Amb la col.laboració de:

Nº 9/2016
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Ingrés d'una quantitat reclamada per l'Administració i posterior recurs. NRV 15ª.
Resposta a la consulta sobre el tractament comptable del reintegrament d'una quantitat percebuda
de l'Administració Pública.
Consulta Nº1 BOICAC 105. Març de 2016.



[+info]

Serveis professionals prestats a títol gratuït per mitjà d'una fundació. NRV 14ª i Normes d'adaptació del PGC a les entitats sense finalitats lucratives.
Resposta a la consulta sobre la comptabilització de serveis d'advocacia prestats a títol gratuït.
Consulta Nº2 BOICAC 105. Març de 2016. [+info]



Efecte impositiu associat a una subvenció de capital i a les pèrdues acumulades d'exercicis anteriors. NRV 13ª i Resolució de 9 febrer 2016 sobre despesa per impostos
sobre beneficis.
Resposta a la consulta sobre la forma de comptabilitzar l'efecte impositiu associat a les subvencions
de capital rebudes per entitats amb pèrdues acumulades d'exercicis anteriors que es troben pendents de compensar fiscalment.
Consulta Nº3 BOICAC 105. Març de 2016.



[+info]

Resolució de 29 de gener de 2016, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació
amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials.
Metodologia aplicable (article 5) i informació a subministrar (article 6). [+info]

Amb la col.laboració de:

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Es considera el “software a mida per a cada client” una cessió de béns intangibles?
Li és aplicable la reducció article 23 de la Llei de l'Impost sobre Societats?
La cessió d'ús de la tecnologia a la que fa referència l'escrit de consulta, sembla constituir, com ja
s'ha assenyalat, un element totalment accessori al subministrament de l'element principal, i que no
són objecte de cessió autònoma en cap cas, tenint en compte que el programari al que va unida intrínsecament està expressament exclòs de l'aplicació d'aquest incentiu fiscal. Del que es dedueix que
la cessió de programari comporta aquestes prestacions previstes de caràcter accessori. Per tant, en
la mesura en què es tracta de la cessió d'un element de caràcter purament accessori i inseparable
de l'element principal ha de subsumir-se en aquest últim, de manera que tampoc aquella pugui aplicar l'incentiu fiscal establert en l'article 23 de la LIS.
Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs. V0363-16. [+info]

Barcelona, 5 de maig de 2016.

