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NOTA TÉCNICA – ITG 1000 PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Baseado nas Normas Internacionais de Contabilidade – IFRS, o Conselho Federal de Contabilidade,
através da Instrução Técnica Geral – ITG 1000, instituiu normas contábeis para as microempresas e
empresas de pequeno porte protegidas pela Lei Complementar Federal 123/2006.
As IFRS brasileiras são inspiradas nos padrões europeus e visam, fundamentalmente, os interesses de
potenciais investidores estrangeiros. Além disto, a aplicação da ITG 1000 busca aumentar a
transparência das demonstrações, permitir a comparação das empresas brasileiras com empresas de
outros países, respaldar as decisões estratégicas especialmente no mercado de capitais, e, ainda,
evitar a ocorrência de fraudes contábeis.
A adoção da ITG 1000 impactará vários aspectos da vida contábil das micro e pequenas empresas. O
quadro abaixo apresenta as principais alterações introduzidas pela ITG 1000, comparando com a NBC
T 19.13 – Normas Brasileiras de Contabilidade para Micro e Pequenas Empresas, que anteriormente
regulamentava a contabilidade dos pequenos negócios.

OBJETIVO

ALCANCE DA ITG
1000

NORMAS
SUBSIDIÁRIAS

EXIGENCIAS DA ITG 1000
Estabelecer critérios e procedimentos
contábeis simplificados para micro e
pequenas empresas, adotando as
Normas
Internacionais
de
Contabilidade – IFRS, legalmente
direcionadas às sociedades por ações
e às sociedades de grande porte
(receita bruta anual acima de R$ 300
milhões).

Alcança eventos e transações básicas,
reestrutura o plano de contas e as
demonstrações contábeis e cria novas
obrigações. Exige a reformulação de
controles internos e do plano de
contas das empresas.
As IFRS contidas na ITG-2000 –
Escrituração Contábil e na NBC TG
1000 – Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas.
Para eventos e transações não
tratadas pela ITG 1000 serão adotadas

NBC T 19.13
Estabelecer critérios e procedimentos
específicos a serem observados pelas
microempresas e empresas de
pequeno porte no que tange a
escrituração contábil simplificada.
Esta norma era aplicada a entidades
definidas como empresários e
sociedades empresárias enquadradas
como microempresas e empresas de
pequeno porte, não interessando se
eram optantes ou não pelo simples
nacional.
Alcançava eventos, atos e fatos
administrativos, plano de contas
simplificado com no mínimo 4 níveis e
demonstrações contábeis.

Deveria ser observado a aplicação de
outras
Normas
Brasileiras
de
Contabilidade quando da elaboração
do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado.

INFORMAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

PLANO DE
CONTAS

AVALIAÇÃO DE
ESTOQUES

normas mais específicas.
Exige a Carta de Responsabilidade da
Administração para salvaguardar o
contador e distinguir culpabilidades. A
adoção desta carta poderá afetar o
relacionamento entre o contador e o
empresário.
Balanço Patrimonial comparativo e
com evidenciação do movimento,
exigindo a adequação dos sistemas
contábeis utilizados.
Demonstração
de
Resultados
comparativa e com evidenciação do
movimento. Também exigirá a
adequação dos sistemas contábeis.
Demonstração de Fluxos de Caixa
(opcional).
Também
exigirá
a
adequação dos controles internos e
dos sistemas contábeis.

Não havia previsão desta Carta de
Responsabilidade na redação da
norma.

Balanço Patrimonial NÃO comparativo
e sem exigência de evidenciação do
movimento.
Demonstração do Resultado NÃO
comparativo e sem exigência de
evidenciação do movimento.

Não existia Demonstração de Fluxos
de Caixa - DFC. Era facultativo a
apresentação da Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados DLPA, Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido - DMPL e das
Demonstrações das Origens e
Aplicações dos Recursos - DOAR.
Notas Explicativas com declarações Notas Explicativas eram opcionais.
sobre o uso da ITG 1000 e de normas
subsidiarias, com narrativas sobre
políticas contábeis, contingencias
passivas e detalhes sobre itens que
não
constam
das
demais
demonstrações.
Esta
exigência
obrigará ao acompanhamento mais
próximo pelo contador das operações
realizadas.
Divulgação
da
Conciliação
do
Imobilizado, considerando adições,
baixas,
depreciação
e
outros
movimentos. Esta obrigação exigirá
controle permanente de cada item do
imobilizado
Conforme o modelo da ITG 1000, O Plano de Contas era conforme
buscando o maior detalhamento. modelo estabelecido pela NBC T
Exigirá a adequação do Plano de 19.13. Era mais simplificado, com
Contas e dos sistemas contábeis.
quatro níveis de contas.
Registro pelo menor valor entre o Não havia previsão na norma.
custo e o valor de venda líquido (valor
justo),
Produtos acabados serão registrados

CONTROLE DOS
ESTOQUES
IMOBILIZADO

RECEITAS

CRÉDITOS A
RECEBER

pelo valor de venda, deduzido das
despesas necessárias à futura
comercialização.
Produtos em elaboração devem ser
registrados pelo valor de venda
deduzido do custo para término da
produção e das despesas para a
futura comercialização.
As normas para avaliação de estoques
exigirão
permanente
acompanhamento do preço de
mercado e a sua comparação com o
custo de aquisição dos itens para
revenda, almoxarifado ou produção.
Cálculo dos custos por itens Não havia previsão na norma.
individuais, demandando controle
individual dos itens de estoque.
Devem ser registrados pelo custo de Mesma previsão anterior.
aquisição e depreciados considerando
a estimativa de vida útil.
Verificar evidencia de desvalorização Não era exigido na norma.
(Impairment) para registro ou
reversão da perda. Exige permanente
acompanhamento do valor de
mercado dos bens e o controle
individual de cada item do
imobilizado.
Exige reconhecimento da receita de
prestação de serviços na proporção
de sua realização. Para tanto, será
necessário o controle de cada etapa
da prestação dos serviços para cálculo
da proporção a ser registrada e acesso
a informações que hoje não são
divulgadas pelos sócios dessas
empresas,
Exige estimativa de perda por
inadimplência de clientes. Como a
legislação tributária não admite esse
tipo de estimativa, o RTT – Regime de
Transitório de Tributação ou sistema
equivalente deverá ser adotado.
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As receitas eram contabilizadas com
base na sua competência, e não se
exigia reconhecimento por proporção
de realização de receita de prestação
de serviços.

Não era exigido na norma anterior.
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