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Introducció

Més enllà del registre comptable de les operacions comercials, les empreses
també necessiten dur a terme operacions no comercials necessàries per a la seva
existència.

En l’apartat “Registre comptable d’operacions no comercials” es tracta el
registre comptable associat a diferents tipus d’operacions com les que tenen el
seu origen en les necessitats de finançament de l’empresa, les originades com a
conseqüència de les relacions que s’estableixen entre l’empresa i les administra-
cions públiques, i les originades per l’adquisició i gestió del l’immobilitzat de
l‘empresa.

L’apartat d’“Operacions final d’exercici” tracta la problemàtica dels diferents
ajustos de les empreses a la finalització de cada exercici econòmic per poder
determinar el resultat i procedir al tancament de la comptabilitat.

Per últim, en l’apartat de “Comptes anuals” s’estudien els comptes anuals que
tota empresa ha d’elaborar i presentar anualment. Es veuen les normes comunes
per a la seva elaboració i, amb més detall, l’elaboració del balanç de situació i el
compte de pèrdues i guanys.

Per assolir els objectius d’aquesta unitat cal que feu els exercicis i les activitats
proposades. No dubteu a aprofitar l’espai del fòrum per exposar dubtes i intentar
ajudar a resoldre els dubtes de companyes i companys. També podeu adreçar-vos
directament al professorat de l’aula per plantejar els vostres dubtes.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Supervisa la documentació suport dels fets comptables habituals d’un exercici
econòmic.

• Identifica els diferents tipus de documents suport que són objecte de registre
comptable.

• Verifica la codificació dels documents conforme al Pla general de compta-
bilitat.

• Comprova que la documentació suport rebuda conté tots els registres de
control intern establerts -firma, autoritzacions o d’altres- per al seu registre
comptable.

• Identifica les errades habituals i planteja propostes per a esmenar-les, si és
el cas, seguint els protocols establerts per l’empresa.

• Classifica la documentació suport d’acord a criteris prèviament establerts.

• Efectua el procediment d’acord amb els principis de seguretat i confidenci-
alitat de la informació.

• Reporta o documenta, segons els protocols establerts en cada cas, la situació
de cada document suport.

• Analitza les implicacions de l’externalització de les obligacions comptables
de l’empresa i verifica la documentació i dades a aportar periòdicament.

2. Supervisa i/o registra els fets comptables bàsics derivats de l’activitat comercial
i dins d’un cicle econòmic, aplicant la metodologia comptable i els principis i
normes del PGC PIME.

• Identifica i codifica els comptes que intervenen en les operacions relaciona-
des amb l’activitat comercial conforme al PGC PIME.

• Aplica criteris de càrrec i abonament dels diferents ets comptables, segons
el PGC PIME.

• Fa els assentaments corresponents a les operacions representatives de despe-
ses i ingressos financers, i de transferències i traspassos bancaris habituals
en l’operativa de l’empresa en el mercat interior i en el mercat exterior.

• Comptabilitza les operacions relatives a la liquidació dels impostos.

• Comptabilitza les operacions relacionades amb el personal de l’empresa.
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• Comptabilitza les operacions relacionades amb l’adquisició d’actiu no
corrent habituals en l’empresa.

• Comptabilitza les operacions habituals relacionades amb els serveis banca-
ris i de financÌ§ament bàsic.

• Comptabilitza les operacions representatives de variació d’existències.

• Comptabilitza les operacions representatives de depreciacions d’immobilit-
zat.

• Comptabilitza les operacions de regularització i tancament de l’exercici
econòmic.

• Calcula el resultat comptable i el balancÌ§ de situació final.

• Prepara la informació econòmica, financera i patrimonial rellevant per
elaborar els comptes anuals.

• Gestiona la documentació, manifestant rigor i precisió.

• Duu a terme l’operativa comptable amb pulcritud, rigor i amb especial
atenció a l’eliminació d’errades, valorant la incidència d’aquestes en els
controls interns, externs i/o auditories a què està sotmesa l’empresa.

