Amb la col.laboració de:

Nº 6/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Ordre JUS/221/2017, de 9 de març, sobre legalització en format electrònic dels
llibres de fundacions de competència estatal.
«BOE» núm. 62, de 14 de març de 2017. [+info]

Internacionals


IFRS. Publicada l'actualització de l’IASB.
L'Actualització de l’IASB és un resum del personal tècnic que inclou les decisions provisionals
preses per l’IASB en les seves reunions públiques. [+info]



EFRAG. Actualització. Febrer 2017.
Publicacions i discussions tècniques. Febrer de 2017. [+info]



AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí Electrònic AIC Nº 61-17 de març 2017. [+info]

NOVETATS FISCALS

Nacionals


Societat dissolta i liquidada. L'escriptura ha estat inscrita el dia 3 de març de
2016 en el Registre Mercantil. Ha de presentar l'Impost sobre Societats de l'any
2015?
Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0002-17. [+info]
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NOVETATS FISCALS (continuació)

Nacionals


Societat Civil inactiva, però no dissolta.
Atès que a partir de l'1 de gener de 2016 les societats civils amb objecte mercantil són contribuents de l'Impost sobre Societats, es planteja si la societat consultant, actualment inactiva, ha
de presentar la declaració de l'Impost sobre Societats en cas de no dur a terme la dissolució
de l'entitat.
Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs nº V0015-17. [+info]

UTILITATS PER A COMPTABLES
Nacionals


Model 202. Pagament Fraccionat. Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda
de no Residents (Ordre HFP/227/2017, de 13 de març).
Normativa: «BOE» núm. 63, de 15 de març de 2017. [+info]
Tributació mínima obligatòria per a determinades empreses. [+info]



Manual de presentació telemàtica de Llibres Oficials de Comptabilitat.
Termini de presentació fins al 30 d'abril de 2017. [+info]



Preguntes més freqüents sobre la presentació telemàtica de Llibres Oficials.
Registradores.org facilita una selecció de preguntes. [+info]
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OPINIÓ DELS TRIBUNALS

Nacionals


Jurisprudència. Sentència de l'Audiència Provincial de Pontevedra. [+info]
Punts d'interès en la Sentència amb Roj: SAP PO 121/2017 - ECLI: ES:APPO:2017:121:
1. L'absència de legalització dels llibres de comptabilitat no constitueix per si mateixa causa
de culpabilitat (…), sense perjudici de que es tradueix en una important minva de la seva
credibilitat.
2. Causes i presumpcions de culpabilitat:






Sobrevaloració de les existències.
Activació dels crèdits fiscals.
Inclusió en l'actiu corrent de deutors que haurien de tenir la condició de fallits.
Reducció dels resultats de l'empresa, i per conseqüència, minoració del patrimoni net.
No queda suficientment provat que l'empresa ofereixi inexistència d'operacions entre
empreses vinculades que revelin unitat de caixa (doc. 8 relatiu als saldos i els comptes
des de 2011 a 2014).
 Els comptes anuals no poden ser dipositats degut a l'absència de la preceptiva auditoria.
 Retard culpable en la sol·licitud de concurs.
3. Condemna pecuniària sobre l'import atribuïble al retard en la sol·licitud de concurs.

Barcelona, 23 de març de 2017.
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