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SNC domina «Conselho Fiscal» da TSF
Colaboradores da OTOC abordam as múltiplas aplicações do novo modelo

H

á mais de um ano que os úteis conselhos
sobre fiscalidade são parte indissociável da grelha da TSF, sendo transmitidos
cinco dias por semana e duas vezes por dia, às
7h20 e às 18h45. A locução continua a cargo
dos colaboradores da CTOC, Paula Franco, João
Antunes, Sandra Bernardo e Amândio Silva. No
período compreendido entre 2 e 27 de Novembro, as emissões diárias conheceram especial
enfoque na problemática associada com o novo
sistema de normalização contabilística. Foram
os seguintes os temas: «Gestão do condomínio»;
«Condomínios e rendas recebidas»; «Actividade
empresarial dos condomínios e IVA»; «Condomínios»; «Co-propriedade e condomínios»; «Direito à dedução do IVA»; «Deduções dos PPR
Públicos»; «As empresas e a distribuição de lucros aos empregados»; «Dedução em IRS de ca-

pital gasto em obras»; «SNC: alterações às regras
para membros de órgãos estatutários, sociedades
comerciais ou outras pessoas colectivas e entidades equiparáveis»; «SNC: aplicação de taxas sociais»; «SNC: novas regras para quem acumulam
trabalho dependente e independente»; «SNC:
taxa contributiva sobre rendimentos não sujeitos a tributação em sede de Segurança Social»;
«SNC: alterações ao regime de Segurança Social
dos trabalhadores independentes»; «SNC: alteração de regras quando à incidência de Segurança
Social sobre alguns rendimentos»; «Valor temporal do dinheiro ao abrigo das novas regras»;
«SNC: Níveis de aplicação»; «SNC: alteração de
conceitos e definições», «Perdas por imparidade»
e «SNC: o que muda para as pequenas entidades.»
A totalidade dos programas já emitidos pode ser
escutada nos sites da OTOC e da TSF. ■

Convénio OTOC e Sociedade Italiana de História da Contabilidade
Relações internacionais intensificam-se

A

também por esta via, o relacionamento internaOTOC esteve representada em Milão
cional da OTOC. ■
(Itália), a 5 e 6 de Novembro último,
no X Convénio
da Sociedade Italiana de
História da Contabilidade, através do presidente
da Direcção, Domingues
de Azevedo e do presidente do Conselho Fiscal e também vogal da
Comissão de História da
Contabilidade, Joaquim
da Cunha Guimarães. Na
ocasião foi celebrado um
convénio entre a Ordem
dos Técnicos Oficiais de
Contas e a Sociedade ItaA internacionalização da OTOC conheceu mais uma etapa
liana de História da Contabilidade, alargando-se,
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