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Auditoria         
  

Ampliació de la definició d’EIP  BOE núm. 314 
 31 de desembre 

 

L'article 58 de Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport estableix que les federacions 
esportives espanyoles i les lligues professionals, obligades a auditar els seus comptes 
anuals, tenen la consideració d'entitats d'interès públic als efectes de la LAC.  
  

  

 

Rotació d’auditors de comptes o societats d’auditoria en EIP 

 

BOE núm. 308 
24 de desembre 

 

La disposició final vint-i-dosena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l'Estat per a l'any 2023 modifica l’art. 40.1 de la LAC, per ampliar la duració de 
l’encàrrec de coauditoria posterior, fins a un màxim de 14 anys, que permet a l’auditor de 
comptes d’una EIP la seva continuïtat una vegada exhaurit el període de contractació màxim 
de 10 anys com a únic auditor; també introdueix la possibilitat, prevista en el RUE 537/2014, 
de 16 d'abril, de continuar l’encàrrec, tot sol, durant un màxim de 10 anys si es realitza una 
convocatòria pública d'ofertes. 
 

  
 

Resolució de 20 de desembre de 2022, de l'ICAC, per la qual es 
desenvolupen diferents aspectes relacionats amb l'obligació dels 
auditors de comptes de realitzar formació continuada. 
 

 

Web ICAC   

  
 

Resolució de 20 de desembre de 2022 de l'ICAC per la qual es modifica 
la Resolució de 26 de juliol de 2021, de l'ICAC, per la qual s'estableixen 
les característiques i condicions que han de reunir els programes 
d'ensenyament teòric per a la seva homologació. 

 

Web ICAC  

 
 
 

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

ES11/2022 Actualització de la tercera addenda (Addenda III) a la Guia d'actuació 47, sobre 
encàrrecs de verificació de l'estat d'informació no financera. 

ES10/2022 Modificació de la Guia d'actuació 37R sobre l'aplicació de l'esquema 
d'amenaces i mesures de salvaguarda en l'avaluació de la independència de 
l'auditor de comptes. 

 

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

http://www.youtube.com/user/CollegiCJCC
http://www.linkedin.com/groups/COL-LEGI-CENSORS-JURATS-COMPTES-4529821?gid=4529821&trk=hb_side_g
https://twitter.com/AuditorsCENSORS
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-24430#a5-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128#df-22
https://www.icac.gob.es/comunicados?created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=&page=0
https://www.icac.gob.es/comunicados?created%5Bmin%5D=&created%5Bmax%5D=&page=0
https://www.icjce.es/
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Comptabilitat    
 

Circular 4/2022, de 22 de desembre, de la CNMV, sobre normes 
comptables, comptes anuals i estats financers intermedis de les 
infraestructures del mercat espanyol de valors.  
 

BOE núm. 314 
31 de desembre 

 

Sostenibilitat         
 

 

Directiva (UE) 2022/2464 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de 
desembre de 2022 per la qual es modifiquen el Reglament (UE) núm. 

537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE i la Directiva 
2013/34/UE, pel que fa a la presentació d'informació sobre sostenibilitat 
per part de les empreses. 

 

DOUE núm. L322 
16 de desembre 

  

La Comissió Europea serà la l'encarregada d'aprovar, abans del 30 de juny de 2023, 
mitjançant actes delegats, les Normes Europees d'Informació sobre Sostenibilitat (NEIS) que 
les entitats obligades a presentar informació sobre sostenibilitat hauran de fer servir. En 
aquesta tasca, la Comissió rebrà l'assessorament tècnic de l’EFRAG, del qual forma part 
I’ICAC, que s’ha dotat d’un òrgan assessor específic, el nou Comitè Consultiu de 
Sostenibilitat; així, l'article 106 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, modifica els 
articles 56.2 i 59.2 de la LAC per ampliar les competències de l’ICAC, ara també en matèria 
de valoració de la idoneïtat i adequació de qualsevol proposta normativa o d'interpretació en 
matèria d'informació corporativa sobre sostenibilitat, i per crear l’esmentat comitè consultiu. 
Aquesta directiva també modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a l'auditoria legal dels 
comptes anuals i dels comptes consolidats, per a incloure normes relatives a la verificació de 
la informació anual i consolidada sobre sostenibilitat. La legislació nacional que s’adopti per 
a transposar la directiva ara aprovada haurà d’estar en vigor a tot tardar el 6 de juliol de 2024.  
  

 

Mercantil           
 

Aplicació de la causa de dissolució per pèrdues prevista en l'art. 363.1.e) 
del TRLSC 

 

BOE núm. 311 
 28 de desembre 

 

L'article 65 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, modifica l’art. 13.1 de la Llei 
3/2020, de 18 de setembre, per excloure, des del 28 de desembre i fins al tancament de 
l'exercici que s'iniciï l'any 2024, les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021, a l’hora d’avaluar si 
concorre la causa de dissolució per pèrdues prevista en l'art. 363.1.e) del TRLSC. Si tot i això 
concorre la causa de dissolució per pèrdues, el termini de dos mesos per convocar la Junta 
s’inicia al tancament de l'exercici corresponent.  
 
