação doo Turismo Português
P
‐ Coope
erativa Antóónio Sérgio
o para a Economia Sociaal
‐ Assocciação Portuuguesa de Empresas
E
Municipais
M
‐ Ordem
m dos Técn icos Oficiaiss de Contas
‐ Ordem
m dos Revissores Oficiais de Contas
‐ Escolaas Superiorees de Contaabilidade
‐ Inspeção Geral dde Finanças
‐ Autorridade Tribuutária e Adu
uaneira
‐ Comisssão do Meercado de Valores Mobiliários
‐ Direçãão Geral doo Tesouro e Finanças
‐ Tribunal de Conttas
‐ Minisstério da Jusstiça
‐ Direçãão Geral daas Autarquiaas Locais
‐ Assocciação Portuuguesa de Bancos
B
‐ Assocciação Portuuguesa de Seguradores
S
s
‐ Asso
ociação Poortuguesa de Fundos de Inveestimento, Pensões e
Patrimónios
‐ Perso
onalidades dde Reconhecido Mérito
o
‐ Direçãão Geral doo Orçamento

