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

Quin és el tractament comptable dels 
desemborsaments incorreguts per a 

l'obtenció d'un contracte de lliurament de 
béns o prestació de serveis?

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 gener de 2022

Base normativa: Art. 21 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.

Registrar 
d'acord amb 
l'estipulat en 

l’NRV
corresponent

Registrar un 
dret de 

cobrament 
d'acord amb 
l'estipulat en 

l’NRV 9a. 
Instruments 

financers

Sí No

Sí No

Periodificar i imputar 
al compte de pèrdues i 

guanys de manera 
sistemàtica i coherent 
amb la transferència 
dels béns i serveis 
amb els quals es 

relacionen

No Sí

Registrar com 
una despesa 

quan es meritin

SíNo¹

¹Costos incrementals de l'obtenció d'un contracte:
Són els desemborsaments en els quals incorre l'empresa per obtenir un
contracte amb un client i en els quals no hauria incorregut de no haver-se
obtingut el contracte.

L'empresa espera recuperar 
aquests desemborsaments a través 
de la contraprestació rebuda per la 

realització del contracte?

Té l'empresa un dret de 
cobrament enfront del 

client per haver incorregut 
en tals desemborsaments?

Atenent la seva naturalesa, tenen la consideració d'existències (per constituir un 
factor de producció lligat al cicle d'explotació de l'empresa) o immobilitzat 

intangible?

Hauria incorregut l'empresa en aquests desemborsaments de no 
haver-se obtingut el contracte?
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¿Cuál es el tratamiento contable de los 

desembolsos incurridos para la obtención de 

un contrato de entrega de bienes o prestación 

de servicios?

Para dudas y aclaraciones contactar departamento técnico 

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

17 de enero de 2022

Versión en castellano

Base normativa: Art. 21 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.

Registrar de 
acuerdo con lo 
estipulado en la 

NRV 
correspondiente

Registrar un 
derecho de 
cobro de 

acuerdo con lo 
estipulado en la 

NRV 9ª. 
Instrumentos 
financieros

Sí No

Sí No

Periodificar e imputar 
a la cuenta de 

pérdidas y ganancias 
de forma sistemática y 

coherente con la 
transferencia de los 

bienes y servicios con 
los que se relacionan

No Sí

Registrar como 
un gasto cuando 
se devenguen

SíNo¹

¹Costes incrementales de la obtención de un contrato:
Son los desembolsos en los que incurre la empresa para obtener un contrato
con un cliente y en los que no habría incurrido de no haberse obtenido el
contrato.

¿La empresa espera recuperar esos 
desembolsos a través de la 

contraprestación recibida por la 
realización del contrato?

¿Tiene la empresa un 
derecho de cobro frente al 
cliente por haber incurrido 

en tales desembolsos?

¿Habría incurrido la empresa en estos desembolsos de no haberse 
obtenido el contrato?

¿Atendiendo a su naturaleza, tienen la consideración de existencias (por constituir 
un factor de producción ligado al ciclo de explotación de la empresa) o inmovilizado 

intangible?


