08 de febrer del 2018
Novetats

Agenda

12 de febrer (16:00-17:30) Col.legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya
''EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els comptes i com prevenirho i detectar-ho a temps'' Ponent: O.Amat +INFO
13 de febrer (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
Sessió sobre Bon Govern Corporatiu. Presentació del monogràfic “Bon
Govern Corporatiu” i Anunci de la nova “Guía de buen gobierno para
pymes” REA(RSC-II) Ponents: O.Amat, C.Puig de Travy i X.Subirats +INFO
28 de febrer (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurstas de Comptes de
Catalunya
Presentació del
X.Subirats +INFO
Publicacions
Destacats

monogràfic

“Bon

Govern

Corporatiu”

Ponent:

Notícies
MANUAL TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL PER A LES PIMES. DARRERES
NOVETATS (Revisió febrer 2018)

L'ACCID publica el Manual Tancament comptable i fiscal per a les
pimes (Revisió febrer 2018).
Amb la present obra, pretenem obrir un “raig de llum” davant la
problemàtica del tancament comptable que han de realitzar les petites i
mitjanes empreses amb l’aplicació del nou Pla General Comptable per a
Pimes.
Aquest Manual està actualitzat amb data 18 de gener de 2018 incorporant
les modificacions introduïdes pel Reial Decret 602/2016 que afecten el
PGC i PGC PIMES, les principals modificacions fiscals en la Llei 27/2014
de l’Impost sobre Societats, així com les Consultes comptables més
rellevants.
Amb la col.laboració de Manuel Rejón López (Granada, 1976), auditor
de comptes, consultor i director de creA-sset, a més de professor de
comptabilitat i auditoria de Seminaris, Màsters i Cursos. Ha estat premiat
per l’AECA en tres ocasions per articles sobre l’aplicació de les NIIF a
Espanya i del nou Pla General de Comptabilitat. Publica regularment en
Revista Contable i en la revista Estrategia Financiera.
Accés a la versió catalana
Accés a la versió castellana
“ELS CCAA: UNA OBLIGACIÓ QUE MEREIX SER MÉS VALORADA” (Conferència 05
de febrer del 2018)

El dilluns 5 de febrer es va celebrar a la seu de l’Associació Professional
de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), la conferència
“Els CCAA: Una obligació que mereix ser més valorada impartida per
José Luis Giral Tricas, graduat en Direcció Financera i Comptabilitat,
Expert Comptable Acreditat Rec, Tècnic Tributari, Membre del Gabinet
d’estudis de l’APTTCB i de la Comissió de Comptabilitat de Gestió
ACCID, acompanyats per José Amate, Membre de la Comissió de
Formació de l’APttCB i Anselm Constans, Membre de la Junta Directiva
de l’ACCID i Censor Jurat de Comptes.

La finalitat d’aquesta xerrada ha estat fer un anàlisis dels Comptes Anuals
des de diferents punts de vista:
1r: Normativa actual després dels canvis recents al 2016.
2n: Importància dels CCAA com informació adreçada a tercers que moltes
vegades no és tinguda en compte pels propis empresaris.
3r: Dificultats reals per confeccionar els CCAA, des del punt de vista de la
informació a incorporar, pel que fa a quantitat i qualitat de la mateixa.
4t: Efectes de la no presentació dels CCAA.
Tenint en compte que tot canvia molt ràpid i que molt aviat li tocarà el torn
a els CCAA. En José Luis Giralt Tricas creu que és el moment de fer una
reflexió al voltant de la veritable situació d’aquest tema per damunt de la
legalitat.
Accés a la presentació
Resum de la sessió

Socis Protectors

9 de febrer (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Sessió "Novetats Fiscals i Laborals 2018" +INFO
22 de febrer (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
“Nuevo reglamento europeo de protección de datos” +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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