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Normalização Contabilística
No passado dia 23 de Abril, foram aprovados em Conselho de Ministros 3
diplomas que serão oportunamente divulgados aquando da sua publicação.
Estes diplomas são relativos à aprovação do novo Sistema de Normalização
Contabilística, ao ajustamento da organização e funcionamento da Comissão
de Normalização Contabilística e a uma alteração do Código do IRC visando
adaptar as regras de determinação do lucro tributável ao novo sistema de
normalização contabilística.
Com o objectivo de divulgar estas importantes alterações realizou-se uma
apresentação pública que contou com a presença do Ministro de Estado e das
Finanças e outros membros do Governo para além de diversos oradores
envolvidos na preparação e acompanhamento do novo sistema contabilístico e
dos seus efeitos fiscais.
O novo Sistema de Normalização Contabilística, trata da convergência das
normas nacionais de contabilidade aos padrões internacionais aproximando-as
das Normas Internacionais de Contabilidade emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Aproveitando a introdução deste novo sistema contabilístico foi também
aprovado um diploma que vem proceder a alguns ajustamentos na estrutura da
Comissão de Normalização Contabilística, de modo a modernizá-la,
simplificando e flexibilizando os seus processos de actuação e adequando-a às
novas competências que lhe são atribuídas.
Neste âmbito, foi também aprovada uma alteração ao Código de IRC visando
adaptar as regras de determinação do lucro tributável às novas regras
constantes do novo normativo contabilístico nacional.

NEWSLETTER
Propriedade – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
Rua do Salitre 51-53, 1250-198 Lisboa
T 213536158 F 213536149
www.oroc.pt

Director: António Gonçalves Monteiro
Director-Adjunto: Óscar Figueiredo

Esta publicação não tem intenção de substituir a necessidade de obtenção de opinião profissional para qualquer dos temas apresentados

Newsletter
Número 4/09 | Maio 2009

Conforme acima referido logo que possível daremos conhecimento público
deste novo sistema tal como aprovado pelo Governo.
Para mais informações sobre estas matérias poderá consultar o site da OROC
(www.oroc.pt).
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