Amb la col.laboració de:

Nº 20/2016
NOVETATS FISCALS
Nacionals


Coneixes el “Càlcul Circular”?
Càlcul de la dotació del factor d'esgotament, en relació als límits percentuals de la base imposable de
l'impost. Càlcul circular. Acolliment al règim de diferiment de rendes per reinversió de beneficis extraordinaris per una societat, abans d'integrar-se en un Grup Fiscal, i aplicació pel Grup de la deducció,
en base a la inversió duta a terme per una altra societat del grup.
Sentència del Tribunal Suprem Nº 2204/2016. [+info]



En quin moment una Associació Sense Ànim de Lucre ha d’adaptar-se al Pla
General de Comptabilitat?
L'entitat consultant és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat el desenvolupament
d'activitats de senderisme entre persones grans jubilades. Per a desenvolupar la seva activitat, es finança amb les quotes dels socis, amb les subvencions que li són concedides, i (…).
Consulta de la Direcció General de Tributs V2715-16. [+info]

ALTRES NOVETATS


Què no és el Llibre de Comptabilitat Distribuïda o Distributed Ledger?
No, no es refereix a ell el nostre Pla General de Comptabilitat. L'interès que algunes entitats financeres
estan mostrant per la coneguda comptabilitat Blockchain, inspirada en la criptomoneda Bitcoin, amb la
finalitat de millorar la seva eficiència, la seva seguretat en les transaccions o fins i tot, per a gestionar
la compravenda de valors, determina que fem un breu esment sobre el Llibre de Comptabilitat Distribuïda.
A mode de resum, el Llibre de Comptabilitat Distribuïda és una comptabilitat pública de persona a persona. Aquesta es manté mitjançant una xarxa d'ordinadors que no requereix de cap autoritat central, ni
la de terceres parts que actuïn com a intermediaris i de la mateixa manera que en un llibre de comptabilitat, les entrades del qual no es poden editar després de ser escrites o registrades, el Llibre Comptabilitat Distribuïda es conforma llavors, com un registre inesborrable de les transaccions que s'efectuïn per aquest mètode.
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