?
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COVID-19 Canvien els terminis per a la legalització
dels llibres obligatoris?

NOTA: Les referències a terminis contingudes en aquesta PS es poden veure afectades
per la modificació de l’apartat 3 de l’article 40 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de
març per la Disposició final 8ena del Reial Decret-llei 19/2020, de 26 de maig

La data del tancament de l'exercici de la societat és posterior a la data de finalització
de l'estat d'alarma?
Sí

No

El termini de formulació dels comptes anuals de la societat havia
finalitzat el 14 de març de 2020 (data publicació de l’RD 463/2020
pel qual es declara l'estat d'alarma)?
Sí

La presentació per a legalitzar els
llibres obligatoris ha de realitzar-se
de conformitat amb la regla general,
és a dir quatre mesos des de la
terminació del seu exercici social

No

Per a aquestes societats, a les quals els sigui
aplicable l'art. 40.3 de l’RDL 8/2020 de 17 de
març, la presentació per legalitzar els llibres
obligatoris pot realitzar-se dins del termini
de quatre mesos a comptar des de la data en
què finalitzi l'estat d'alarma
Sense perjudici que les societats que
efectivament desitgin legalitzar els llibres
obligatoris que tinguin degudament
elaborats el puguin fer en qualsevol moment,
fins i tot estant en vigor l'estat d'alarma.

Base normativa: Art. 27.3 del Codi de comerç, 333 del Reglament del Registre Mercantil i
Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, de 10 d’abril de 2020, de
consulta sobre l'impacte que en relació amb la legalització dels llibres d'empresaris resulta de
l'article 40 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19.

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
4 de maig de 2020

Versión en castellano
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COVID-19 ¿Cambian los plazos para la legalización de
los libros obligatorios?

NOTA: Las referencias a plazos contenidas en esta PS se pueden ver afectadas por la
modificación del apartado 3 del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de
marzo por la Disposición final 8ª del Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo

¿La fecha del cierre del ejercicio de la sociedad es posterior a la fecha de finalización
del estado de alarma?
Sí

No

¿El plazo de formulación de las cuentas anuales de la sociedad
había finalizado el 14 de marzo de 2020 (fecha publicación del RD
463/2020 por el que se declara el estado de alarma)?
Sí

La presentación para legalizar los
libros obligatorios debe realizarse de
conformidad con la regla general, es
decir cuatro meses desde la
terminación de su ejercicio social

No

Para estas sociedades, a las que les sea
de aplicación el art. 40.3 del RDL 8/2020
de 17 de marzo, la presentación para
legalizar los libros obligatorios puede
realizarse dentro del plazo de cuatro
meses a contar desde la fecha en que
finalice el estado de alarma

Sin perjuicio de que las sociedades que
efectivamente deseen legalizar los
libros
obligatorios
que
tengan
debidamente elaborados lo puedan
hacer en cualquier momento, aun
estando en vigor el estado de alarma.
Base normativa: Art. 27.3 del Código de Comercio, 333 del Reglamento del Registro
Mercantil y Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de
abril de 2020, de consulta sobre el impacto que en relación a la legalización de los libros de
empresarios resulta del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

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