• Aplica els principis de responsabilitat, seguretat i confidencialitat en el
tractament comptable de la informació.
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1. Registre comptable d’operacions no comercials

L’activitat empresarial de qualsevol tipus d’activitat comporta, a més del desenvo-
lupament de la pròpia activitat comercial, una sèrie d’operacions ineludibles. Les
necessitats de finançament i les relacions amb les administracions públiques, així
com la incorporació i gestió dels elements d’immobilitzat que han de permetre a
les empreses poder estar en condicions de prestar la seva activitat, es donen en
tota organització empresarial. Aquest tipus d’operacions necessiten un tractament
comptable acurat ja que tenen incidència en el patrimoni empresarial.

1.1 Operacions de finançament

Les operacions de finançament són els fets econòmics que tenen influència direc-
ta en la formació de l’estructura financera de l’empresa. L’estructura financera de
l’empresa és la composició del capital o recursos financers que l’empresa ha captat
o originat. Aquests recursos són els que en el balanç de situació apareixen sota la
denominació genèrica de passiu, que recull, per tant, els deutes i les obligacions
de l’empresa.

L’estructura financera constitueix el capital de finançament, és a dir, les fonts
financeres de l’empresa.

1.1.1 Efectes comercials a cobrar

Els efectes comercials són documents que representen formes de pagament i/o
crèdit i que es troben regulats en la Llei canviària i del xec, de 16 de juliol de 1985.
Hi destaca la lletra de canvi, document pel qual una persona (lliurador) ordena el
pagament a una altra (lliurat) una quantitat (nominal) a l’odre d’un tercer (tenidor)
en una data determinada (venciment) i en un lloc determinat.

A partir d’un dret de cobrament, normalment conseqüència d’una operació de
venda o prestació de serveis, l’empresa pot pactar amb el client o deutor girar una
lletra de canvi.

Els comptes de què disposa el Pla General Comptable per recollir aquest dret de
cobrament són:

• 431. Clients, efectes comercials a cobrar

• 441. Deutors, efectes comercials a cobrar
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Consulteu a “Annexos” la
defincició de cada compte
dins de la 5a part del Pla
General de Comptabilitat.

Per reflectir d’una manera més detallada la situació en la qual es troba la lletra de
canvi es disposa dels subcomptes següents:

• 4310. Efectes comercials en cartera

• 4311. Efectes comercials descomptats

• 4312. Efectes comercials en gestió de cobrament

• 4315. Efectes comercials impagats

Quan la lletra de canvi té el seu origen en l’acceptació realitzada per un deutor els
subcomptes són:

• 4410. Deutors, efectes comercials en cartera

• 4411. Deutors, efectes comercials descomptats

• 4412. Deutors, efectes comercials en gestió de cobrament

• 4415. Deutors, efectes comercials impagats

Si una empresa gira un efecte comercial a un client per l’import d’un crèdit pendent
de cobrar, suposa la reclassificació comptable del crèdit si el client accepta l’efecte
girat. El registre comptable a realitzar és el següent:

• Es carrega al compte 4310. Efectes comercials en cartera l’import del
nominal dels efectes acceptats pels clients.

• S’abona com a contrapartida al compte 430. Clients el mateix import.

Gir de lletra de canvi per un crèdit pendent

L’empresa TACOLIN té pendent de cobrar un crèdit de 2.000 EUR a l’empresa LUPOSA
corresponent a una operació de venda de mercaderies. El 12 de març de 2019 TACOLIN
gira un efecte comercial a LUPOSA de nominal igual al crèdit pendent de cobrar i venciment
30 dies, i LUPOSA l’accepta.

