Actualitat normativa 1r. trimestre 2022
Auditoria
Resolució de 2 de febrer de 2022, de l’ICAC, per la qual se sotmeten a
informació pública les normes de control de qualitat intern, “Gestió de la qualitat
en les firmes d'auditoria que realitzen auditories d'estats financers” (NIGC1-ES)
i “Revisions de la qualitat dels encàrrecs” (NIGC2-ES), resultat de l'adaptació de
les Normes internacionals de gestió de qualitat 1 i 2, respectivament; així com
la Norma tècnica d'auditoria “Gestió de la qualitat d'una auditoria d'estats
financers” (NIA-ES 220 (Revisada)), resultat de l'adaptació de la Norma
internacional d'auditoria NIA 220 (Revisada).

BOE núm. 34
9 de febrer

Una vegada transcorregut el termini dos mesos, a computar a partir de l'endemà de la publicació
de la Resolució en el BOE i considerades les al·legacions, si escau, rebudes, l’ICAC publicarà,
mitjançant la corresponent Resolució, les citades normes, que entraran en vigor de la següent
forma:
▪ Els sistemes de gestió de la qualitat dels auditors i societats d'auditoria de comptes hauran
d'estar dissenyats i implementats de conformitat amb els requeriments establerts en la NIGC1ES, l'1 de gener de 2023. L'avaluació del sistema de gestió de la qualitat en la forma requerida
en els apartats 53-54 d'aquesta norma es realitzarà en el termini d'un any a partir d'aquesta
data.
▪ La NIGC2-ES i la NIA-ES 220 (Revisada), seran aplicables en els treballs d'auditoria de comptes
sobre estats financers corresponents a exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener
de 2023. En tot cas, les citades normes seran aplicable als treballs d'auditoria de comptes
contractats o encarregats a partir de l'1 de gener de 2024, independentment dels exercicis
econòmics als quals es refereixin els estats financers objecte del treball.

Comunicat d’expectatives supervisores sobre l’entrada en vigor de les
disposicions de l’RLAC sobre organització interna dels auditors de comptes.

Web ICAC
1 d’abril

Per a facilitar l'actualització de l'organització interna dels auditors i societats d'auditoria i una
transició gradual a les noves disposicions sobre organització interna recollides en el Reglament de
desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, l’ICAC recull en aquest
comunicat el seu enteniment sobre l'adequada interpretació de les disposicions d'organització
interna dels auditors de comptes.

Circulars i guies tècniques emeses per l’ICJCE
Durant el primer trimestre de 2022, l’ICJCE ha publicat les circulars i guies tècniques següents:
ES 05/2022

Nota tècnica sobre l'abast del treball de l'auditor en relació amb els desglossaments
d'informació requerits per l'art. 11.1 del Reglament (UE) 2019/2088, de 27 de
novembre de 2019, sobre la divulgació d’informació relativa a la sostenibilitat en el
sector dels serveis financers.

Segueix-nos a:

Segueix-nos a:

ES 04/2022
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Nota tècnica sobre l’abast del treball de l'auditor en relació amb els desglossaments
d'informació requerits sobre govern corporatiu a les entitats emissores diferents de
les societats anònimes cotitzades, d'acord amb la Disposició addicional 7a del text
refós de la Llei del mercat de valors.

ES 03/2022

Revisió de la Guia d'Actuació núm. 51 sobre l'actuació de l'auditor en relació amb els
estats financers presentats en el Format Electrònic Únic Europeu (FEUE).

ES 02/2022

Actualització de la Guia d'Actuació núm. 19R sobre encàrrecs de procediments
acordats.

ES 01/2022

Actualització del qüestionari de comunicacions.

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

Comptabilitat
Reglaments (UE) de la Comissió que modifiquen normes internacionals de comptabilitat i
d’informació financera adoptades per la Unió Europea:
Reglament (UE)
2022/357

Data
2 de març

Norma
NIC 1 i NIC 8

DOUE núm.
68 – 3 de març

Mercantil
Reglament Delegat (UE) 2022/352 de la Comissió de 29 de novembre de 2021
pel qual es modifica el Reglament Delegat (UE) 2019/815 pel que fa a
l'actualització de 2021 de la taxonomia establerta en les normes tècniques de
regulació relatives al format electrònic únic de presentació d'informació.

DOUE núm. 77
7 de març

De les instruccions i resolucions publicades en el primer trimestre de 2022 per la Direcció General
de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJFP), destaquem:
▪

Confirma la DGSJFP que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes
anuals quan la xifra de capital social que hi figura no coincideix amb la
que resulta del contingut del Registre Mercantil. Del supòsit plantejat, es
dedueix que la divergència obeeix a un error en el contingut dels comptes
anuals, que el recurrent pretén esmenar mitjançant la presentació del
recurs que s'analitza, en el qual sol·licita deixar sense efecte la xifra de
capital resultant del balanç presentat a dipòsit i que «es deixi» la xifra de
capital que resulta del contingut del registre. Resolució de 21 de febrer.

