Amb la col.laboració de:

Nº 15/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Proposta de Reial Decret pel qual es modificarà el Reglament General del Règim
Sancionador Tributari, aprovat pel Reial Decret 2063/2004, de 15 d'octubre.
Es preveu introduir un nou apartat 3 en l'article 16, renumerant-se l'actual apartat 3 com a
apartat 4, amb la següent redacció:
«3. Quan es tracti del retard en l'obligació de portar els Llibres Registre a través de la Seu
electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, s'aplicaran les següents regles:
a) S'entendrà per retard el subministrament dels registres amb posterioritat a la finalització del
corresponent termini previst en la normativa reguladora de l'obligació.
b) Procedirà la multa proporcional del 0,5 per cent de l'import de la factura, prevista en l'article
200.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en els retards relatius als
Llibres Registre de factures emeses i factures rebudes.
L’esmentat percentatge s'aplicarà sobre l'import total que correspongui a cada registre de
facturació, incloent les quotes, recàrrecs i compensacions de l'Impost sobre el Valor Afegit
que, si escau, derivin de l'operació.
En el cas dels registres de facturació que es corresponguin amb operacions a les quals sigui d’aplicació el règim especial del criteri de caixa de l'Impost sobre el Valor Afegit, es
considerarà un import total independent al del registre de la factura, el que es correspongui
amb les magnituds monetàries a informar d'acord amb l'article 61 decies del Reglament de
l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial Decret 1624/1992, de 29 de desembre.
Per a l'aplicació del mínim i màxim trimestral es tindrà en compte el conjunt d'infraccions
comeses en cada trimestre natural.
c) Procedirà la multa pecuniària fixa de 150 euros en els retards relatius als Llibres Registre
de béns d'inversió i de determinades operacions intracomunitàries.»
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Amb la col.laboració de:

Internacionals


IFRS. Actualització de l'IASB de juny 2017.
Temes que es van tractar:







Marc Conceptual.
Polítiques comptables i estimacions comptables (modificacions proposades a la NIC 8).
Estats Financers Principals.
Activitats amb tarifes regulades.
Qüestions d'implementació de les Normes NIIF.
Característiques de Cancel·lació Anticipada amb Compensació Negativa (modificacions
proposades a la NIIF 9).
 Gestió de riscos dinàmica (sessió d'educació).
 Definició de negoci. [+info]



IFRS. Actualització del Comitè d'Interpretació de les Normes Internacionals d'Informació Financera (CINIIF).
Les Interpretacions del CINIIF requereixen la ratificació del Consell de Normes Internacionals
de Comptabilitat (Board). El Comitè es va reunir a Londres el 13 de juny de 2017 i va examinar
(…). [+info]



IFAC. IAESB. Perspectives Personals: Membre de l’IAESB Greg Owens.
Per a aquelles persones que treballen en empreses de comptabilitat els desafiaments inclouen
el desenvolupament de noves habilitats, que en funció del seu paper, podrien incloure:
 Aplicar la comptabilitat de valor raonable en una peça de programari recentment desenvolupada.
 Etiquetar dades utilitzant iXBRL (llenguatge extensible d'informes de negocis) per a les autoritats fiscals.
 Utilitzar la IT (informació tecnològica) per a col·laborar amb els clients i en totes les jurisdiccions.
 Integració de l'anàlisi de dades com a part d'un enfocament d'auditoria.
 Proporcionar assessorament sobre les deficiències en la seguretat cibernètica en els sistemes d'informació financera. [+info]

Barcelona, 27 de juliol de 2017.
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