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novetats comptables 2016

Antecedents
Aprovació de la Llei d’auditoria de comptes, en la qual s’han recollit els canvis en el CdC i TRLSC 
per traslladar a l’ordenament jurídic la Directiva europea 2013/34/UE redactada amb la 
finalitat de simplificar les obligacions comptables de les petites empreses. Materialitzat en el 
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 
16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas 
aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación 
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

 Tres blocs
BLOC 1. Simplificació de les obligacions comptables de les petites empreses. 
Modificacions de la memòria normal.
BLOC 2. Modificació de les normes de registre i valoració dels actius intangibles. 
BLOC 3. Revisió dels supòsits de dispensa i exclusió de l’obligació de consolidar i 
tractament del fons de comerç de consolidació.

 
Entrada en vigor: 1 de gener de 2016

BLOC 1
SIMPLIFICACIÓ DE LES OBLIGACIONS COMPTABLES DE LES PETITES EMPRESES

Afecta tant empreses que poden presentar els comptes anuals (CA) abreujats com les que 
apliquen el model de pla general comptable per a petites i mitjanes empreses (PGC-PIME).

Canvis principals

 Informació de màxims, sempre amb l’objectiu de la imatge fidel (independentment que 
es fixin altres documents obligatoris a dipositar conjuntament amb els CA. Caldrà 
esperar l’aprovació dels nous models de CA per veure fins on arriba aquesta informació).
Eliminació de l’obligatorietat de l’estat de canvis de patrimoni net (ECPN) en les 
empreses en què es pugui fer balanç abreujat (Actius < 4M, Xifra negocis < 8M i nombre 
mitjà treballadors < 50).
 S’igualen els límits per utilitzar PGC-PIME amb els de la possibilitat de formulació d e 
CCAA abreujats (excepte que siguin EIP, formin part d’un grup o no tinguin com a moneda 
funcional l’euro).
 S’eliminen els apartats següents del contingut de la memòria abreujada:
  3. Aplicació de resultats-
  10. Ingressos i despeses-
  11. Subvencions, donacions i llegats (PRINCIPALS CANVIS)-



 Normes de registre i valoració de l’immobilitzat intangible.
 Nota immobilitzat intangible i concretament l’apartat Fons de comerç.
Operacions amb parts vinculades: informació al voltant de la prima d’assegurança de 
responsabilitat civil dels administradors (compliance).
 Altra informació: nombre mitjà de persones discapacitades (>=33%) per categories.

BLOC 2
MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ DE L’IMMOBILITZAT INTANGIBLE

Canvis principals

S’eliminen els actius intangibles de vida útil indefinida, per tant, tots els actius intangibles 
s’aniran amortitzant al llarg de la seva vida útil. Quan la vida útil no es pugui estimar amb 
fiabilitat es presumirà que és de deu anys.

Aquest canvi afecta de manera molt significativa el fons de comerç, ja que anteriorment no 
s’amortitzava. Es presumirà que la vida útil del fons de comerç és de deu anys, excepte prova 
en contra. L’amortització fiscal del fons de comerç seguirà essent d’un termini  de 20 anys.

No serà necessària la dotació de la reserva indisponible equivalent al fons de comerç.

Règim transitori

Inici del període d’amortització: 1 de gener de 2016 de forma prospectiva.
Reclassificació de la reserva indisponible de fons de comerç a reserva disponible en 
l’import que excedeixi el valor en llibres del fons de comerç comptabilitzat a l’actiu.
Opció d’ajustar el valor en llibres del fons de comerç contra reserves seguint un criteri 
lineal de recuperació i una vida útil de deu anys, comptant des de la data d’adquisició o 
des de la data d’entrada en vigor del vigent PGC, en cas que la data d’adquisició fos 
anterior. L’import resultant, s’haurà de minorar pel càrrec per deteriorament que s’hagi 
dut a terme des de la data d’inici de còmput del període de deu anys.

