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Les diferències de canvi associades als deutes
que ho financen formen part del cost de producció
de l'immobilitzat o de les existències?

Les diferències de canvi es poden qualificar com un ajust al tipus d'interès de
l'operació?
Sí

No

Les diferències de canvi es produeixen en deutes en moneda estrangera
destinades al finançament específic de l'immobilitzat en curs o de les
existències el període de construcció o fabricació dels quals és superior a
dotze mesos?

No

Sí
El deute generador de les diferències s'ha utilitzat inequívocament per a la
construcció d'un immobilitzat o la fabricació d'existències, concrets i
identificats?

No

Sí
La variació en el tipus de canvi s'ha produït abans que
l'immobilitzat estigui en condicions de funcionament o que
les existències es trobin en condicions de ser destinades al
consum final o a la seva utilització per altres empreses?
Sí

Veure preguntes de la
setmana núm. 12 i
190 en relació amb
l’activació de les
despeses financeres

Les diferències de canvi
s’han d'incorporar com a
major o menor cost de
l'immobilitzat o de les
existències

No

Les diferències de canvi en
moneda estrangera no s’han
de considerar com a
rectificacions del cost de
producció de l'immobilitzat o
de les existències

Base normativa: Introducció i norma 11a de la Resolució del 14 d’abril de 2015 de l’ICAC
per la qual s’estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.
Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins avui en la web del Col·legi
4 de gener de 2021
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¿Las diferencias de cambio asociadas a las
deudas que lo financian forman parte del coste
de producción del inmovilizado o de las
existencias?

¿Las diferencias de cambio pueden calificarse como un ajuste al tipo de interés de la
operación?
Sí

No

¿Las diferencias de cambio se producen en deudas en moneda extranjera
destinadas a la financiación específica del inmovilizado en curso o de las
existencias cuyo periodo de construcción o fabricación es superior a doce
meses?

No

Sí
¿La deuda generadora de las diferencias se ha utilizado inequívocamente
para la construcción de un inmovilizado o la fabricación de existencias,
concretos e identificados?

No

Sí
¿La variación en el tipo de cambio se ha producido antes de
que el inmovilizado esté en condiciones de funcionamiento o
que las existencias se encuentren en condiciones de ser
destinadas al consumo final o a su utilización por otras
empresas?
Sí

Ver preguntas de la
semana n.º 12 y 190
en relación a la
activación de los
gastos financieros

Las diferencias de cambio
deben incorporarse como
mayor o menor coste del
inmovilizado o de las
existencias

No

Las diferencias de cambio en
moneda extranjera no
deben considerarse como
rectificaciones del coste de
producción del inmovilizado
o de las existencias

Base normativa: Introducción y norma 11.ª de la Resolución del 14 de abril de 2015 del
ICAC por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción.
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 enero de 2021