El registre comptable de TACOLIN en el llibre diari és:

Taula 1.1. Gir efecte comercial

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 12/03/19 (4310) Efectes com.
cartera

Gir efecte a LUPOSA 2.000,00

n1 12/03/19 (430) Clients Gir efecte a LUPOSA 2.000,00

Comptablement aquesta operació suposa únicament la reclassificació del crèdit, que passa
d’estar reconegut en un compte a estar-ho en un altre.

Una vegada reconegut el crèdit pendent de cobrar en un efecte, l’empresa pot optar
per una de les possibilitats següents:

1. Esperar al venciment de l’efecte per presentar-lo al seu cobrament.
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El compte 4315. Efectes
comercials impagats recull
un dret de cobrament ja
vençut, però que continua
representant un dret de
cobrament per a l’empresa.

2. Portar l’efecte a una entitat financera perquè gestioni al seu venciment el
cobrament.

3. Negociar l’efecte amb una entitat financera que anticipi el nominal de la
lletra.

Presentació al cobrament de la lletra de canvi al seu venciment

Arribat el venciment dels efectes a favor en possessió de l’empresa, aquesta els
presenta els clients per cobrar-los. Si els clients atenen el pagament, el registre és:

• Càrrec al compte del subgrup 57. Tresoreria que correspongui en funció
de com s’ha realitzat el cobrament. Normalment és el compte 572. Bancs i
institucions de crèdit c/c vista, euros, per l’import del nominal dels efectes
cobrats.

• Abonament al compte 4310. Efectes comercials en cartera per l’import del
nominal dels efectes liquidats.

Cobrament d’efecte comercial al seu venciment

Arribat el venciment de l’efecte girat per TACOLIN el passat dia 12 de març de 2019,
LUPOSA liquida el nominal de la lletra mitjançant transferència bancària.

El registre comptable de TACOLIN és:

Taula 1.2. Cobrament efecte comercial al seu venciment

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 11/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Cobrament efecte a
LUPOSA

2.000,00

n2 11/04/19 (4310) Efectes com.
cartera

Cobrament efecte a
LUPOSA

2.000,00

Si arribat el venciment dels efectes, i presentats al seu cobrament, els clients no
atenen el seu pagament, els efectes queden en situació d’impagament i, per tant,
l’empresa ha de reclassificar el crèdit pendent mitjançant el registre comptable
següent:

• Càrrec al compte 4315. Efectes comercials impagats per l’import del
nominal dels efectes no atesos

• Abonament com a contrapartida al compte 4310. Efectes comercials en
cartera.

Efecte comercial impagat

Arribat el venciment de l’efecte girat per TACOLIN el passat dia 12 de març de 2019, si
LUPOSA no atén el seu pagament el registre comptable de TACOLIN és:
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Taula 1.3. Efecte comercial impagat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 11/04/19 (4315) Efectes com.
impagats

Efecte impagat LUPOSA 2.000,00

n2 11/04/19 (4310) Efectes com.
cartera

Efecte impagat LUPOSA 2.000,00

Amb els crèdits pendent de cobrar corresponents als efectes comercials impagats
poden derivar-se les situacions següents:

1. El client atén el seu pagament. En aquest cas el registre comptable és el
següent:

• Càrrec al compte del subgrup 57. Tresoreria que correspongui, en
funció de com s’ha realitzat el cobrament. Normalment és el compte
572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros, per l’import del
nominal de les lletres cobrades.

• Abonament al compte 4315. Efectes comercials impagats per l’import
del nominal dels efectes liquidats.

2. El client accepta renegociar l’efecte impagat per un de nou, que pot incloure
en el nou nominal interessos per l’ajornament novament concedit. En
aqueast cas el registre comptable és el següent:

• Càrrec al compte 4310. Efectes comercials en cartera per l’import del
nominal del nou efecte.

• Abonament al compte 4315. Efectes comercials impagats per l’import
del nominal de l’efecte impagat.

• Si el nominal del nou efecte incorpora interessos pel nou ajornament
del crèdit, s’abona al compte 769. Altres ingressos financers per
l’import dels interessos.

