Amb la col.laboració de:

Nº 7/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d'Espanya, per la qual es corregeixen
errors en la Circular 7/2016, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen les
especificitats comptables que han d'aplicar les fundacions bancàries, i per la
qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit,
sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d'Informació de Riscos.
«BOE» núm. 75, de 29 de març de 2017. [+info]

Internacionals


IFRS. Publicada l'actualització de l’IASB.
L'actualització de l’IASB és un resum del personal tècnic que inclou les decisions provisionals
preses per l’IASB en les seves reunions públiques. [+info]



IFRS. L’IASB descriu els passos per a millorar la informació en els estats financers. [+info]
Alguns suggeriments específics en el Document de Discussió inclouen:
 Set principis de comunicació efectiva.
 Possibles enfocaments per a millorar els objectius i requisits d'informació en les Nor-mes
de NIIF.
 Principis de presentació justa i comunicació.



AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí Electrònic AIC Nº 63-17 de març 2017. [+info]



IFAC. Guia per a la gestió de firmes petites i mitjanes. Tercera edició.
Versió en català. [+info]
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NOVETATS FISCALS

Nacionals


L'entitat consultant és una societat limitada que desenvolupa, principalment,
l'activitat agrícola mitjançant el cultiu d'arròs en els aiguamolls en terres pròpies.
(…) Quin seria el tractament fiscal que ha d'aplicar a la indemnització i interessos acordats en els pronunciaments judicials i quina seria la seva imputació
temporal, segons el que estableix el Pla General de Comptabilitat sobre la transferència dels riscos i beneficis del bé lliurat i dels criteris establerts per aquesta
Direcció General en consultes vinculants.
Consulta Vinculant de l'Administració Tributària. V0051-17. [+info]

UTILITATS PER A COMPTABLES
Nacionals


Resolució de 13 de març de 2017, de la Direcció General de l'Agència Estatal
d'Administració Tributària, per la qual s'aprova el document normalitzat per a
acreditar la representació de tercers en el Procediment de Subministrament
Electrònic de Registres de Facturació a través de la Seu Electrònica de l'Agència
Tributària.
«BOE» núm. 71, de 24 de març de 2017. [+info]

Barcelona, 6 d’abril de 2017.
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