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O Plano de Contas é o elenco de todas as contas utilizadas pelo
contabilista e criado de acordo com a natureza da entidade.

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, o plano de contas é
a estrutura básica da escrituração contábil, pois é com sua utilização que
se estabelece o banco de dados com informações para geração de todos
os relatórios e livros contábeis, tais como: Diário, Razão, Balancete,
Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Análises, além de
outros.
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Observadas as regras e explicações acima, para que sejam estruturadas um
Sistema Contábil adequado é necessário um plano de contas que atenda de
fato os requisitos da Entidade. Deve-se analisar não apenas o momento atual,
mas prever como será o futuro da Entidade, bem como seu possível
crescimento, possíveis negociações com terceiros, tributação, despesas,
custos, etc, ou seja, o Plano de Contas deverá contemplar nomenclaturas para
as mais variadas situações que necessitem contabilização.
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E com o passar do tempo o plano de contas recebem adaptações
necessárias em conformidade com novos negócios ou fatos que
possam ocorrer nesta Entidade. Assim, neste modelo, apresentamos
um plano de contas simplificado de quatro graus, ou seja, com
quatro níveis, a exemplo do modelo disponível na
Resolução CFC nº 1.418/12 onde:
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Nível 1:
Ativo;
Passivo e Patrimônio Líquido; e
Receitas, Custos e Despesas (Contas de Resultado).

Nível 2:
Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.
Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido.
Receitas de Venda, Outras Receitas Operacionais, Custos e Despesas
Operacionais.
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Nível 3:
Contas sintéticas que representam o somatório das contas analíticas que recebem os
lançamentos contábeis, como, por exemplo, Caixa e Equivalentes de Caixa.

Nível 4:
Contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, Bancos Conta
Movimento.

Exemplo de plano de contas com quatro níveis conforme acima:
Nível 1 – Ativo
Nível 2 – Ativo Circulante
Nível 3 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Nível 4 – Bancos Conta Movimento
O contabilista responsável pela escrituração contábil deverá avaliar a quantidade de dígitos
em cada nível, de forma que atenda as necessidades da empresa.
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Modelo de Plano de Contas simplificado disponível no anexo IV da Resolução CFC nº 1.418/12: 
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Origem: aprimoramento das partidas simples.   

Propósito: evidenciar o efeito provocado ao patrimônio, a partir de um fato contábil.
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