?

Versió en català. Veure traducció al castellà en la segona pàgina
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Modifica l'RDL 19/2020 els terminis per a la
formulació i l'aprovació dels comptes anuals1 de
les entitats mercantils?

Han estat formulats els comptes anuals durant l'estat d'alarma?
Sí
Han estat aprovats els comptes anuals
durant l'estat d'alarma?
Sí

L’RDL 19/2020
no té impacte en
aquest escenari

No

No

L'obligació de formular comptes anuals,
suspesa des del passat 18 de març, es
reprèn a partir de l'1 de juny de 2020,
finalitzant tres mesos més tard el termini
per a la seva formulació

El termini per a la celebració de la junta general ordinària que
ha d'aprovar els comptes de l'exercici anterior finalitza dos
mesos després de la finalització del termini per a formular-les
Exemple - tancament 31/12/2019:
 Termini ordinari de formulació: fins a 31/03/2020.
 Data en la qual es reprèn l'obligació: 01/06/2020.
 Termini ampliat de formulació: fins a 31/08/2020.
 Termini per a aprovar els comptes anuals: fins a 31/10/2020.

Comptes anuals el termini ordinari dels quals de formulació, establert en el TRLSC, s'iniciï o
conclogui entre la declaració de l'estat d'alarma i el 31 de maig. En altres supòsits, els terminis
de formulació i aprovació aplicables són els previstos en el TRLSC.
1

Base normativa: Disposició final vuitena del Reial decret llei 19/2020 (RDL 19/2020), de 26
de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica,
econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de la COVID-19.
Notes
- A causa dels canvis introduïts per l’RDL 19/2020, aquesta pregunta de la setmana
substitueix les preguntes núm. 156 i 162.
- A la data de preparació d'aquesta pregunta les legislacions que modificaven, arrel de la
COVID-19, els terminis de formulació i aprovació de comptes de les entitats del sector
públic i en el cas de Catalunya de les fundacions, associacions i cooperatives no han estat
modificades.
- Addicionalment a l'exposat en relació amb la formulació i aprovació de comptes, en
l'article 12 de l’RDL 19/2020 es regula determinats aspectes relacionats amb la declaració
de l'impost de societats d'aquelles empreses que no hagin pogut aprovar els seus comptes
anuals amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de la declaració
d'aquest impost.
Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins avui en la web del Col·legi
1 de juny de 2020

Versión en castellano
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¿Modifica el RDL 19/2020 los plazos para la
formulación y la aprobación de las cuentas
anuales1 de las entidades mercantiles?

¿Han sido formuladas las cuentas anuales durante el estado de alarma?
Sí

No

¿Han sido aprobadas las cuentas
anuales durante el estado de alarma?
Sí

El RDL 19/2020
no tiene impacto
en este escenario

No

La obligación de formular cuentas anuales,
suspendida desde el pasado 18 de marzo, se
reanuda a partir del 1 de junio de 2020,
finalizando tres meses más tarde el plazo
para su formulación

El plazo para la celebración de la junta general ordinaria que
debe aprobar las cuentas del ejercicio anterior finaliza dos
meses después de la finalización del plazo para formularlas
Ejemplo - cierre 31/12/2019:
 Plazo ordinario de formulación: hasta 31/03/2020.
 Fecha en la que se reanuda la obligación: 01/06/2020.
 Plazo ampliado de formulación: hasta 31/08/2020.
 Plazo para aprobar las cuentas anuales: hasta 31/10/2020.

Cuentas anuales cuyo plazo ordinario de formulación, establecido en el TRLSC, se inicie o
concluya entre la declaración del estado de alarma y el 31 de mayo. En otros supuestos, los
plazos de formulación y aprobación aplicables son los previstos en el TRLSC.

1

Base normativa: Disposición final octava del Real Decreto-ley 19/2020 (RDL 19/2020), de
26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica,
económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
Notas
- Debido a los cambios introducidos por el RDL 19/2020, esta pregunta de la semana
sustituye las preguntas nº 156 y 162.
- A la fecha de preparación de esta pregunta las legislaciones que modificaban, a raíz del
COVID-19, los plazos de formulación y aprobación de cuentas de las entidades del sector
público y en el caso de Cataluña de las fundaciones, asociaciones y cooperativas no han
sido modificados.
- Adicionalmente a lo expuesto en relación a la formulación y aprobación de cuentas, en el
artículo 12 del RDL 19/2020 se regulan determinados aspectos relacionados con la
declaración del Impuesto sobre Sociedades de aquellas empresas que no hayan podido
aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo de presentación
de la declaración de dicho impuesto.
Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
1 de junio de 2020

