Amb la col.laboració de:

Nº 01/2016
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Canvi oficial de moneda diferent a euro a 31.12.2015.
La norma de valoració 14a. del PGC, regula: “La conversió en moneda nacional de la moneda estrangera i altres
mitjans líquids en poder de l'empresa es farà aplicant el tipus de canvi vigent en la data d'incorporació al patrimoni. Al tancament de l'exercici figuraran en el balanç de situació al tipus de canvi vigent en aquest moment”.
Text Legal: Resolució de 31 de desembre de 2015, del Banc d'Espanya, per la qual es publiquen els canvis de
l'euro corresponents al dia 31 de desembre de 2015, publicats pel Banc Central Europeu, que tindran la consideració de canvis oficials, d'acord amb el que es disposa en l'article 36 de la Llei 46/1998, de 17 de desembre,
sobre la Introducció de l'Euro. [+info]



Reserva de Capitalització. Quan hem de reflectir-la en la nostra comptabilitat?
Quan la Junta General resolgui sobre l'aplicació del resultat de l'exercici 2015, haurà de dotar-se (de ser possible) la reserva d'anivellació. Consulta de la DGT V4127-15. [+info]

Internacionals


IFRS. Hans Hoogervorst, President de la IASB va participar en un intercanvi de punts
de vista amb la Comissió d'Assumptes Econòmics i Monetaris del Parlament Europeu, a Brussel·les, Bèlgica.
Hoogervorst va parlar sobre els propers arrendaments Standard, la IFRS 9, els contractes d'assegurances i el
marc conceptual. [+info]

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Clients incobrables. Emissió de factures d'anul·lació i baixa en comptabilitat.
Com aconseguir, a efectes comptables i fiscals, la devolució de les quantitats ingressades en concepte d'IVA i
Impost de Societats, imputables a les operacions descrites. Consulta Vinculant de la DGT V3559-15. [+info]



• Qüestions en relació amb la retribució del soci administrador tant efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques com de l'Impost de societats.
Les despeses relatives a les retribucions del soci pel treball desenvolupat, són despeses fiscalment deduïbles a
efectes de l'Impost de Societats, sempre que compleixin les condicions legalment establertes, en els termes
d'inscripció comptables, imputació conforme a meritació i justificació, en tant que aquestes despeses constitueixen la contraprestació de les funcions exercides pels socis, diferents de les corresponents a les d'administrador.
Consulta Vinculant de la DGT V3787-15. [+info]

Barcelona, 12 de gener de 2016.