3. Es compleixen els requisits per considerar el crèdit com a de dubtós
cobrament. En aquest cas, l’empresa ha de registrar, d’una banda, la
reclassificació del crèdit com de dubtós cobrament i, d’altra banda, el
corresponent deteriorametn associat a la possible insolvència.

• Reclassificació del crèdit com de dubtós cobrament:

– Càrrec al compte 436. Clients de dubtós cobrament per l’import
del crèdit objecte de la possible insolvència.

– Abonament al compte 4315. Efectes comercials impagats per
l’import del crèdit objecte de la possible insolvència.

• Dotació del corresponent deteriorament associat a la possible insol-
vència:

– Càrrec al compte 694. Pèrdues per deterioració de crèdits per ope-
racions comercials per l’import del crèdit objecte de la possible
insolvència.



Procés integral de l’activitat comercial 13 Operacions no comercials, tancament de l’exercici i comptes anuals

– Abonament al 490. Deterioració de valor de crèdits per opera-
cions comercials per l’import del crèdit objecte de la possible
insolvència.

4. L’empresa dona com a pèrdua definitiva el nominal dels efectes impagats.
El regsitre comptable és el següent:

• Càrrec al compte 650. Pèrdues de crèdits comercials incobrables per
l’import del nominal dels efectes impagats.

• Abonament com a contrapartida al compte 4315. Efectes comercials
impagats per cancel·lar el crèdit.

Renegociació de nou efecte comercial

El dia 15 d’abril de 2019 TACOLIN renegocia amb LUPOSA un nou efecte a 30 dies de
nominal igual a l’efecte impagat el dia 11 d’abril més uns interessos de 200 EUR.

L’import del nou nominal és:

2.000, 00 + 200, 00 = 2.200, 00 EUR

El registre comptable de TACOLIN és:

Taula 1.4. Renegociació nou efecte comercial

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 15/04/19 (4310) Efectes com.
cartera

Nou efecte LUPOSA 2.200,00

n3 15/04/19 (4315) Efectes com.
impagats

Nou efecte LUPOSA 2.000,00

n3 15/04/19 (769) Altres ingressos
financers

Nou efecte LUPOSA 200,00

Efecte comercial de dubtós cobrament

El dia 15 d’abril de 2019 TACOLIN rep comunicació de que LUPOSA es troba en concurs
de creditors. TACOLIN ha de registrar la reclassificació del crèdit com a dubtós cobrament
i el deteriorament associat a la possible insolvència.

Els registres comptables corresponents són:

Taula 1.5. Efecte comercial de dubtós cobrament

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 15/04/19 (436) Clients dubtós
cobr.

Reclass. efecte impagat 2.000,00

n3 15/04/19 (4315) Efectes com.
impagats

Reclass. efecte impagat 2.000,00

n4 15/04/19 (694) Pèrdues det. crèd.
op. com.

Deter. efecte impagat 2.000,00

n4 15/04/19 (490) Det. valor crèd.
per op. com.

Deter. efecte impagat 2.000,00

Pèrdua definitiva d’efecte comercial impagat

El dia 15 d’abril de 2019 TACOLIN considera definitivament incobrable el nominal de l’efecte
impagat per LUPOSA.
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El registre comptable de TACOLIN és:

Taula 1.6. Pèrdua definitiva efecte comercial impagat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 15/04/19 (650) Pèrdues crèd.
com. incobr.

Pèrdua efecte impagat
LUPOSA

2.200,00

n3 15/04/19 (4315) Efectes com.
impagats

Pèrdua efecte impagat
LUPOSA

2.000,00

Efectes comercials enviats a gestió de cobrament

L’empresa té l’opció de portar a l’entitat financera les lletres de canvi per a la seva
gestió. L’entitat financera actua com a intermediaria, presentant al lliurador en
la data del venciment els efectes comercials. Aquest servei realitzat per l’entitat
financera suposa una despesa per a l’empresa, que s’ha de reconèixer al compte de
despesa que correspongui, tenint en compte que aquest tipus de gestió està subjecta
a IVA. Per tant, s’ha de registrar la quota d’IVA suportat pel servei rebut.