CAS 1

La nostra empresa adquireix l’any 2016 un negoci amb els elements patrimonials següents:

Maquinària: 400.000 euros
Proveïdors: 100.000 euros
Mobiliari: 60.000 euros
Valor comptable: 400.000 - 100.000 + 60.000 = 360.000 euros
Preu pagat: 400.000 euros

La diferència entre el valor del negoci i el preu abonat serà el fons de comerç. Complim per tant 
el requisit exigit que el fons de comerç sorgeix com a conseqüència d’una combinació de 
negocis.



L’apunt comptable que genera l’aparició d’aquest immobilitzat intangible serà:

400.000

60.000

40.000

100.000

400.000

(213) Maquinària
(400) Proveïdors
(216) Mobiliari
(204) Fons de comerç
(572) Bancs

Deure Haver

Una vegada donat d’alta, sabem que el fons de comerç ara es considera com a immobilitzat 
intangible de vida definida i, per tant, és susceptible d’amortització. A més, independentment 
d’aquesta depreciació irreversible, al tancament hem de comprovar si ha sofert un 
deteriorament de valor la unitat generadora d’efectiu que el va generar, és a dir, el negoci 
adquirit. En definitiva, al tancament de l’exercici farem dues operacions:

1 )Amortitzar el fons de comerç

Recordem que el període d’amortització comptable és de deu anys, la qual cosa suposa el 
càlcul següent: 40.000/10 = 4.000 euros. Que suposa l’assentament següent:

4.000

4.000

(6804) Amortització del fons de comerç
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver

2) Comprovar si existeix o no deteriorament

Normalment el deteriorament de l’immobilitzat es comprova comparant el valor comptable 
del bé amb el seu import recuperable. En el cas del fons de comerç, el valor que hem de 
comprovar és el dels elements de la unitat generadora d’efectiu que el va generar. En aquest 
cas, hem de veure el valor del negoci. Hem de comparar el saldo dels comptes de maquinària, 
proveïdors i mobiliari i veure si estan o no per sobre del seu import recuperable. Suposem que 
estan per sota en 3.000 euros. Això suposa que hem de comptabilitzar el deteriorament, 
recordant que en el cas del fons de comerç no és reversible, fet diferencial de la resta dels 
immobilitzats. Per tant, haurem de fer l’abonament en el seu propi compte.
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(6904) Pèrdua per deteriorament del fons de comerç
(204) Fons de comerç

Deure Haver

Què passa fiscalment amb les despeses comptabilitzades en el compte (6804) i (6904)? Anem 
per parts:

Quant a l’amortització, la despesa és deduïble però només per la vintena part del valor 
del fons de comerç. Això significa que tindrem una despesa comptabilitzada de 4.000 
euros i, malgrat això, fiscalment només podrem deduir-nos 40.000/20 = 2.000 euros. La 



diferència que es genera tindrà caràcter temporal ja que la despesa comptable total que 
tindrem per l’amortització al llarg dels exercicis serà de 40.000 euros i el total deduïble 
fiscalment també, el que no coincideix és el criteri temporal utilitzat en ambdós àmbits. 
Aquesta diferència temporània suposa fer un apunt comptable com a impost diferit, i 
anotar els deu primers anys en el compte (4740) Actius per diferències temporànies 
deduïbles. Els deu anys següents la situació reverteix, en no tenir despesa comptable 
però sí deduïble.

Pel que fa la correcció valorativa, la despesa no serà deduïble ni ara ni mai, per tant, 
estem davant d’una diferència permanent que no requereix apunt comptable.

Per entendre com afecten aquests ajustaments en el càlcul de l’impost, suposarem que tenim 
un resultat comptable abans de l’impost de 50.000 euros i que no tenim més diferències que 
les que genera el fons de comerç. El tipus impositiu és del 25% i tenim en el compte (473) 
Retencions i pagaments a compte, un import de 12.000 euros.

