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

? 215

Quins aspectes s’han de considerar per al
registre de les llicències concedides?

L'empresa s'ha compromès, a més del compromís de concedir una llicència a un client,
a transferir-li altres béns o serveis?
Els compromisos poden estar explícitament assenyalats en el contracte o
implícits en les pràctiques tradicionals del negoci o declaracions de l'empresa
No

Sí

El compromís d'atorgar la llicència és diferent d'altres béns o
serveis estipulats en el contracte?

Llicència NO és un
compromís

Llicència és un compromís
Per a determinar quan la llicència es transfereix al client,
considerar si la naturalesa del compromís de l'empresa
en concedir la llicència és proporcionar al client:
Un dret d'accés² a la propietat
intel·lectual de l'entitat, tal com
evolucioni al llarg del període de
llicència

L'obligació es
compleix al
llarg del
temps

Un dret a utilitzar² la propietat
intel·lectual de l'entitat, segons
es trobi en el moment de
concessió de la llicència

L'obligació es
compleix en
un moment
determinat

¹

Comptabilitzar tots els
compromisos com una
sola obligació a complir
i
determinar
si
l'obligació (que inclou
la llicència) se satisfà
al llarg del temps o en
un moment determinat
(art. 9 i 10 de la
Resolució).

¹ En particular, les següents llicències són un exemple d'aquesta situació:
a) La llicència que és un component d'un bé tangible i part integral de la
funcionalitat d'aquest bé.
b) La llicència que només es comercialitza amb un servei relacionat (tal com un
servei en línia proporcionat per l'empresa que permet al client, mitjançant la
concessió de la llicència, accedir a continguts).
² Veure criteris per a determinar si proporciona un dret d’accés o un dret a utilitzarla a art. 29.6 a 8 de la Resolució.
Base normativa: art. 29 de la 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.
Per a dubtes i aclariments contactar amb el departament tècnic del CCJCC
Veure les preguntes publicades fins a la data a la web del Col·legi
21 de juny de 2021
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¿Qué aspectos deben considerarse para el
registro de las licencias concedidas?

¿La empresa se ha comprometido, además del compromiso de conceder una licencia a
un cliente, a transferirle otros bienes o servicios?
Los compromisos pueden estar explícitamente señalados en el contrato o implícitos
en las prácticas tradicionales del negocio o declaraciones de la empresa
No

Sí

¿El compromiso de otorgar la licencia es distinto de otros
bienes o servicios estipulados en el contrato?

Licencia NO es un
compromiso

Licencia es un compromiso

Para determinar cuando la licencia se transfiere al cliente,
considerar si la naturaleza del compromiso de la empresa al
conceder la licencia es proporcionar al cliente:
Un derecho de acceso² a la
propiedad intelectual de la entidad,
tal como evolucione a lo largo del
periodo de licencia

La obligación
se cumple a lo
largo del
tiempo

Un derecho a utilizar² la propiedad
intelectual de la entidad, según se
encuentre en el momento de
concesión de la licencia

La obligación
se cumple en
un momento
determinado

¹

Contabilizar todos
los compromisos
como una sola
obligación
a
cumplir
y
determinar si la
obligación
(que
incluye la licencia)
se satisface a lo
largo del tiempo o
en un momento
determinado
(arts. 9 y 10 de la
Resolución).

¹ En particular, las siguientes licencias son un ejemplo de esta situación:
a) La licencia que es un componente de un bien tangible y parte integral de la
funcionalidad de dicho bien.
b) La licencia que solo se comercializa con un servicio relacionado (tal como un
servicio en línea proporcionado por la empresa que permite al cliente, mediante
la concesión de la licencia, acceder a contenidos).
² Ver criterios para determinar si proporciona un derecho de acceso o un derecho a
utilizarla en el art. 29.6 a 8 de la Resolución.
Base normativa: art. 29 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.
Para dudas y aclaraciones contactar departamento técnico
Las preguntas publicadas hasta la fecha están disponibles en la web del Col·legi
21 de junio de 2021

