
 

 
 
 

Segueix-nos a:   

 

Segueix-nos a: 
      

 

 Abril 2018 

 

 
 
 

Auditoria   
 
 
A l’apartat de novetats del web de l’ICAC s’han publicat vuit consultes de les quals destaquem les tres 
següents: 

 
 Sobre com afecta a l'abast de l'encàrrec d'auditoria de comptes el canvi d'ubicació de la informació sobre 

l'aplicació de resultats i el període mitjà de pagament a proveïdors en els models abreujat i de pimes. 

 Sobre l'actuació de l'auditor de comptes en relació amb la informació no financera i sobre política de 
diversitat i altres aspectes que s'inclou en determinats casos en l'informe de gestió. 

 Sobre aspectes més rellevants de l'auditoria a incloure en l'informe d'auditoria d'acord amb la NIA-ES 701 
“Comunicació de les qüestions clau de l’auditoria en l'informe d'auditoria emès per un auditor independent” 
en el cas d'entitats que no són d'interès públic. 

 
 
 
Ordre HFP/306/2018, de 21 de març, per la qual es declara la insuficiència de mitjans de la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que justifica la contractació amb empreses 
privades d'auditoria. 

BOE núm. 72 
23 de març 

 
 
 
Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE  

Durant el primer trimestre de 2018 l’ICJCE ha publicat les següents circulars i guies tècniques: 

 
ES 05/2018 Actualització del model d'informe d'auditoria independent sota NIA-ES revisades sobre comptes 

anuals abreujats 

ES 04/2018 Actualització del qüestionari de comunicacions 

  
ES 03/2018 Nota Tècnica sobre qüestions clau/aspectes més rellevants d'auditoria 

  
ES 02/2018 Exemples de la secció Altra informació dels informes d'auditoria de determinades entitats d'interès 

públic afectades pel Reial decret llei 18/2017 sobre informació no financera i diversitat 

  
ES 01/2018 Nova edició dels qüestionaris de revisió dels comptes anuals (normals, abreujats i consolidats) 

 
Les circulars i guies de l’ICJCE estan disponibles al seu web, a l’apartat de Doc. Tècnica – Guies d’actuació i 
Circulars tècniques. 
 
Al web de l’ICJCE també podeu trobar un espai de nous informes d’auditoria amb una base de dades d’exemples 
de qüestions clau o aspectes més rellevants de l’auditoria i documentació relacionada amb els canvis de la 
normativa d’informes. 

  

Comptabilitat   
 

 
 
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen les següents normes internacionals de comptabilitat i 
d’informació financera adoptades per la Unió Europea o les seves interpretacions: 

 

 

  
Reglament (UE) Data Norma/Interpretació DOUE núm. 

2018/519 28 de març de 2018 CINIIF 22 87 - 3 d’abril 

2018/498 22 de març de 2018 NIIF 9 82 - 26 de març 

2018/400 14 de març de 2018 NIC 40 72 - 15 de març 

2018/182 7 de febrer de 2018 NIC 28, NIIF 1 i NIIF 12 34 - 8 de febrer 

 
  

Actualitat normativa 

 

http://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
http://www.linkedin.com/groups/COL-LEGI-CENSORS-JURATS-COMPTES-4529821?gid=4529821&trk=hb_side_g
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
http://www.icac.meh.es/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4078
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/adjuntos/circular_es03_2016.pdf
http://www.icjce.es/
https://www.icjce.es/nuevos-informes-de-auditoria
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80601
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80522
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80472
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2018-80222


 
 

 

Actualitat normativa 
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 Mercantil   

 
 
 
Ordre JUS/319/2018, de 21 de març, 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. 

BOE núm. 75 
27 de març 

 
 
 
Ordre JUS/318/2018, de 21 de març, 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. 

BOE núm. 75 
27 de març 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De les instruccions i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el primer 
trimestre de 2018, destaquem: 

  
 Reitera la DGRN que és nul·la la convocatòria de junta general ordinària quan no es 

posa a disposició dels socis, acompanyant als comptes anuals, l'informe d'auditoria 

sol·licitat per un soci minoritari, tot i que en aquell moment no s’hagués comunicat a 

l’entitat l’auditor designat pel Registre Mercantil; no és admissible que les incidències 
que pugin sorgir en el procediment de nomenament d’auditor, alienes al soci 
minoritari, el perjudiquin. Resolució de 28 de febrer.  

