Amb la col.laboració de:

Nº 23/2016

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Modificacions tributàries que introdueix el Reial Decret-Llei 3/2016 de 2 de
desembre.
L'esmentat Reial Decret-Llei introdueix reformes en l'Impost sobre Societats que afecten, tant a
l'exercici present, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2016, com als exercicis que
s'iniciïn a partir de 2017.
Per a un millor seguiment, desglossem la informació en diversos apartats.
a) Normativa publicada al BOE.
Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari
dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria
social.
BOE Nº 292. Referència A-2016-11475. [+info]
b) Exposició de la normativa que s'introdueix amb efectes 1 de gener de 2016.
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2016, s'introdueixen les següents modificacions en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost
sobre Societats. [+info]
c) Exposició de la normativa que s'introdueix amb efectes 1 de gener de 2017.
Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2017, s'introdueixen les següents modificacions en la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost
sobre Societats. [+info]

Amb la col.laboració de:

NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Modificació en el Pla General de Comptabilitat i altra normativa.
Aprovat pel Consell de Ministres del passat divendres 2 de desembre de 2016, tot i que encara
està pendent de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). [+info]

Internacionals


EFRAG. Comissió Europea NIIF 9 - Instruments Financers.
La NIIF 9 és efectiva per als períodes anuals que comencin a partir de l'1 de gener de 2018,
permetent l'aplicació anterior. A més, els canvis de crèdit propis poden aplicar-se anticipadament de forma aïllada sense canviar la comptabilitat dels instruments financers. [+info]



IFRS. Esmenes a les normes NIIF.
El Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat (el Consell) ha emès avui diverses esmenes a les Normes NIIF i una Interpretació que aclareix els requisits de les Normes particulars. Aquests canvis formen part del procés de la Junta per a mantenir les Normes IFRS.

[+info]


AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí electrònic Nº 56-16. Novembre-2016. [+info]

ALTRA NORMATIVA D'INTERÈS


Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures
urgents en matèria social.
Subministrament Immediat d'Informació (SII). Nova forma de presentar els registres de factures emeses, rebudes, béns d'inversió i determinades operacions intracomunitàries, per a alguns contribuents concrets. [+info]
Pagaments deute tributari. [+info]

Barcelona,15 de desembre de 2016.

