Actualitat normativa 3er. trimestre 2021
Auditoria
Resolució de 29 de setembre de 2021 de l'ICAC, per la qual es modifiquen els
models 02 i 03, d'informació a remetre pels auditors de comptes exercents i
societats d'auditoria, respectivament, aprovats per Resolució de 29 de juny de
2012.

Web
ICAC

Aquesta modificació dels models 02 i 03 no incorpora encara els requeriments d’informació
addicionals que preveu l’art. 89 del RLAC.

Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE
Durant el tercer trimestre de 2021, l’ICJCE ha publicat les circulars i guies tècniques següents:
ES 14/2021

Nota tècnica conjunta ICJCE/REA-CGE en relació amb les ordres de justícia
recentment publicades per les quals s’aproven els nous models per a la presentació
en el Registre Mercantil dels comptes anuals.

ES 13/2021

Actualització de la circular ES10/2021 sobre Principals terminis de l'auditor de
comptes afectats pel RLAC.

Les circulars estan disponibles al web de l’ICJCE, a l’apartat de Guies d’actuació i circulars
tècniques dins de l’àrea tècnica.

Addicionalment, en el BOE núm. 185 de 4 d’agost s’ha publicat la Resolució de 26 de juliol de
2021, de l'ICAC, per la qual se sotmet a informació pública la Norma Tècnica d'Auditoria, resultat
de l'adaptació de les Normes Internacionals d'Auditoria per a la seva aplicació a Espanya,
"Utilització del treball dels auditors interns", NIA-ES 610 (revisada)."
Transcorregut el termini d'informació pública (dos mesos des de l'endemà a la seva publicació en
el BOE), i considerades, si escau, les observacions rebudes, l’ICAC publicarà la corresponent
resolució que aprovi aquesta norma tècnica d'auditoria, que serà d'aplicació obligatòria, per als
auditors de comptes en el desenvolupament dels treballs d'auditoria de comptes referits a comptes
anuals o a altres estats financers o documents comptables corresponents a exercicis econòmics
que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2022, i en tot cas, als treballs d'auditoria contractats o
encarregats a partir de l'1 de gener de 2023, independentment dels exercicis econòmics als quals
es refereixin els estats financers objecte del treball.

Segueix-nos a:
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Comptabilitat
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen normes internacionals de comptabilitat i
d’informació financera adoptades per la Unió Europea:
Reglament (UE)
2021/1421
2021/1080

Data
30 d’agost
28 de juny

Norma
NIIF 16
NIC 16, 37 i 41 i NIIF 1,3 i 9

DOUE núm.
305 – 31 d’agost
234 – 2 de juliol

Mercantil
Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven els nous models per
a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes
obligats a la seva publicació.

BOE núm. 177
26 de juliol

Ordre JUS/793/2021, de 22 de juliol, per la qual s'aproven els models de BOE núm. 177
presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels
26 de juliol
subjectes obligats a la seva publicació.

De les instruccions i resolucions publicades en el tercer trimestre de 2021 per la Direcció General
de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP), destaquem:
 Reitera la DGSJFP que no es pot inscriure el cessament d'un administrador
quan la societat té tancat el Registre Mercantil a conseqüència de la baixa
provisional de la societat en l'Índex d'entitats de l’AEAT o de la revocació
del seu número d'identificació fiscal, inscripció que si és possible quan el
tancament registral es produeix per la falta de dipòsit dels comptes anuals.
Resolució d’29 de juliol.

BOE núm. 191
11 d’agost

 En línia amb la flexibilitat que introdueix la sentència del Tribunal Suprem
de 26 de febrer de 2018, en la interpretació dels articles 217 i 249 del
TRLSC, la DGSJFP confirma que la retribució dels membres del consell
d'administració als quals se'ls atribueixi funcions executives no requereix
d'aprovació per la junta general; els diferents conceptes retributius dels
consellers executius han de constar necessàriament en els estatuts, però
per detallar si es remunera per tots o només per alguns dels conceptes, els
estatuts es poden remetre al contracte que se celebri entre el conseller
executiu i la societat. Resolució de 7 de juliol.

BOE núm. 177
26 de juliol

 Confirma la DGSJFP que no existeix cap obstacle en la Llei 2/2007, de 15
de març, de societats professionals que impedeixi als socis professionals
adquirir participacions destinades a socis no professionals. Cosa diferent
és la transmissió de participacions d'un soci professional a qui no ho és, la
qual està subjecta a requisits específics, ja que pot implicar conseqüències
jurídiques diferents a la transmissió. Resolució de 29 de juny.

BOE núm. 173
21 de juliol
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 Confirma la DGSJFP que el cessament d'un administrador solidari aprovat
per junta general es pot inscriure sense que hi hagi acord sobre el
nomenament d'un de nou que el substitueixi, sense que es pugui entrar a
valorar les conseqüències que sobre la vida social tindrà el que la societat
resti amb un sol administrador solidari. Resolució de 28 de juny.

BOE núm. 173
21 de juliol

Altres
Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la
protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de
treball.

BOE núm. 233
29 de setembre

El Reial decret llei, entre altres mesures, prorroga fins al 28 de febrer de 2022 els ERTO vinculats
a la COVID-19, la vigència dels quals finalitzava el 30 de setembre; es manté l'exoneració del
pagament de les quotes a Seguretat, en diferent grau en funció de cada tipus d’expedient, i també
les restriccions en el repartiment de dividends en les empreses beneficiaries.

Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les normes per a la
formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector públic local.

BOE núm. 184
3 d’agost

Ordre HAC/820/2021, de 9 de juliol, per la qual es modifiquen el Pla general
de comptabilitat pública, aprovat per Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril i les
normes per a la formulació de comptes anuals consolidats en l'àmbit del sector
públic, aprovades per Ordre HAP/1489/2013, de 18 de juliol.

BOE núm. 182
31 de juliol

Resolució de 2 de setembre de 2021, de l’IGAE, per la qual es modifica la de
25 de juliol de 2012, per la qual es determina l'estructura i composició del
Compte General de la Seguretat Social i dels comptes anuals de les entitats
que integren el sistema de la Seguretat Social.

BOE núm. 220
14 de setembre

Resolució de 14 de juliol de 2021, de l’IGAE, per la qual es modifica la d'1 de
juliol de 2011, per la qual s'aprova l'adaptació del Pla General de Comptabilitat
Pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

BOE núm. 172
20 de juliol
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