L’esquema de l’impost el podem plantejar així:

50.000

+3.000 Import del compte 6904

+2.000 Generada pel compte 6804. Això 

suposarà un apunt comptable per impost diferit

55.000

0

55.000

13.750

0

13.750 Quantitat a anotar al compte 6300

12.000 Quantitat que tenim al compte 473

1.750 Quantitat a anotar al compte 4752

Resultat comptable abans de l’impost
+/- Diferències permanents
+/- Diferències temporànies

Base imposable prèvia
- Compensació bases negatives anteriors
Base imposable
Quota íntegra al 25%
- Deduccions i bonificacions
Quota líquida
- Retencions i pagaments a compte
Quota diferencial

Els apunts comptables que genera l’impost són els següents:

 a) Per l’impost corrent:

13.750

12.000

1.750

(6300) Impost corrent
(473) HP Retencions i pagaments a compte
(4752) HP creditora per impost de societats

Deure Haver

 b) Per la diferència permanent generada per la correcció valorativa no escau cap apunt 
comptable.



 c) Per la diferència temporània generada per l’amortització:

Aquest any hem tingut una despesa comptable que no és deduïble, la qual ha suposat una 
diferència temporània positiva en el sentit que aquest any tributarem més. Tot i això, sabem 
que per aquesta quantitat s’ha pagat de més i que arribarà un moment que pagarem de 
menys. Això significa que apareix un actiu a favor nostre davant d’Hisenda que 
comptabilitzarem al compte 4740 de l’actiu del balanç.

500*

500

(4740) Actiu per diferències temporànies deduïbles
(6300) Impost diferit

Deure Haver

Recordem que el compte (4740) tindrà el mateix moviment durant els 9 anys següents. A l’any 
10, quan reverteixi l’assentament que farem serà:

500

500

(6300) Impost diferit
(4740) Actius per diferències temporànies deduïbles

Deure Haver

Més complexa és l’adaptació que s’ha de fer en un fons de comerç que tenim comptabilitzat al 
tancament de l‘any 2015 i que, per tant, es va sotmetre als criteris anteriors i ara, a partir de 
l’any 2016, s’ha d’ajustar a la nova normativa.

CAS 2

Per fer un seguiment més detallat, ens referirem tant a l’article 39.4 del Codi de Comerç com a 
la Disposició transitòria primera del projecte de Reial decret pel qual es modifica el pla 
general comptable.

Suposem que el dia 1 de gener de 2010 es va fer una combinació de negocis que va motivar un 
fons de comerç de 200.000 euros. Aquest fons, d’acord amb la normativa vigent en aquell 
moment, sabem que no s’amortitza, però al llarg d’aquests cinc anys ha sofert algunes 
correccions valoratives per deteriorament per import de 40.000 euros. Els deterioraments del 
fons de comerç recordem que no són reversibles, és a dir, que suposen un menor valor del 
fons. Això provoca que al tancament de l’exercici 2015 el saldo del compte (204) sigui: 200.000 
– 40.000 = 160.000.

Al mateix temps, per poder deduir-nos l’import que fiscalment ens deixa Hisenda, hem estat 
dotant la reserva obligatòria. Durant l’any 2010 i 2011 l’import fiscalment deduïble era un 5% i 
durant els anys 2012 al 2015 va ser de l’1%. D’acord amb el deteriorament del fons, suposarem 
que el saldo de la reserva és 26.400 euros.

El dubte que es planteja es refereix a què fer tant amb el compte del fons de comerç com amb 
la reserva indisponible dotada durant aquests anys.
 La Disposició transitòria primera ens dona dues alternatives referides al primer compte:

*25% de 2.000



Primera opció (criteri prospectiu)

“A partir de l’inici del primer exercici que resulti d’aplicació el present reial decret, el valor en 
llibres del fons de comerç existent al tancament del període anterior i dels elements 
immobilitzats que s’haguessin qualificat com a intangibles de vida útil indefinida s’amortitzarà 
de forma prospectiva seguint els nous criteris aprovats pel present reial decret. Les quotes 
d’amortització es comptabilitzaran en el compte de pèrdues i guanys.”

Això significa que hem de veure el saldo del compte del fons de comerç en aquest moment i 
amortitzar-lo en deu anys.