Quan es lliuren els efectes comercials a l’entitat financera per a la seva gestió
de cobrament, aquests crèdits canvien la seva situació comptable i s’han de
reclassificar. El registre comptable a realitzar és el següent:

• Càrrec al compte 4312. Efectes comercials en gestió de cobrament per
l’import del nominal dels efectes lliurats l’entitat financera

• Abonament com a contrapartida al compte 4310. Efectes comercials en
cartera

Efectes comercials en gestió de cobrament

El dia 9 d’abril de 2019 TACOLIN lliura a una entitat financera per a la seva gestió de
cobrament l’efecte comercial acceptat per LUPOSA el passat 12 de març.

El registre comptable de TACOLIN és:

Taula 1.7. Pèrdua definitiva d’efecte comercial impagat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 09/04/19 (4312) Efectes com.
gestió cobr.

Efecte en gestió
LUPOSA

2.000,00

n2 09/04/19 (4310) Efectes com.
cartera

Efecte en gestió
LUPOSA

2.000,00

Comptablement aquesta operació suposa únicament la reclassificació del crèdit, que passa
de ser reconegut en un compte a ser-ho en un altre.

Arribat el venciment dels efectes en gestió de cobrament, poden succeir dues
coses:

1. Els clients atenen el seu pagament. En aquest cas, l’entitat financera abona
al compte de l’empresa l’import del nominals dels efectes cobrats menys
l’import de la despesa pel servei prestat incloent l’IVA de l’operació. El
registre comptable és el següent:
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• Càrrec al compte 626. Serveis bancaris i similars per l’import del
servei realitzat per l’entitat financera.

• Càrrec al compte 472. Hisenda pública, IVA suportat per l’import de
la quota d’IVA corresponent al servei prestat per l’entitat financera.

• Càrrec al compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros per
l’import del nominal dels efectes cobrats menys l’import de la despesa
del servei prestat per l’entitat financera i l’IVA suportat.

• Abonament al compte 4312. Efectes comercials en gestió de cobra-
ment per l’import dels nominals liquidats pels clients.

2. Els clients no atenen el pagament dels efectes presentats per al seu cobra-
ment. En aquesta situació l’empresa ha de realitar dos registres:

• Reclassificació dels efectes comercials, que passaran d’estar en gestió
de cobrament a estar impagats. El registre comptable és:

– Càrrec al compte 4315. Efectes comercials impagats per l’import
del nominal dels efectes impagats

– Abonament com a contrapartida al compte 4312. Efectes comer-
cials en gestió de cobrament

• Servei de gestió prestat per l’entitat financera. L’empresa registra el
següent assentament:

– Càrrec al compte 626. Serveis bancaris i similars per l’import del
servei realitzat per l’entitat financera

– Càrrec al compte 472. Hisenda pública, IVA suportat per l’import
de la quota d’IVA corresponent al servei prestat per l’entitat
financera

– Abonament com a contrapartida al compte 572. Bancs i instituci-
ons de crèdit c/c vista, euros

Cobrament d’efecte comercial en gestió

Arribat el venciment de l’efecte acceptat per LUPOSA, l’entitat finança el presenta per al
seu cobrament. LUPOSA atén el pagament i l’entitat financera ingressa al compte corrent
de TACOLIN el nominal de l’efecte menys l’import del servei prestat, que puja 75 EUR +
IVA.

