Amb la col.laboració de:

Nº 4/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Resolució de 13 de febrer de 2017, de la Intervenció General de l'Administració
de l'Estat, per la qual es modifica la de 10 de març de 2015, per la qual es determina l'estructura, justificació, tramitació i rendició del compte dels tributs estatals i recursos d'altres Administracions i Ens Públics.
Canvis en els impostos meritats pendents de liquidar. [+info]

Internacionals


IFAC. Publicada la introducció a la NICSP 40. Combinacions del Sector Públic.
La NICSP 40 estableix els primers requisits comptables internacionals que aborden específicament les necessitats del sector públic al comptabilitzar les combinacions d'entitats i operacions. La norma classifica les combinacions del sector públic com a fusions o adquisicions.

[+info]


IFAC. 2017 Manual de Pronunciaments Internacionals d'Educació.
El Manual d'Educació de 2017 conté el conjunt de l’IAESB de les Normes Internacionals d'Educació (IES) revisades i reformulades, números 1 al 8, així com:
 Marc per a les Normes Internacionals d'Educació, per als comptables professionals i aspirants a comptables professionals.
 Descripció dels nivells de competència.
 Convencions de redacció.
 Glossari de termes. [+info]



AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí Electrònic AIC Nº 60-17 Febrer 2017. [+info]

Amb la col.laboració de:

NOVETATS FISCALS


Deducció per activitats de recerca i desenvolupament.
Les despeses directament relacionades amb un projecte (despeses de personal, inversió en
material necessari i treballs externs subcontractats vinculats amb el desenvolupament del mateix), poden ser considerades com a despeses que formen part de la base de deducció prevista a l'art. 35.1 LIS?
Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V4146-16. [+info]



Subvenció pública per a impartir un curs de formació a desocupats durant 2
anys consecutius.
Criteris d'imputació en comptabilitat i en l'Impost sobre Societats.
Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs nº V4233-16. [+info]

UTILITATS PER A COMPTABLES
Nacionals


Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones.
Consultes vinculants de l'Administració Tributària sobre el Model 347. [+info]



Model 184. Entitats en règim d'atribució de rendes. Declaració anual.
Consultes vinculants de l'Administració Tributària sobre el Model 184. [+info]

Barcelona, 23 de febrer de 2017.

