Amb la col.laboració de:

Nº 5/2017
NOVETATS COMPTABLES
Nacionals


Consulta sobre el tractament comptable de les modificacions introduïdes pel
Reial Decret-Llei 3/2016, de 2 de desembre, en el règim fiscal de les pèrdues per
deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els
fons propis d'entitats, que afecten a la seva reversió i a la deduïbilitat fiscal dels
deterioraments.
Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Consulta Nº1 de 27 de febrer. [+info]



Consulta Pública prèvia sobre el projecte de modificació del Pla General de
Comptabilitat (PGC) i les Normes per a la Formulació dels Comptes Anuals Consolidats (NOFAC).
Termini per a presentar aportacions: fins el 15 de març. [+info]



Consulta Pública prèvia sobre el Projecte del Reial Decret referit a la Regulació
de l'Activitat d'Auditoria de Comptes.
Termini per a presentar aportacions: fins el 15 de març. [+info]



Projecte d'Ordre per la qual s'aprova el model 221 d'autoliquidació de la prestació patrimonial per conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible enfront
de l'Administració Tributària.
Es limita el dret a la conversió d'actius per impost diferit en crèdit exigible amb l'Administració
Tributària. [+info]

Internacionals


EFRAG. Publicació de gener 2017. Gestió dinàmica de riscos.
Com tracten els bancs el Risc de Taxa d'Interès? [+info]

Amb la col.laboració de:

Internacionals (continuació)


IFAC. La professió de comptabilitat - Exercir un paper positiu en la lluita contra
la corrupció.
Aquest estudi demostra que la professió de comptabilitat -que actua en interès públic- és una
part important del remei i confirma que la professió de comptable és una part necessària de les
fortes arquitectures de governabilitat nacional que enfronten la corrupció en associació amb el
bon govern i els negocis forts. [+info]

NOVETATS FISCALS
Nacionals


Despeses necessàries per al manteniment de l'activitat, degudament comptabilitzades i justificades, en empreses que arrenden finques en períodes curts de
temps. Són deduïbles en la seva totalitat o únicament en proporció als dies llogats?
Les despeses en les quals incorrerà l'entitat consultant en el desenvolupament de la seva activitat d'arrendament d'immobles, encara que dins del període impositiu existeixin períodes de
temps en els quals els immobles es quedin buits, a l'espera d'un nou arrendament, (…) tindran
la consideració de despeses fiscalment deduïbles, a l'efecte de l'Impost sobre Societats, sempre que (…).
Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs Nº V4258-16. [+info]

Internacionals


Ingressos no tributaris en la Unió Europea: una font de risc fiscal?
Estudi sobre les característiques i factors decisius dels ingressos no tributaris en els estats
membres de la UE, amb especial atenció al risc fiscal derivat de la volatilitat dels ingressos no
tributaris.
Comissió Europea. Publicacions sobre economia, finances i l'euro. [+info]

Barcelona, 9 de març de 2017.

