Amb la col.laboració de:

Nº 1/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Canvis de l'euro corresponents al dia 30 de desembre de 2016.
Com cada any, adjuntem els últims canvis oficials de monedes diferents a euro, publicats en el
BOE, a efectes de realitzar l'oportú reconeixement de les diferències de canvi experimentades
a final d'any.
Resolució de 30 de desembre de 2016, del Banc d'Espanya. [+info]

Internacionals


IFRS. Publicada l'Actualització de l’IASB de desembre de 2016.
Els temes que es varen tractar van ser:






Instruments financers amb característiques de patrimoni.
Implementació i manteniment de les Normes NIIF.
Activitats amb tarifes regulades.
Marc Conceptual.
Estats Financers Principals.
 Iniciativa sobre Informació a Revelar. [+info]



IFAC. Manual de Pronunciaments Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic. Edició 2016.
Aquest Manual conté el conjunt complet dels pronunciaments del Consell de Normes Internacionals de Comptabilitat del Sector Públic® (IPSASB®) sobre les Normes Internacionals de
Comptabilitat del Sector Públic™ (IPSAS™).
També inclou el Marc Conceptual per a la Informació Financera amb Propòsit General de les
Entitats del Sector Públic (el «Marc Conceptual»). [+info]

Amb la col.laboració de:

NOVETATS COMPTABLES (CONTINUACIÓ)
Internacionals


IFAC. IPSASB. Sèrie de vídeos “Una mirada més propera".
Examen dels desafiaments i beneficis dels governs que adopten els Pronunciaments Comptables Internacionals del Sector Públic (IPSASs). [+info]



Associació Iberoamericana de Comptabilitat.
Butlletí nº 57-2016. Desembre. [+info]

NOVETATS FISCALS
Nacionals


S'aprova el model 231 de Declaració d'informació país per país.
Forma part del Pla d'acció «BEPS», és a dir, «Base Erosion and Profit Shifting» (Pla d'acció
contra l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis), que s'elabora en l'àmbit de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
Amb base al mateix, s'introdueix com a novetat la informació país per país, com instrument
que permetrà avaluar els riscos en la política de preus de transferència d'un grup mercantil,
sense que en cap cas aquest instrument pugui servir de base a l’Administració Tributària per a
realitzar ajustos de preus.
Nota. De moment, va dirigida a multinacionals amb una xifra de negocis del conjunt que formen el grup, en els dotze mesos anteriors, d’almenys 750 milions d'euros. Però s'anirà baixant
el llistó?
Ordre HFP/1978/2016, de 28 de desembre. [+info]

Amb la col.laboració de:

NOVETATS EN AUDITORIA


Modificació de determinades Normes Tècniques d'Auditoria i del Glossari de
termes.
Resolució de 23 de desembre. Normativa. [+info]
Annexos
-

Glossari de termes. [+info]

-

NIA-ES-260. Revisada. Comunicació amb els responsables del govern de l'entitat. [+info]

-

NIA-ES-510. Revisada. Encàrrecs inicials d'auditoria – saldos d'obertura. [+info]

-

NIA-ES-570. Revisada. Empresa en funcionament. [+info]

-

NIA-ES-700. Revisada. Formació de l'opinió i emissió de l'informe d'auditoria sobre els estats financers. [+info]

-

NIA-ES-701. Comunicació de les qüestions clau de l'auditoria en l'informe d’auditoria emès
per un auditor independent. [+info]

-

NIA-ES-705. Revisada. Opinió modificada en l'informe d'auditoria emès per un auditor independent. [+info]

-

NIA-ES-706. Revisada. Paràgrafs d'èmfasi i paràgrafs sobre altres qüestions en el informe
d'auditoria emès per un auditor independent. [+info]

-

NIA-ES-720. Revisada. Responsabilitats de l'auditor respecte a una altra informació.

[+info]
-

NIA-ES-805. Revisada. Consideracions especials - auditories d'un sol estat financer.

[+info]

Amb la col.laboració de:

NORMATIVA EN CATALÀ


Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen el Pla General
de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre; el Pla
General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses, aprovat pel Reial Decret
1515/2007, de 16 de novembre; les Normes per a la formulació de Comptes Anuals consolidats, aprovades pel Reial Decret 1159/2010, de 17 de setembre; i les
Normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius, aprovades pel Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre.
Suplements en català del BOE. 17-12-2016. [+info]

Barcelona, 11 de gener de 2017.

