Amb la col.laboració de:

Nº 11/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Ordre JUS/470/2017, de 19 de maig, per la qual s'aprova el nou model per a la
presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació.
El model que conté aquesta Ordre és obligatori per a presentar en el Registre Mercantil els
comptes anuals consolidats de tota societat dominant si, a la data de tancament de l'exercici,
cap de les societats del grup ha emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de
qualsevol Estat membre de la Unió Europea, i opta per formular els seus comptes aplicant les
normes de consolidació.
BOE nº 124 de 25 de maig de 2017. [+info]



Ordre JUS/471/2017, de 19 de maig, per la qual s'aproven els nous models per a
la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació.
Es modifiquen els límits per a la formulació de comptes anuals de les petites i mitjanes empreses.

Es modifica la redacció de les instruccions d'emplenament per a adaptar-la a l'eliminació de
l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net en els models normalitzats abreujat i de Petites i Mitjanes
Empreses (PIMES).
S'aclareixen els supòsits en els quals l'informe d'auditoria és obligatori.
BOE nº 124 de 25 de maig de 2017. [+info]
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Internacionals


IFRS. La Fundació de Normes de Comptabilitat Financera (FASF) de Japó reafirma el seu compromís amb els estàndards globals.
Al Japó, s'ha permès l'aplicació voluntària de les Normes IFRS.
Moltes empreses van esmentar eficiències de gestió i millora dels estats financers com les raons principals per a passar a estàndards IFRS. [+info]



AIC. Associació Interamericana de Comptabilitat.
Butlletí Electrònic AIC nº 66-17 de maig 2017. [+info]

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Rendiment en espècie d'un vehicle en arrendament financer cedit a un treballador. Destí: ús per a fins laborals i també per a ús particular.
Només procedirà imputar al contribuent una retribució en espècie en la mesura en la qual
aquest tingui la facultat de disposar del vehicle per a usos particulars, amb independència de
que existeixi o no una utilització efectiva per a aquests fins.
Consulta vinculant de la Direcció General de Tributs. V0808-17. [+info]

Barcelona, 1 de juny de 2017.
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