BOE núm. 62
14 de març

▪

En relació amb la data de presentació dels comptes anuals per al seu
dipòsit en el Registre Mercantil, confirma la DGSJFP que quan la
presentació telemàtica es produeix fora de les hores d'oficina,
l’assentament de presentació portarà data del dia posterior, fet que
suposa, en el cas plantejat, l'obligatorietat d'adjuntar la fulla COVID-19
exigida per l'Orde JUST/794/2021, de 22 de juliol, quan la presentació
telemàtica es produeix el dia anterior a l'entrada en vigor de l'Ordre però
fora de l’horari d'oficina. Resolució de 28 de febrer. En els mateixos
termes, resolucions de 15, 16 i 17 de febrer, BOE núm. 54 de 4 de març.

BOE núm. 62
14 de març
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▪
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La DGSJFP confirma que, encara que l'auditor designat pel registrador
BOE núm. 40
mercantil a instàncies d'un minoritari renunciï a l'encàrrec per no ser atesa
16 de febrer
la provisió de fons sol·licitada (supòsit de renúncia previst expressament
en l'art. 11.4 del RLAC), les conseqüències que per al dipòsit dels
comptes anuals té el fet que s'hagi instat la designació d'un auditor no
s'alteren i el dipòsit d’aquelles no es pot dur a terme si no estan
acompanyades del corresponent informe d'auditoria. Resolució de 19 de
gener.

▪

Reitera la DGSJFP que en la instància de presentació de comptes anuals
d'una societat obligada a auditar-se, s’ha de fer constar el número del
ROAC corresponent a la societat d'auditoria que consta en el Registre
Mercantil com a auditor de l'entitat, i no el corresponent a l'auditor que
signa l'informe en nom de la societat d'auditoria. Resolució de 17 de
gener.

BOE núm. 40
16 de febrer

▪

Confirma la DGSJFP que no es pot admetre el dipòsit d'uns comptes
anuals quan no s'emplena el formulari relatiu a la declaració d'identificació
del titular real, recordant que la sentència de l'Audiència nacional, secció
tercera, de 26 de juny de 2019, ja va confirmar la validesa de l'ordre
ministerial que va introduir d'aquest formulari. Resolució de 12 de gener.
En els mateixos termes, resolucions de 10 i 11 de gener.

BOE núm. 38
14 de febrer

Fiscal
Llei 5/2022, de 9 de març, per la qual es modifiquen la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l'impost de societats, i el text refós de la Llei de l'impost sobre la
renda de no residents, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2004, de 5
de març, en relació amb les asimetries híbrides.

BOE núm. 59
10 de març

Resolució de 26 de gener de 2022, de la Direcció General de l'AEAT, per la
qual s'aproven les directrius generals del Pla anual de control tributari i duaner
de 2022.

BOE núm. 26
31 de gener

Resolució ECO/327/2022, de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat als
criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya
per a l'any 2022.

DOGC núm.
8609
18 de febrer

Altres
Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents
per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als
mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació
econòmica i social de l'illa de la Palma, i es prorroguen determinades mesures
per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

BOE núm. 46
23 de febrer

El Reial decret llei, entre altres mesures, prorroga fins al 31 de març de 2022 els ERTO vinculats
a la COVID-19, la vigència dels quals finalitzava el 28 de febrer; es manté l'exoneració parcial del
pagament de les quotes a la Seguretat social, en diferent grau en funció de cada tipus d’expedient,
i també les restriccions en el repartiment de dividends en les empreses beneficiàries.
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Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes
legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per
cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a
l'exercici 2022.

BOE núm. 77
31 de març

Resolució de 21 de gener de 2022, de la DGSFP, per la qual es publica el tipus
d'interès màxim a utilitzar en el càlcul comptable de la provisió d'assegurances
de vida, d'aplicació a l'exercici 2022.

BOE núm. 29
3 de febrer

Resolució de 21 de gener de 2022, de la DGSFP, per la qual es publica el tipus
d'interès màxim a utilitzar en els plans de pensions respecte a les
contingències en què estigui definida la prestació i per a les quals es garanteixi
exclusivament un tipus d'interès mínim o determinat en la capitalització de les
aportacions, d'aplicació a l'exercici 2022.

BOE núm. 29
3 de febrer

Resolució de 19 de gener de 2022, de la Presidència del Tribunal de Comptes,
per la qual es publica l'Acord del Ple de 17 de gener de 2022, sobre modificació
de la Instrucció aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en la seva sessió
de 30 de març de 2017, per la qual es regula la presentació telemàtica dels
comptes anuals consolidats dels partits polítics i dels comptes anuals de les
fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'ells, i el format d'aquests
comptes, així com el compliment de les obligacions d'informació al Tribunal de
Comptes establertes per la normativa en relació amb les referides
comptabilitats.

BOE núm. 18
21 de gener

Resolució de 10 de gener de 2022, de la IGAE, per la qual es modifica la de
l'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. Correcció d'errors, BOE núm. 30 de 4 de febrer.

DOGC núm. 12
14 de gener
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