Amb la col.laboració de:

Nº 8/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Resolució de 31 de març de 2017, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per
la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de març de 2017, pel qual s'aprova la Instrucció per la que es regula la presentació telemàtica dels comptes anuals consolidats dels partits polítics i dels comptes anuals de les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'ells, i el format d'aquests comptes, així com el
compliment de les obligacions d'informació al Tribunal de Comptes establertes
per la normativa en relació a les referides comptabilitats.
«BOE» núm. 80, de 4 d’abril de 2017. [+info]

Internacionals


IFRS. Publicada l'actualització de l’IASB.
Publicada l'actualització de l’IASB de març de 2017. [+info]



IFRS. Resum de les discussions de febrer de l’ITCG. [+info]
Alguns suggeriments específics en el Document de Discussió inclouen:
 Una actualització de la recent Declaració de retroalimentació de l’ESMA relativa al format
electrònic europeu únic.
 La propera publicació de la Taxonomia de les NIIF.
 Esmenes a la carta de l’ITCG.



EFRAG. Actualització de l’EFRAG. Març de 2017.
L'edició de març de 2017 de l'actualització de l’EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques i les decisions preses durant aquest mes, ha estat publicada i pot descarregarse a continuació. [+info]

1 de 2

Amb la col.laboració de:

NOVETATS FISCALS

Nacionals


Possibilitat d'imputar, com a despesa deduïble de la sucursal, el cost de fabricació de les mercaderies mitjançant un acord de repartiment de costos o, per contra, si és necessari realitzar una venda de les mercaderies de la casa central a la
sucursal.
Consulta Vinculant de l'Administració Tributària. V0055-17. [+info]



Com s'ha de determinar l'increment de fons propis del grup fiscal a efectes d'aplicar la reserva de capitalització en el període impositiu 2015. En particular, si
l'increment de reserves derivat de l'ingrés per Impost sobre Societats procedent
de l'adaptació del passiu per impost diferit, s'ha de tenir en compte per al càlcul
de l'increment de fons propis.
Consulta Vinculant de l'Administració Tributària. V0134-17. [+info]

NORMATIVA D'INTERÈS

Nacionals


Ordre ETU/296/2017, de 31 de març, per la qual s'estableixen els terminis màxims
de resolució en els procediments regulats en la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de
patents.
«BOE» núm. 78, d'1 d'abril de 2017. [+info]



Reial Decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.
«BOE» núm. 78, d'1 d'abril de 2017. [+info]

Barcelona, 20 d’abril de 2017.
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