
210?
Versió en català. Veure traducció al castellà en la segona pàgina

Com es registra la contraprestació variable en 
una transacció de venda de béns o prestació de 

serveis a un client, diferent d’un acord de 
cessió de llicència? 

Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC

Veure les preguntes publicades fins avui a la web del Col·legi

17 de maig de 2021

Incloure en el preu la millor 
estimació de la contraprestació 

variable

Sí

No

Contraprestació 
variable

 Descomptes, devolucions, incentius,
penalitzacions o altres elements similars.

 Quan el dret de l'empresa que lliura el bé
o presta el servei està condicionat per
l'ocurrència d'un succés futur.

Mètode de càlcul
El més adequat dels 2 següents en funció
de les circumstàncies de cada cas:

Mètode del valor esperat

∑ Imports ponderats segons la seva
probabilitat d'ocurrència en un rang
d'imports de la contraprestació possibles.

Mètode de l'import més probable

Import individual més probable en un rang
d'imports de contraprestacions possibles
(és a dir, el desenllaç individual més
probable del contracte).

No registrar 
l’ingrés fins que es 

compleixi la 
condició

Base normativa: Art. 13 de la Resolució de 10 de febrer de 2021, de l’ICAC, per la
qual es dicten normes de registre, valoració i elaboració dels comptes anuals per al
reconeixement d'ingressos pel lliurament de béns i la prestació de serveis.

1

2 Espera l'empresa retornar al 
client la contraprestació rebuda, 

total o parcialment?

Almenys, al tancament
de l'exercici cal
reconèixer una provisió
per l'import al qual
estimi no tenir dret

Sí

Al tancament de cada exercici, l’empresa ha d’actualitzar el preu estimat de la
transacció i el passiu per reemborsament per a representar fidelment les 

circumstàncies existents al final del període sobre el qual s'informa i els canvis en les 
circumstàncies ocorreguts durant aquest exercici.

És altament probable que no es produeixi una reversió 
significativa de l'import de l'ingrés d'activitats reconegut 

quan posteriorment es resolgui la incertesa associada a la 
contraprestació variable?

Nota: Veure conjuntament amb la Pregunta de la setmana núm. 208.
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¿Cómo se registra la contraprestación

variable en una transacción de venta de 
bienes o prestación de servicios a un cliente,
distinta de un acuerdo de cesión de licencia?

Para dudas y aclaraciones contactar departamento técnico 

Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi

17 de mayo de 2021

Versión en castellano

Incluir en el precio la mejor 
estimación de la contraprestación 

variable

Sí

No

Contraprestación 
variable

Método de cálculo
El más adecuado de los 2 siguientes en 

función de las circunstancias de cada caso:

Método del valor esperado

∑ Importes ponderados según su
probabilidad de ocurrencia en un rango de
importes de la contraprestación posibles.

Método del importe más probable

Importe individual más probable en un
rango de importes de contraprestaciones
posibles (es decir, el desenlace individual
más probable del contrato).

No registrar el 
ingreso hasta que 

se cumpla la 
condición

Base normativa: Art. 13 de la Resolución de 10 de febrero de 2021, del ICAC, por la
que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales
para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de
servicios.

1

2 Espera la empresa devolver al 
cliente la contraprestación 

recibida, total o parcialmente?

Al menos, al cierre del
ejercicio debe reconocerse
una provisión por el
importe al que estime no
tener derecho

Sí

Al cierre de cada ejercicio, la empresa debe actualizar  el precio estimado de la 
transacción y el pasivo por reembolso para representar fielmente las circunstancias 

existentes al final del periodo sobre el que se informa y los cambios en las 
circunstancias ocurridos durante dicho ejercicio.

¿Es altamente probable que no se produzca una reversión 
significativa del importe del ingreso de actividades 
reconocido cuando posteriormente se resuelva la 

incertidumbre asociada a la contraprestación variable?

Nota: Ver conjuntamente con la Pregunta de la semana n.º 208.

 Descuentos, devoluciones, incentivos,
penalizaciones u otros elementos similares.

 Cuando el derecho de la empresa que
entrega el bien o presta el servicio está
condicionado por la ocurrencia de un suceso
futuro.