BOE núm. 65 
15 de març 

  
  

 Acreditat en el seu dia que el nomenament voluntari de l’auditor, ara cessat per motiu 
de la seva jubilació, va ser anterior en el temps a la sol·licitud de la minoria i inscrit en 
el Registre Mercantil, no hi ha cap impediment perquè l’administrador, i no el 
Registrador Mercantil, porti a terme un nou nomenament i ho inscrigui, ja que l’interès 

a protegir, la realització de l’auditoria, està garantit. Resolució de 20 de febrer.  

BOE núm. 58 
7 de març 

 
 
 
 
  

 
 Instrucció de 5 de febrer de 2018, relativa a la designació de Mediador concursal i a 

la comunicació de dades del deutor per aconseguir un acord extrajudicial de 
pagaments i la seva publicació inicial al Portal concursal. 

BOE núm. 40 
14 de febrer 

  
 

 Per poder inscriure un augment de capital social per compensació de crèdits (supòsit 
referit a una societat de responsabilitat limitada) cal que l’acord, formalitzat en 
escriptura, indiqui el nom del creditor, la data en què va ser contret el crèdit, i no 
simplement l’any com pretén la societat, la declaració de la seva liquiditat i exigibilitat 
i la declaració de posada a la disposició dels socis de l'informe corresponent dels 
administradors, tal com exigeix l'article 199 del Reglament del Registre Mercantil. 
Resolució de 21 de desembre. 

BOE núm. 11  
12 de gener  

  
  

 Reitera la DGRN que l’omissió de la dada corresponent al període mitjà de pagament 
a proveïdors, en la fulla de dades generals d'identificació i informació complementària 
de la societat, prevista en el model per a la presentació dels comptes anuals abreujats 
en el Registre Mercantil aprovat per l'Ordre JUS/471/2017, no ha d’impedir el dipòsit 
d'uns comptes anuals abreujats quan en la mateixa fulla s’indica, en la casella 
corresponent, que l'empresa està inactiva. Resolució de 20 de desembre. 

BOE núm. 11  
12 de gener 

 
 

Fiscal    
   Resolució de 25 de gener de 2018, de la Direcció General de Tributs, per la qual s'aprova 
el Manual d'aplicació dels beneficis fiscals previstos en l'apartat primer de l'article 27.3 de 
la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives 
i dels incentius fiscals al mecenatge, corresponents a les despeses de propaganda i 
publicitat de projecció plurianual, que serveixin per a la promoció dels esdeveniments 
d'excepcional interès públic. 

BOE núm. 30 
2 de febrer 

  

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4243
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4243
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4242
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4242
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3652
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3198
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1993
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-423
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-420
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1455
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1455


 
 

 

Actualitat normativa 
 

 

 

Abril 2018 

Fiscal    
 

  
Resolució de 8 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària, per la qual s'aproven les directrius generals del Pla Anual de 
Control Tributari i Duaner de 2018. 

BOE núm. 20 
23 de gener 

   

Assegurances  
  Reial decret 62/2018, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Reglament sobre la 
instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i 
beneficiaris, aprovat pel Reial decret 1588/1999, de 15 d'octubre, i el Reglament de plans i 
fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.  

BOE núm. 37 
10 de febrer 

   Resolució de 2 de gener de 2018, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de 
Pensions, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en els plans de pensions 
respecte a les contingències en què estigui definida la prestació i per les quals es garanteixi 
exclusivament un tipus d'interès mínim o determinat en la capitalització de les aportacions, 
d'aplicació a l'exercici 2018. 

BOE núm. 14 
16 de gener 

   Resolució de 2 de gener de 2018, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de 
Pensions, per la qual es publica el tipus d'interès màxim a utilitzar en el càlcul comptable 
de la provisió d'assegurances de vida, d'aplicació a l'exercici 2018. 

BOE núm. 14 
16 de gener 

 
 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-792
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-792
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-1832
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-544
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-543
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-543

