Amb la col.laboració de:

Nº 14/2017
NOVETATS FISCALS
Nacionals


Interès legal del diner i interès de demora.
Tipus d’interès legal del diner. Queda establert en el 3,00 per cent.
Tipus d’interès de demora (1). Queda establert en el 3,75 per cent.
BOE núm. 153, de 28 de juny de 2017. Disposició Addicional 44ª Llei 3/2017 de Pressupostos
Generals de l'Estat 2017. [+info]
(1) Interès de demora al que es refereixen els articles 26.6 i 38.2 de la Llei 58/2003 i Llei 38/2003, respectivament.



Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).
L’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) tindrà les quanties següents:
 L’IPREM diari, 17,93 euros.
 L’IPREM mensual, 537,84 euros.
 L’IPREM anual, 6.454,03 euros.
 En els casos en què la referència al salari mínim interprofessional ha estat substituïda per la referència a l’IPREM, en aplicació del que estableix el Reial Decret-Llei
3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.519,59 euros quan
les normes corresponents es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput
anual, llevat que excloguin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la
quantia serà de 6.454,03 euros.
BOE núm. 153, de 28 de juny de 2017. Disposició Addicional 10ª Llei 3/2017 de Pressupostos
Generals de l'Estat 2017. [+info]



Com revertiran les pèrdues per deterioració de valors representatius de la participació al capital o fons propis d'entitats, generades i deduïdes amb anterioritat
a 1-1-2013?
S'integraran com a mínim, per parts iguals en la base imposable corresponent a cadascun dels
cinc primers (…).
Pregunta freqüent (INFORMA) de la AEAT Nº 139939. [+info]
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Còmput del volum d'operacions realitzat conforme a l'article 121 de la Llei de
l'Impost sobre Societats (presumpció d'obtenció de Rendes). S'han d'incloure
també els resultats financers tals com interessos o dividends?
Els ingressos financers computaran com volum de negoci de l'activitat quan els recursos financers utilitzats, provinguin del patrimoni empresarial del subjecte passiu. En aquest sentit, el patrimoni empresarial pot definir-se com el conjunt de mitjans que s'utilitzen en el desenvolupament de l'activitat.
Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs. V1274-17. [+info]

Internacionals


AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí Electrònic AIC nº 69-17 de juny 2017. [+info]

L'OPINIÓ DELS TRIBUNALS


Pèrdua derivada amb motiu de la dissolució d'una societat participada per la diferència entre el valor comptable de les accions i els valors històrics dels actius
rebuts a canvi de les accions. Regularització a tenor de l'article 15.6 de la Llei de
27 de desembre de 1995 de l'Impost sobre Societats. Improcedència de la liquidació practicada per error manifest, a l’haver-se regularitzat doblement la pèrdua
comptable.
El Tribunal entén que, en aplicació dels articles 10.3 i 15.6 de la LIS, només cap una correcció
al resultat comptable per a determinar la base imposable amb motiu de la dissolució de la participada: anul·lar o retrotraure la pèrdua comptable que s'havia registrat (3.415.576,14 euros) i
imputar la pèrdua fiscal determinada per la Inspecció (1.047.710,80 euros).
En definitiva, considera que el segon ajust positiu practicat és contrari a l’art. 15.6. de la Llei de
l’Impost sobre Societats.
ROJ: STS 2438/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2438. [+info]

Barcelona, 13 de juliol de 2017.
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