Amb la col.laboració de:

Nº 22/2017

NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Ordre HFP/1105/2017, de 16 de novembre, per la qual es modifiquen les Ordres
del Ministeri d'Economia i Hisenda d'1 de febrer de 1996, per les que s'aproven
els documents comptables a utilitzar per l'Administració General de l'Estat
Es regula la incorporació d'un codi, en els documents comptables prevists per a la captura de
les operacions en el Sistema d'Informació Comptable (SIC) que continguin la fase «O» de reconeixement de l'obligació, quan es refereixin al capítol VI, «inversions reals» del pressupost
de despeses, i no tinguin com a clau de tipus de pagament la de pagaments a justificar, així
com en els documents comptables de «control de pagaments a justificar».
El citat codi, que serà de captura obligatòria, reflectirà (…).
BOE núm. 280, de 18 de novembre de 2017 [+info]

Unió Europea


Reglament (UE) 2017/1986 de la Comissió, de 31 d'octubre de 2017, que modifica
el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat, de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, en relació a la Norma Internacional d'Informació Financera 16
Aquesta NIIF introdueix canvis molt rellevants en el reconeixement comptable dels arrendaments i també en el reconeixement dels denominats passius fora de balanç.
Aquest Reglament entra en vigor, amb caràcter general, vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea. És a dir, el 29 de novembre de 2017.
IMPORTANT: totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l'article 1, a més
tardar, des de la data d'inici del seu primer exercici a partir de l'1 de gener de 2019.
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Reglament (UE) 2017/1987 de la Comissió, de 31 d'octubre de 2017, que modifica
el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat, de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002 del
Parlament Europeu i del Consell, en relació a la Norma Internacional d'Informació Financera 15
Aquesta NIIF introdueix canvis molt importants en el reconeixement dels ingressos, entre els
quals cal ressaltar, aquells derivats de contractes venda o de prestació de serveis, que
portin aparellades obligacions a complir per part de l'empresa subministradora.
Aquest Reglament entra en vigor, amb caràcter general, vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea. És a dir, el 29 de novembre de 2017.
IMPORTANT: totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l'article 1, a més
tardar, des de la data d'inici del seu primer exercici a partir de l'1 de gener de 2018.



Reglament (UE) 2017/1988 de la Comissió, de 3 de novembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat, de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002
del Parlament Europeu i del Consell, en relació a la Norma Internacional d'Informació Financera 4
Aquesta NIIF introdueix la modificació d'alguns paràgrafs amb referència als contractes d'assegurances.
Aquest Reglament entra en vigor, amb caràcter general, vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea. És a dir, el 29 de novembre de 2017.
IMPORTANT: totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l'article 1, a més
tardar, des de la data d'inici del seu primer exercici a partir de l'1 de gener de 2018.



Reglament (UE) 2017/1989 de la Comissió, de 6 de novembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat, de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002
del Parlament Europeu i del Consell, en relació a la Norma Internacional de
Comptabilitat 12
Aquesta NIC, que tracta sobre l'Impost sobre Beneficis, introdueix canvis en el reconeixement d'actius, especialment, per impostos diferits.
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Aquest Reglament entrarà en vigor als tres dies de la seva publicació en el Diari Oficial de la
Unió Europea. És a dir, el 12 de novembre de 2017.
IMPORTANT: totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l'article 1, a més
tardar, des de la data d'inici del seu primer exercici a partir de l'1 de gener de 2017.



Reglament (UE) 2017/1990 de la Comissió, de 6 de novembre de 2017, que modifica el Reglament (CE) 1126/2008, pel qual s'adopten determinades Normes Internacionals de Comptabilitat, de conformitat amb el Reglament (CE) 1606/2002
del Parlament Europeu i del Consell, en relació a la Norma Internacional de
Comptabilitat 7
Aquesta NIC, que tracta sobre els fluxos d'efectiu, modifica el relatiu als passius que es deriven de les activitats de finançament.
Aquest Reglament entra en vigor, amb caràcter general, vint dies després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea. És a dir, el 29 de novembre de 2017.
IMPORTANT: totes les empreses aplicaran les modificacions esmentades en l'article 1, a més
tardar, des de la data d'inici del seu primer exercici a partir de l'1 de gener de 2017.

NOTA:
Tots els Reglaments esmentats, han estat publicats en el Diari Oficial de la Unió Europea de 9
de novembre de 2017 i es poden descarregar, en format pdf, des d'aquest enllaç útil: [+info]

Barcelona, 30 de novembre de 2017.
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