Amb la col.laboració de:

Nº 9/2017
NOVETATS COMPTABLES
Internacionals


IFRS. Publicació de l'Informe Anual de 2016. [+info]
L'informe inclou en particular:
 Els grans projectes que es fixen per a la finalització dels contractes d’assegurances estàndard i el marc conceptual revisat.
 La major èmfasi a recolzar la implementació i aplicació de les Normes IFRS.
 Major transparència mitjançant la divulgació de les reunions del Comitè.
 La perspectiva d'un inversor.



IPSASB 2015-2016. Revisió Biennal. [+info]
Entre els principals projectes en curs en els quals es van aconseguir avanços substancials es
troben els següents:






Beneficis socials.
Ingressos i Despeses sense Intercanvi.
Patrimoni.
Instruments Financers (tant les normes bàsiques com les específiques del sector públic).
Arrendaments.

La revisió biennal proporciona detalls sobre els projectes acabats i en curs.



EFRAG. Modificacions proposades a la NIIF 8 i la NIC 34.
Projecte de nota de recomanació de l’EFRAG sobre l'esborrany EDI / 2017/2 de l’IASB Millores
a IFRS 8 Segments operatius. [+info]



AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí Electrònic AIC Nº 64-17 d'abril 2017. [+info]
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NOVETATS FISCALS

Nacionals


Com se gestiona el descompte a efectes comptables, de l'Impost sobre el Valor
Afegit i de l'Impost de societats. L'entitat consultant exercia la tasca d'agent i
franquiciat per a un operador de telefonia mòbil.
(…) el resultat fiscal coincidirà amb el resultat comptable de l'activitat de venda de telèfons
mòbils.
Consulta Vinculant de l'Administració Tributària. V0147-17. [+info]



Derivat vinculat amb endeutament.
Tractant-se d'una cobertura comptable la partida coberta de la qual consistís en un deute de la
consultant, tampoc se hauran de prendre en consideració, a efectes del còmput de la despesa
financera neta meritada en l'exercici previst a l'article 16 de la LIS, els ingressos i les despeses
registrades en el compte de pèrdues i guanys derivades de la pèrdua de la condició d'instrument de cobertura i les registrades a partir d'aquest moment en la mesura en què queden desvinculades de la partida coberta.
Consulta Vinculant de l'Administració Tributària. V0152-17. [+info]

Barcelona, 4 de maig de 2017.
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