Amb la col.laboració de:

Nº 20/2017

NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


IFRS (NIIF) 9. Instruments Financers. Entrada en vigor l'1 de gener de 2018.
Per als exercicis que comencin a partir de l'1 de gener de 2018, entra en vigor la Norma Internacional d'Informació Financera (NIIF) número 9, d'Instruments Financers:
La NIIF 9 aporta un nou enfocament en la classificació dels instruments financers. En lloc de
quatre categories, únicament hi haurà tres categories de valoració:
 Cost amortitzat.
 Valor raonable amb canvis en un altre resultat integral -patrimoni-.
 Valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.
D'altra banda, s'implanta un nou model de deteriorament innovador: “la pèrdua esperada” versus “la pèrdua incorreguda” actual. Per tant, aquest model se centrarà més en les expectatives
de pèrdues creditícies futures i així permetre el reconeixement primerenc d'aquestes pèrdues.
A més, aquest model de deterioració és uniforme a tots els actius financers, independentment
de si són renda fixa, renda variable, estructurats, etc.
Encara que hi haurà excepcions i exempcions, es preveu que aquesta NIIF tingui una aplicació
amb caràcter retroactiu.
La NIIF 9 “Instruments Financers” substitueix a l'actual NIC 39 “Instruments Financers: Reconeixement i Valoració”.
Projecte de Circular del Banc d'Espanya. [+info]

Amb la col.laboració de:

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Una assessoria ha d'indemnitzar al seu client per perjudicis causats. Aquests
ingressos per aquesta indemnització s'han d'integrar a la base imposable de
l'Impost sobre Societats?
La indemnització es percep pels perjudicis causats, no pels impostos o les sancions que la societat estava obligada a suportar. La LIS res disposa en la matèria objecte de consulta, excepte el caràcter no deduïble de determinades despeses, entre elles les multes i sancions penals i
administratives (article 15.c). En conseqüència, caldrà atendre a la normativa comptable (…).
Consulta Vinculant de la DGT V1835-17. [+info]



Comunitat de béns familiar. Arrendament d'immobles. Tenen les despeses financeres, derivades dels préstecs sol·licitats pels comuners per a l'adquisició de la
quota de participació de la comunitat, així com les despeses de conservació i
reparació dels habitatges ocupats per comuners per un preu simbòlic, la consideració de despeses fiscalment deduïbles?
En qualsevol cas, el caràcter necessari de les despeses deduïbles, per a l'obtenció dels rendiments corresponents a l'arrendament, determina que les despeses financeres deduïbles siguin únicament les corresponents a la part proporcional del préstec que es destina a l'adquisició dels immobles arrendats, en destinar-se part de l'edifici al seu ús pels propis comuners i no
a l'arrendament. Per la mateixa raó, les despeses de reparació i conservació que poden considerar-se deduïbles, seran únicament les que corresponguin als immobles arrendats.
Consulta Vinculant de la DGT V1965-17. [+info]

Barcelona, 2 de novembre de 2017.

