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Mercantil   
 

 
 
De les resolucions i instruccions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el tercer 
trimestre de 2019, destaquem: 

 
 Instrucció sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques 

professionals que presten serveis descrits en l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 
28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (entre 
d’altres, després de l'última modificació de la Llei 10/2010, serveis d'assessoria 
externa, per compte de tercers, en relació amb una societat, associació o altres 
persones jurídiques). Instrucció de 30 d'agost. 

BOE núm. 212 
4 de setembre 

 
 

 Insisteix la DGRN en què no es poden confondre les conseqüències del tancament 
registral provocat en l'àmbit de les obligacions de naturalesa fiscal amb les del 
tancament que es deriva de la falta de dipòsit de comptes anuals, respecte del qual 
s'admet expressament com a excepció la inscripció del cessament o la dimissió 
d'administradors, encara que no el nomenament dels qui hagin de substituir-los en 
aquest càrrec. Quan el tancament registral s'ha produït com a conseqüència de la 
baixa provisional en l'Índex d'entitats de l’AEAT, no es permet ni la inscripció del 
cessament o dimissió d'administradors, com pretén l’entitat en el supòsit analitzat. 
Resolució de 22 de juliol. 

BOE núm. 190 
9 d’agost 

  
  

 Confirma la DGRN, en un supòsit d'una societat anònima, que quan el 
desemborsament de dividends passius (desemborsaments pendents) del capital 
augmentat  es realitza mitjançant aportacions no dineràries, ha d'acompanyar-se 
l'informe elaborat per expert independent al qual es refereix l'art. 67 del TRLSC, 
sense que pugui ser substituït per un informe dels administradors. Resolució d’11 
de juliol. 

BOE núm. 184 
2 d’agost 

 
 
 La DGRN confirma, en un supòsit de dissolució i liquidació d'una societat limitada, 

que a l'efecte de la cancel·lació dels assentaments registrals s’ha d'admetre la 
manifestació que sobre la inexistència d'actius i sobre la inexistència de creditors 
realitza el liquidador sota la seva responsabilitat en l'escriptura, confirmada amb el 
contingut del balanç de liquidació aprovat, encara que en el patrimoni net d'aquest 
balanç figuri, per una incorrecta comptabilització, una partida d’Aportacions de socis 
amb signe negatiu. Resolució de 10 de juliol. 

BOE núm. 184 
2 d’agost 

 
 
 

Fiscal 
 

 
 
Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres 

en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Correcció d'errors, BOE núm.  189 

de 8 d'agost. 

 

BOE núm. 170 
17 de juliol 

  
Aquesta ordre ministerial regula les obligacions de gestió de llibres registres per part d'aquells empresaris i 

professionals, contribuents de l'IRPF, no obligats a portar una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç i entra 

en vigor l’1 de gener de 2020, sent d’aplicació a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i 

següents. 

 
  

 
  

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
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12704
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11748
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11359
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11359
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11356
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10487
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11645

