Amb la col.laboració de:

Nº 4/2016
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Resolució de 9 de febrer de 2016, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es desenvolupen les normes de registre, valoració i elaboració dels
comptes anuals per a la comptabilització de l'Impost sobre Beneficis.
Per als exercicis iniciats a partir de l'1 de gener de 2008, el registre i valoració de la despesa per Impost sobre
Beneficis, regulat en la Norma de Registre i Valoració 13a “Impostos sobre Beneficis” (NRV 13a) del PGC, segueix basant-se en el mètode del deute però utilitza una sistemàtica diferent; l'anomenat enfocament de balanç.
Per això, és necessari establir els criteris per a comptabilitzar la despesa per Impost sobre Beneficis seguint la
nova metodologia, mitjançant el desenvolupament de la NRV 13a del PGC i, al mateix temps, recollir i aclarir els
criteris inclosos en les consultes sobre aquesta matèria publicades al «Butlletí de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes» (BOICAC). [+info]

NOVETATS FISCALS
Internacionals


L’EFRAG ha presentat la seva carta de comentaris a l’IASB sobre l’ED/2015/11 de l'Aplicació de la NIIF 9 “Instruments Financers” de l’IASB, amb la NIIF 4 “Contractes
d'Assegurança”.
L’EFRAG també observa que els requisits proposats poden, en certes circumstàncies, donar lloc a la comptabilització de les incerteses que sorgeixen en altres impostos, o càrrecs que poden ser vistos com econòmicament
similars a impostos sobre la renda, sobre bases diferents. [+info]



L’EFRAG ha presentat la seva carta a la Comissió Europea sobre modificacions a la
NIIF 10 i la NIC 28. La venda o l'aportació de béns entre un inversionista i la seva associada o negoci conjunt.
L’EFRAG ha enviat una carta a la Comissió Europea després de que l’IASB va publicar modificacions a la NIIF
10 i la NIC 28. La venda o l'aportació de béns entre un inversor i la seva associada o negoci conjunt: posposar
la seva entrada en vigor de forma indefinida. En aquesta carta, l'EFRAG porta una sèrie de qüestions a l'atenció
de la Comissió Europea abans d'adoptar una decisió sobre el procés d'aprovació de les dues modificacions publicades a la NIIF 10 i la NIC 28. [+info]

Barcelona, 25 de febrer de 2016.

