Amb la col.laboració de:

Nº 17/2016
NOVETATS COMPTABLES

Internacionals


IFAC. Confiança i Integritat.
Les organitzacions i els individus han d'estar autoritzats per la forta gestió dels sectors empresarials i
públics, sustentada per una política pública coherent i un marc regulatori. Per a aquestes finalitats, la
professió comptable mundial demana al G-20 millorar el creixement sostenible a través de (...).

[+info]


IFRS. Novetats de les NIIF® per a les PIMES.
Actualització numero 2016-06 de juliol/agost, en espanyol, que inclou notícies relacionades amb les
Normes Internacionals d'Informació Financera per a Petites i Mitjanes Entitats (NIIF per a les PIMES).

[+info]


IFRS. IASB emet esmenes als contractes d’assegurances (NIIF 4).
Les modificacions aborden les preocupacions derivades de l'aplicació dels nous instruments financers
estàndard, IFRS 9, abans d'implementar la substitució estàndard que la Junta està desenvolupant per
a la IFRS 4. Aquestes preocupacions inclouen la volatilitat temporal en els resultats reportats. [+info]

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Existència d'anomalies substancials en la comptabilitat. Règim d'Estimació Indirecta: procedència.
Aquest règim pot utilitzar-se per a calcular, no la totalitat de la base imposable, sinó únicament algun
dels seus elements, si existeixen anomalies substancials en la comptabilitat i aquestes impedeixen a la
Inspecció el coneixement d'un dels elements substancials en la determinació del benefici, com és la
variació d'existències, encara que no ho impedeixin respecte d'altres elements o altres exercicis.
Doctrina del Tribunal Econòmic-Administratiu Central. Resolució: 02498/2014/00/00. Data 05/07/2016.

[+info]

Amb la col.laboració de:



El precàlcul de la “discòrdia”.
Alguna cosa que de segur donarà que parlar, ho trobem també en el contingut de la Resolució esmentada en el punt anterior, on en un dels seus últims paràgrafs es diu, de forma literal:
“Tanmateix, també cal apreciar voluntarietat en la deducció d'una provisió per a insolvències de crèdits
d'una societat vinculada que està prohibida fiscalment (excepte insolvència declarada judicialment que
no és el cas), prohibició que no és ignorada per l'entitat obligada, ja que en un Balanç de Situació i
Compte de Pèrdues i Guanys de 2006, trobat a l'empresa en suport paper, en el qual figura manuscrit
en la primera fulla “Abans d'Ajustos”, no s’inclou com a despesa la provisió per a insolvències”.



Tractament fiscal i comptable de la depreciació per deterioració de valor dels
solars.
L'anàlisi de la deterioració es realitzarà per a cadascuna de les categories d'existències. En el cas d'existències de serveis, s'analitzarà la deterioració per a cadascun dels serveis amb preu de prestació
independent.
Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs. V1082-16. [+info]

Barcelona, 22 de setembre de 2016.