 
 

Informe específic sobre l’impost de societats d’entitats que operen en 
més d’un Estat membre o territori fiscal 

 

BOE núm. 306 
22 de desembre 

 

La Disposició final sexta de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema 
de les empreses emergents introdueix una nova disposició addicional 11a en la LAC, que, 
transposant la Directiva (UE) 2021/2101 del Parlament Europeu i del Consell de 24 de 
novembre de 2021, estableix l’obligació, per a determinades societats i grups que operen en 
més d’un Estat membre o territori fiscal, d’elaborar i publicar en el Registre Mercantil i a la 
pàgina web corresponent un informe específic sobre l’impost de societats; l’obligació serà 
aplicable per als exercicis econòmics que s'iniciïn a partir del 22 de juny de 2024.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-24434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464&from=ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22685#a6-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22685#a6-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21739#df-6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21739#df-6
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Així mateix, dita disposició final modifica l’article 5 de la LAC, per a incloure dins de l’informe 
d’auditoria una declaració de si l'entitat auditada estava obligada a presentar, en l'exercici 
previ a l'auditat, aquest informe específic sobre l'impost de societats i, en cas que hi estigués 
obligada, una declaració que l'entitat va publicar l'informe. 
 

 
 

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

▪ Reitera la DGSJFP que no es pot inscriure l’acord social de 
renovació del càrrec d'un administrador únic 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, atès que entre les 
excepcions a la norma de tancament no es troba el nomenament 
d'administradors. Resolució de 12 de desembre.  

BOE núm. 309 
26 de desembre  

 

  

▪ Reitera 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 aquest 
formulari. Resolució de 29 de novembre. En els mateixos termes, 
resolucions de 16 de novembre i de 6 de setembre.  

BOE núm. 304 
20 de desembre 

 

  

▪ Confirma la DGSJFP que quan una societat de responsabilitat 
limitada redueix capital per amortització de participacions pròpies, 
prèviament adquirides per compra, no és necessari que doti una 
reserva indisponible pel valor nominal de les participacions, en els 
termes previstos en els articles 141 i 332 del TRLSC. La dotació 
obligatòria d'una reserva anàloga, com pretenia el registrador, 
únicament està prevista quan «l'adquisició no comporti devolució 
d'aportacions als socis», és a dir, quan s'hagi produït a títol lucratiu, 
sense satisfer una contraprestació a canvi (article 141.1 del 
TRLSC). Resolució de 4 de novembre. 

BOE núm. 289 
2 de desembre 

  

▪ Confirma la DGSJFP que el defecte que justifica el rebuig de la 
inscripció d'una operació acordió aprovada en junta general, en la 
qual el capital resultant és inferior a l'anterior i no consta la 
verificació del balanç que serveix de base a l'operació, s’entén 
esmenat quan la junta general acorda amb posterioritat i en atenció 
a la qualificació prèvia, un nou acord d'augment de capital amb el 
qual s'iguala l'anterior a l'acord de reducció. Si bé l'article 343 del 
TRLSC es refereix, com a element característic de la denominada 
operació acordió, a l'existència d'acords simultanis de reducció i 
augment de capital, una interpretació literal d'aquest requisit portaria 
a la impossibilitat de qualsevol acord posterior de rectificació o 
esmena, en oposició frontal a la doctrina jurisprudencial. Resolució 
de 10 d'octubre. 

BOE núm. 271 
11 de novembre 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22422
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21640
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20240
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18517
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18517
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Fiscal       

 

 

Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l'establiment de gravàmens 
temporals energètic i d'entitats de crèdit i establiments financers de crèdit 
i per la qual es crea l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, 
i es modifiquen determinades normes tributàries. 
 

 

BOE núm. 311 
28 de desembre 

A més de la creació de nous gravàmens, aquesta llei modifica la Llei 27/2014, de 27 de 
novembre, de l'Impost de societats, en relació amb determinats aspectes de la deducció per 
inversions en produccions cinematogràfiques i per incorporar una mesura temporal en la 
determinació de la base imposable en el règim de consolidació fiscal; així, amb efectes per 
als períodes impositius que s'iniciïn en 2023, en la base imposable del grup fiscal no 
s’integrarà el 50% de les bases imposables negatives individuals de les entitats integrants del 
grup fiscal, imports que s'integraran en la base imposable del grup, per parts iguals, en 
cadascun dels deu primers períodes impositius que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2024.  

 
  
 

Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen 
per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la 
renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost 
sobre el valor afegit.  

 

BOE núm. 288 
1 de desembre 

 

  
  

Altres        
 

Ordre CUD/1185/2022, de 28 de novembre, per la qual es regula l'abast 
de la revisió formal dels comptes anuals i dels plans d'actuació que ha 
de realitzar el Protectorat de fundacions de competència estatal.  
 

 

BOE núm. 289 
2 de desembre 

  
 

Resolució JUS/3741/2022, de 28 de novembre, per la qual s'aproven els 
criteris que han de regir el Pla d'actuació inspectora de fundacions i 
d'associacions declarades d'utilitat pública per a l'any 2023.  
 

 

DOGC núm. 8805 

1 desembre 
 

  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22684
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-20025
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-20189
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-20189
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-20189
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=943876
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=943876

