?

Versió en català. Veure traducció al castellà en la segona pàgina
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COVID-19 Com canvien els terminis per a l'aprovació
dels comptes anuals en les societats mercantils,
diferents de les societats anònimes cotitzades?

NOTA: Les referències a terminis contingudes en aquesta PS s´han vist
modificades per normativa posterior. Veure contingut actualitzat a la PS 165

El termini de 6 mesos per a la celebració de la junta
general ordinària havia finalitzat abans de la
declaració de l'estat d'alarma (14/03/2020)?

Sí

El termini per l'aprovació dels
comptes anuals –art. 164
TRLSC–, no es veu modificat1

No
La junta general ordinària va ser convocada abans del 14/03/2020 per a la seva celebració
amb posterioritat a aquesta data?
Sí

La convocatòria de la junta
general pot modificar-se o
revocar-se

 Ha de realitzar-se mitjançant

anunci
publicat
amb
una
antelació mínima de 48 hores en
la pàgina web de la societat i, si
la societat no tingués pàgina
web, en el BOE.

 En cas de revocació de l'acord

de
convocatòria,
l'òrgan
d'administració
haurà
de
procedir
a
una
nova
convocatòria dins del mes
següent a la data en què hagués
finalitzat l'estat d'alarma.

No
La junta general ordinària per aprovar els comptes de
l'exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels
tres mesos següents a comptar des que finalitzi el
termini (ordinari o ampliat) per formular els comptes
anuals.
Exemples
Tancament 31/12/2019

 Termini ordinari de formulació: fins al 31/03/2020
 Finalització
de
l’estat
d’alarma
(hipòtesis):
24/05/2020

 Termini ampliat de formulació: fins al 24/08/2020
 Termini per aprovar els comptes anuals: fins al
24/11/2020

Tancament 30/11/20192
 Termini ordinari de formulació: fins al 29/02/2020
 Finalització
de
l’estat
d’alarma
(hipòtesis):
24/05/2020
 Termini ampliat de formulació: N/A
 Termini per aprovar els comptes anuals: fins al
31/05/2020

Veure addicionalment consideracions en relació als efectes de l’aplicació de la prorroga per a
l’emissió de l’informe d’auditoria en la consulta publicada per l’ICAC.
2
Les entitats que a data 14 de març de 2020 ja havien esgotat el termini ordinari per a la
formulació dels seus comptes anuals (tancaments anteriors a 14/12/2019), no poden acollirse a l'ampliació de terminis per a la formulació i aprovació de comptes anuals establerta en els
apt. 3 i 5 de l'art. 40 del Reial decret llei 8/2020.
Base normativa: art. 40.5 i 6 del Reial decret llei (RDL) 8/2020, de 17 de març, modificats
per l’RDL 11/2020, de 31 de març. Veure també consulta auditoria pàgina inici web ICAC. En
relació amb els terminis per a la formulació dels comptes anuals i d’emissió de l’informe
d’auditoria , veure Preguntes de la setmana núm. 156 i 159.
1

Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins a la data en la web del Col·legi
11 de maig de 2020
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Versión en castellano
COVID-19 ¿Cómo cambian los plazos para la aprobación
de las cuentas anuales en las sociedades mercantiles,
distintas de las sociedades anónimas cotizadas?

NOTA: Las referencias a plazos contenidas en esta PS se han visto modificadas por
normativa posterior. Ver contenido actualizado en la PS 165

¿El plazo de 6 meses para la celebración de la
junta general ordinaria había finalizado antes de la
declaración del estado de alarma (14/03/2020)?

Sí

El plazo para la aprobación de
las cuentas anuales –art. 164
TRLSC–, no se ve modificado1

No
¿La junta general ordinaria fue convocada antes del 14/03/2020 para su celebración con
posterioridad a dicha fecha?
Sí

La convocatoria de la junta
general puede modificarse o
revocarse

 Debe

realizarse
mediante
anuncio publicado con una
antelación mínima de 48 horas
en la página web de la sociedad
y, si la sociedad no tuviera
página web, en el BOE.

 En caso de revocación del

acuerdo de convocatoria, el
órgano
de
administración
deberá proceder a una nueva
convocatoria dentro del mes
siguiente a la fecha en que
hubiera finalizado el estado de
alarma.

No

La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del
ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los
tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo
(ordinario o ampliado) para formular las cuentas anuales
Ejemplos
Cierre 31/12/2019

 Plazo ordinario de formulación: hasta 31/03/2020
 Finalización del estado de alarma (hipótesis): 24/05/2020
 Plazo ampliado de formulación: hasta 24/08/2020
 Plazo para aprobar las cuentas anuales: hasta
24/11/2020

Cierre 30/11/20192
 Plazo ordinario de formulación: hasta 29/02/2020
 Finalización del estado de alarma (hipótesis): 24/05/2020
 Plazo ampliado de formulación: N/A
 Plazo para aprobar las cuentas anuales: hasta
31/05/2020

Ver adicionalmente consideraciones en relación a los efectos de la aplicación de la prórroga
para la emisión del informe de auditoría en la consulta publicada por el ICAC.
2
Las entidades que a fecha 14 de marzo de 2020 ya habían agotado el plazo ordinario para la
formulación de sus cuentas anuales (cierres anteriores a 14/12/2019), no pueden acogerse a
la ampliación de plazos para la formulación y aprobación de cuentas anuales establecida en los
apdos. 3 y 5 del art. 40 del Real Decreto-ley 8/2020.
Base normativa: art. 40.5 y 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por el
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Ver también consulta auditoria página inicio web
ICAC. En relación a los plazos para la formulación de las cuentas anuales y de emisión del informe
de auditoría, ver Pregunta de la semana n.º 156 y 159.
1

Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
11 de mayo de 2020

