Actualitat normativa
Auditoria
Resolució de 25 d'octubre de 2019, de la Intervenció General de l'Administració de
l'Estat (IGAE), per la qual s'aprova l'adaptació de les Normes d'auditoria del sector públic
a les Normes internacionals d'auditoria (NIA-ES-SP).

BOE núm. 266
5 de novembre

Aquesta resolució aprova la nova normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes per al sector
públic a Espanya, que comprèn trenta-quatre NIA-ES-SP, trenta-quatre notes explicatives, el glossari de
termes, els criteris d'interpretació i aplicació i el codi d'ètica per a l'auditoria pública. La normativa és
d’aplicació obligatòria en els treballs d'auditoria de comptes realitzats per l’IGAE o per altres Administracions
públiques la normativa reguladora de les quals prevegi la seva utilització, o pels auditors privats que fossin
contractats per a col·laborar en aquests treballs, referits als comptes anuals que s'iniciïn a partir de l'1 de
gener de 2019, amb l’excepció d'aquelles normes que expressament indiquin que queda suspesa la seva
aplicació.

Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE
Durant el quart trimestre de 2019 l’ICJCE ha publicat les següents circulars i guies tècniques:
ES 08/2019
ES 06/2019

Guia d'actuació núm. 48 sobre consideracions de la tipologia d'informes en relació amb el
CAP 70% (art. 4.2 RUE).
Actualització de la Guia d'actuació núm. 29 per a la realització del treball de camp de
l'auditor en relació amb l'informe de l'auditor sobre protecció d'actius de clients.

Les circulars i guies de l’ICJCE estan disponibles al seu web, a l’apartat d’Àrea Tècnica – Guies d’actuació i
Circulars tècniques.

Comptabilitat
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen normes internacionals de comptabilitat i d’informació
financera adoptades per la Unió Europea o les seves interpretacions:
Reglament (UE)
2019/2104
2019/2075

Data
29/11/2019
29/11/2019

Norma/Interpretació
NIC 1 i 8
 NIC 1, 8, 37 i 38;
 NIIF 2,3, 6 i 9;
 CINIIF 12, 19, 20 i 22; i
 SIC 32

DOUE núm.
318 – 10 de desembre
316 – 6 de desembre

Mercantil
Ordre JUS/1256/2019, de 26 de desembre, sobre la inscripció en el Registre Mercantil
de les persones físiques o jurídiques que de manera empresarial o professional presten
els serveis descrits en l'article 2.1.0) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del
blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

BOE núm. 312
28 de desembre

Segueix-nos a:

Gener 2020
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De les instruccions i resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat publicades en el quart
trimestre de 2019, destaquem:



Confirma la DGRN la decisió del registrador de no admetre la inscripció d’una
reducció de capital elevada a públic pels dos socis de la companyia, constituint-se
en junta general i universal, quan cap d'ells és administrador de la societat ni
compareix en l'acte d’atorgament l'administrador únic, perquè la condició de soci,
a excepció del soci únic, no faculta per a elevar a públic acords socials. Resolució
de 21 de novembre.

BOE núm. 308
24 de desembre



La DGRN confirma la decisió del registrador de rebutjar el dipòsit d'uns comptes
anuals aprovats en junta general de socis la convocatòria de la qual no va seguir
la forma expressament prevista en els estatuts socials. Resolució de 2 d’octubre.

BOE núm. 274
14 de novembre



Conclou la DGRN que una mercantil es pot escindir parcialment transmetent en
bloc i per successió universal a una altra, íntegrament participada per aquella, una
unitat econòmica consistent en la totalitat de les participacions socials de la pròpia
beneficiària. Així, en contra del criteri del registrador, la DGRN considera, primer,
que el fet que la societat beneficiària rebi les seves pròpies participacions no es
pot entendre una adquisició nul·la, perquè precisament l'article 140.1.a) del TRLSC
admet l'adquisició derivativa per la societat de les seves pròpies participacions
quan formin part d'un patrimoni adquirit a títol universal; i segon, que les
participacions objecte de traspàs constitueixen una unitat econòmica, com així ho
admet la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost de societats en la
denominada escissió financera a la qual es refereix el seu art. 76.2.1.c). Resolució
de 19 de setembre.

BOE núm. 269
8 de novembre



La DGRN confirma la validesa d'un acord de reducció de capital, adoptat per
unanimitat, mitjançant la devolució d'aportacions a un dels socis, l'execució parcial
del qual, mitjançant la restitució de quantitats, queda ajornada en part, atès que no
existeix norma imperativa que imposi el pagament al comptat del valor de
l'aportació que es retorna al soci; és més, afirma la DGRN, no és que l'execució de
l'acord de reducció hagi estat ajornada, com afirma el registrador, sinó que tal acord
ja s'ha executat mitjançant el reconeixement d'un crèdit dinerari a favor del soci les
participacions socials del qual s'amortitzen. Resolució de 9 de setembre.

BOE núm. 265
4 de novembre



La DGRN considera, en contra del criteri del registrador, que l'aportació d'un bé en
règim de societat de guanys, com a desemborsament de les participacions
assumides en la constitució d'una societat, no és nul·la de ple dret, sinó anul·lable
per l'altre cònjuge o els seus hereus si no ha estat expressa o tàcitament
consentida. Resolució de 9 d’agost.

BOE núm. 261
30 d’octubre

Fiscal
Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any
2020 el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones
físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit.

BOE núm. 288
30 de novembre

Reial decret 595/2019, de 18 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament de l’impost
sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol.

BOE núm. 252
19 d’octubre
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Banc d’Espanya
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Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, de règim jurídic dels serveis de pagament
i de les entitats de pagament i pel qual es modifiquen el Reial decret 778/2012, de 4
de maig, de règim jurídic de les entitats de diners electrònics, i el Reial decret 84/2015,
de 13 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació,
supervisió i solvència d'entitats de crèdit.

BOE núm. 308
24 de desembre

Aquest reial decret, que deroga el Reial decret 712/2010, de 28 de maig, de règim jurídic dels serveis de
pagament i de les entitats de pagament, continua la transposició de la Directiva (UE) 2015/2366 del
Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior,
iniciada amb el Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, que ara es desenvolupa reglamentàriament.

Circular 4/2019, de 26 de novembre, del Banc d'Espanya, a establiments financers de
crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats
financers.

BOE núm. 289
2 de desembre

Altres
Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s'adopten determinades
mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

BOE núm. 312
28 de desembre

Resolució JUS/3497/2019, de 12 de desembre, per la qual s'aproven els criteris que
han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i associacions declarades
d'utilitat pública per a l'any 2020.

DOGC núm. 8026
18 de desembre
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