?

Versió en català. Veure traducció al castellà en la segona pàgina

184

Com registra la cessionària (beneficiària) una
cessió global d'actiu i passiu d'una empresa del
grup?

Cessió global d'actiu i passiu
Transmissió en bloc de tot el patrimoni d'una societat per
successió universal, a un o a diversos socis o tercers
La transmissió es realitza a canvi d'una contraprestació?
No

Sí

La contraprestació consisteix en accions, participacions o quotes del soci
de la cessionària?
No

Sí

El patrimoni que es transmet compleix la definició
de negoci?
Sí
Registrar l'operació
seguint el mètode
d'adquisició regulat en
l’NRV 19a, al marge que
l'operació es realitzi entre
empreses del grup.

No

Registrar l'operació
aplicant les NRV que
correspongui en
funció de la
naturalesa dels actius
i passius cedits.

Registrar l'operació atenent
la seva veritable naturalesa
(per ex. fusió, escissió,
donació).

L'operació no compleix la
definició de cessió global d'actiu
i passiu que recull l'art. 81 de la
Llei 3/2009, de 3 d'abril, per la
qual cosa no resulta d'aplicació
el
tractament
comptable
establert en l'art. 58 de la
RICAC de 5 de març de 2019.

Base normativa: Art. 58 de la Resolució de 5 de març de 2019, de l’ICAC, per la qual es
desenvolupen els criteris de presentació dels instruments financers i altres aspectes
comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital. Art. 81 de la
Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins avui en la web del Col·legi
16 de novembre de 2020

?

Versión en castellano

184

¿Cómo registra la cesionaria (beneficiaria) una
cesión global de activo y pasivo de una empresa del
grupo?

Cesión global de activo y pasivo
Transmisión en bloque de todo el patrimonio de una sociedad
por sucesión universal, a uno o a varios socios o terceros
¿La transmisión se realiza a cambio de una contraprestación?
Sí

No

¿La contraprestación consiste en acciones, participaciones o cuotas del
socio de la cesionaria?
No

Sí

¿El patrimonio que se transmite cumple la
definición de negocio?
Sí

Registrar la operación
siguiendo el método de
adquisición regulado en la
NRV 19ª, al margen de
que la operación se realice
entre empresas del grupo.

No
Registrar la operación
aplicando las NRV que
corresponda en función
de la naturaleza de los
activos y pasivos
cedidos.

Registrar la operación
atendiendo a su verdadera
naturaleza (por ej. fusión,
escisión, donación).

La operación no cumple la
definición de cesión global de
activo y pasivo que recoge el
art. 81 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, por lo que no resulta de
aplicación
el
tratamiento
contable establecido en el art.
58 de la RICAC de 5 de marzo
de 2019.

Base normativa: Art. 58 de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del ICAC, por la que se
desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital. Art. 81 de la
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
Para dudas y aclaraciones contactar con el departamento técnico del CCJCC
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
16 de noviembre de 2020

