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CONTABILIDADE
Projectos do IASB – Emendas à IAS 1
O International Accounting Standards Board (IASB) publicou, no passado dia 27
de Maio, propostas para comentário público para melhorar a consistência de
como os itens de Outro rendimento integral são apresentados.
O IASB está a propor exigir que as entidades apresentem os ganhos ou perdas e outro
resultado integral em secções separadas de uma demonstração contínua. O IASB está
também a propor que se agreguem itens de outro rendimento integral tendo em conta
a sua eventual transferência para a secção de ganhos ou perdas da demonstração
dos resultados.
O projecto de norma Apresentação de itens de outro rendimento integral (Propostas de
alteração à IAS 1) está aberto para comentários até 30 de Setembro de 2010. Ele
pode ser obtido através do site do IASB (www.iasb.org). Um resumo das propostas e
um documento de “Perguntas Frequentes” que detalha as propostas, estão disponíveis
para download gratuito em http://go.iasb.org/OCI-presentation.

Projectos do IASB - Mensuração pelo justo valor dos
passivos financeiros
O International Accounting Standards Board (IASB) publicou, no passado dia 11
de Maio, para comentário público, as alterações propostas para a contabilização
de passivos financeiros. Esta proposta segue o trabalho já concluído sobre a
classificação e mensuração de activos financeiros (IFRS 9 Instrumentos
Financeiros).
O IASB está a propor mudanças limitadas à contabilização de passivos, com
alterações à opção pelo justo valor e propõe que todos os ganhos e perdas resultantes
de alterações nos “créditos próprios" para os passivos financeiros que uma entidade
opta por mensurar pelo justo valor devem ser transferidos para outro rendimento
integral. Assim as alterações nos créditos próprios não irão afectar o ganho ou perda
relatado.
Um resumo das propostas, está disponível para download gratuito no site da IASB em
http://go.iasb.org/financial+liabilities.
O projecto de norma Opção pelo Justo Valor de Passivos Financeiros está aberto para
comentários até 16 Julho de 2010. Ele pode ser obtido através do site do IASB
(www.iasb.org).
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Projecto do IASB – Emendas à IAS 19
O International Accounting Standards Board (IASB) publicou no passado dia 29
de Abril, para comentário público, um projecto de emendas propostas à IAS 19
Benefícios dos Empregados que deverá alterar a contabilização dos planos de
benefícios definidos.
Estas emendas irão impor às entidades:
•

•
•

a contabilização imediata de todas as alterações estimadas do custo da
prestação daqueles benefícios e todas as alterações no valor dos activos do
plano (remoção do método do "corredor");
a utilização de uma nova abordagem de apresentação que distinga claramente
os diferentes componentes do custo daqueles benefícios; e
a divulgação de informações mais claras sobre os riscos decorrentes dos planos
de benefício definido.

O projecto de norma Planos de benefícios definidos está aberto para comentários até
6 de Setembro de 2010 e pode ser obtido no site do IASB (www.iasb.org). Um
resumo das propostas, está também disponível para download gratuito a partir do site
do IASB em: http://go.iasb.org/pensions.

Projectos do IASB – Documento de discussão sobre
actividades extractivas
O International Accounting Standards Board (IASB) publicou, sob a forma de um
documento de discussão, no passado dia 6 de Abril, os resultados de um
projecto de investigação internacional sobre uma possível futura Norma
Internacional de Relato Financeiro (IFRS) para as actividades extractivas.
O referencial actual sobre estas matérias, a IFRS 6 Exploração e Avaliação de
Recursos Minerais, foi emitido em 2004 como um referencial provisório enquanto se
aguardava a conclusão deste projecto de investigação. A IFRS 6 não aborda
especificamente a contabilidade para o desenvolvimento e produção de petróleo,
minerais ou gás, e não inclui requisitos de divulgação específicos que ajudam os
utilizadores a avaliar a natureza e a extensão dos riscos envolvidos nas actividades
extractivas.
O documento publicado discute como uma possível norma sobre as actividades
extractivas poderia resolver as questões acima mencionadas.
O documento de discussão - Actividades extractivas está aberto para comentários até
30 de Julho de 2010 e pode ser obtido através do site do IASB (www.iasb.org).
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FISCALIDADE
Tabelas anuais de retenção na fonte
Foi publicado o Despacho n.º 8843-A/2010, de 24 de Maio, que vem clarificar a data
de referência relativa à aplicação das tabelas anuais de retenção na fonte para 2010,
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (“IRS”).

IRS - Regime fiscal dos residentes não habituais
Circular nº 2/2010 da DSIRS, de 6 de Maio de 2010:
Esclarece quanto à aplicação do regime fiscal dos residentes não habituais criado pelo
Decreto-Lei n.º 249/2009, de 23.09 e complementado pela Portaria n.º 12/2010, de
07.01, que define as actividades de elevado valor acrescentado, com carácter
científico, artístico ou técnico que relevam para efeitos deste regime.

I M T – Tabelas práticas para 2010
Ofício-Circulado nº 40 098, da DSIMT, de 19 de Maio de 2010:
Publica as Tabelas Práticas I e ll destinadas ao Continente e as Tabelas lll e lV,
destinadas às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, para aplicação do
Imposto sobre as Transmissões Onerosas de imóveis em 2010.
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