160.000/10 = 16.000

16.000

16.000

(6804) Amortització del fons de comerç
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver

Segona opció

“Es podrà optar per amortitzar el seu import amb càrrec a reserves seguint un criteri lineal de 
recuperació i una vida útil de deu anys a comptar des de la data d’adquisició. A aquest efecte 
s’utilitzaran les reserves de lliure disposició i, si no hi hagués saldo suficient, la reserva del fons 
de comerç. En aquest cas, el valor del fons de comerç restant se seguirà amortitzant de manera 
lineal a partir d’aquesta data en el període de temps que resti fins a completar el termini de deu 
anys.”

Haurem de fer dues operacions:

1) Un ajust inicial, en el qual amortitzarem la part del fons de comerç que linealment 
s’hauria deteriorat amb càrrec a reserves.

Valor del fons al tancament: 160.000 euros. El nombre d’anys transcorreguts des de la 
seva comptabilització és de sis (del 2010 al 2015). Per tant, 160.000/10 = 16.000 x 6 anys 
= 96.000.
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96.000

(113) Reserva voluntària
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver

 2) Comptabilització de l’amortització a partir de l’any 2016, pels quatre anys.
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16.000

(6804) Amortització del fons de comerç
(2804) Amortització acumulada del fons de comerç

Deure Haver



Què fem amb la reserva del fons de comerç dotada?

“La reserva pel fons de comerç es reclassificarà a reserves voluntàries de la societat per 
l’import que superi el fons de comerç comptabilitzat a l’actiu del balanç.”

Això significa que del saldo que tingui la reserva (recordem que aquest serà l’import pel qual 
estava dotada menys la part de què hàgim disposat per fer l’ajust abans comentat) tindrà 
caràcter disponible la part que superi el fons de comerç comptabilitzat al tancament.

A efectes pràctics, el compte (1143) es reduirà, ja que es traspassarà una part del seu saldo (el 
que és deduïble) al compte (113).

Què passa amb els comptes que reflecteixen les diferències temporànies?

Com hem comentat, fins al 31 de desembre de 2015 el fons de comerç comptablement no 
s’amortitzava, però sí que es podia deduir fiscalment. La deducció fins a l’any 2011 era d’un 5% 
i de l’any 2012 fins al 2015 de l’1%. Això va suposar que, en no tenir despesa comptable però sí 
tenir despesa fiscal, s’hagués de comptabilitzar una diferència temporània negativa en el 
compte (479) Passius per diferències temporànies imposables.

A l’arribar a l’any 2016 l’amortització comptable serà del 10% i la fiscal serà del 5% pel canvi de 
tendència. Això fa que la nostra amortització comptable sigui major que la fiscal i per tant 
comença a revertir el compte (479) que s’acabarà saldant. Els anys següents, aquestes 
diferències ja no es podran revertir del compte 479 ja que estarà saldat, per la qual cosa 
apareixerà el compte (4740) Actius per diferències temporànies deduïbles.

BLOC 3 
MODIFICACIONS DE LES NORMES DE FORMULACIÓ DE COMPTES ANUALS CONSOLIDATS 
(CAC)

Canvis principals

DISPENSA DE L’OBLIGACIÓ DE CONSOLIDAR quan la matriu participi únicament en 
societats dependents sense interès significatiu.
Modificacions relatives al fons de comerç de consolidació i a la seva amortització 
posterior i ajustaments al valor inicial del fons de comerç. Modificació de la informació 
de la memòria consolidada.
Introducció de supòsits en els quals pot no aplicar-se el mètode d’integració global a una 
societat dependent:

  Despeses desproporcionades en l’obtenció d’informació-
  Tinença d’accions amb la finalitat de venda posterior-
  Restriccions severes en l’exercici del control-

Fonts:
http://www.ineaf.es/tribuna/ejercicios-practicos-de-contabilidad-fondo-de-comercio/
http://www.ineaf.es/tribuna/ejercicios-practicos-de-contabilidad-del-fondo-de-comercio-ii-de-ii/
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