L’import que l’entitat financera ingressa al compte corrent de TACOLIN és:

2.000, 00− (75 · 1, 21) = 1.909, 25 EUR

El registre comptable de TACOLIN és:

Taula 1.8. Cobrament d’efecte comercial en gestió

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 11/04/19 (626) Serveis bancaris i
similars

Cobrament efecte
LUPOSA

75,00

n3 11/04/19 (472) HP, IVA suportat Cobrament efecte
LUPOSA

15,75

n3 11/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Cobrament efecte
LUPOSA

1.909,25

n3 11/04/19 (4312) Efectes com.
gestió cobr.

Cobrament efecte
LUPOSA

2.000,00
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Efecte comercial en gestió impagat

Arribat el venciment de l’efecte acceptat per LUPOSA, l’entitat financera el presenta per
al seu cobrament. LUPOSA no atén el pagament i l’entitat financera retorna l’efecte a
TACOLIN, i carrega en el seu compte corrent l’import del servei prestat (75 EUR + IVA).

El registre comptable de TACOLIN és:

Taula 1.9. Efecte comercial en gestió impagat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 11/04/19 (4315) Efectes com.
impagats

Reclassificació efecte
LUPOSA

2.000,00

n3 11/04/19 (4312) Efectes com.
gestió cobr.

Reclassificació efecte
LUPOSA

2.000,00

n4 11/04/19 (626) Serveis bancaris i
similars

Servei gestió efectes 75,00

n4 11/04/19 (472) HP, IVA suportat Servei gestió efectes 15,75

n4 11/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Servei gestió efectes 90,75

Les possibles situacions amb els efectes impagats posteriors a la seva gestió
de cobrament són les mateixes que les indicades a l’apartat de presentació al
cobrament de la lletra de canvi al seu venciment.

Problemàtica comptable del efectes comercials descomptats

La negociació dels efectes comercials suposa que l’empresa hagi d’anticipar el
seu cobrament. L’entitat financera amb la qual es negocia lliura l’efectiu dels
efectes descomptats, que és el seu nominal menys els interessos de descompte i
les possibles comissions de l’operació de descompte.

Efectiu = nominal − interessos− comissions

Els interessos depenen de l’import del nominal, el tipus d’interès de l’operació i
els temps pendent fins a la data de venciment dels efectes.

I = N × i

360
× n

• I: interessos de l’operació

• N: nominal de l’efecte descomptat

• i: tipus d’interès de l’operació

• n: dies d’anticipació del cobrament (diferència entre la data de venciment i
la data de la negociació de l’efecte descomptat)

El finançament obtingut amb la negociació de la lletra s’ha de reconèixer com
una obligació per a l’empresa, ja que al venciment dels efectes descomptats si
els clients no atenen el seu pagament és l’empresa qui respon davant de l’entitat
financera pel nominal dels efectes prèviament descomptats.
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El registres comptable del descompte d’efectes suposa dos assentaments:

1. Pel canvi en la situació del crèdit s’han de reclassificar els efectes comercials,
el registre és:

• Càrrec al compte 4311. Efectes comercials descomptats per l’import
del nominal dels efectes descomptats.

• Abonament com a contrapartida al compte 4310. Efectes comercials
en cartera.

2. Per l’avançament de diners de l’entitat financera, l’empresa registra els
apunts següents:

• Càrrec al compte 665. Interessos per descompte d’efectes i operacions
de facturatge per l’import dels interessos de l’operació de descompte

• Càrrec al compte 669. Altres despeses financeres per l’import de les
comissions associades a l’operació de descompte.

• Càrrec al compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros
per l’efectiu de l’operació (nominal dels efectes descomptats menys
interessos i comissions)

• Abonament al compte 5208. Deutes per efectes descomptats pel
nominal dels efectes descomptats

Efectes comercials descomptats

L’empresa TACOLIN descompta 20 dies abans del seu venciment l’efecte comercial
acceptat per LUPOSA el passat dia 12 de març de 2019. L’entitat financera aplica un
tipus de descompte del 15% i una comissió del 0,5% sobre el nominal amb un mínim de 15
EUR.

L’efectiu de l’operació és el nominal menys els interessos i la comissió que carregarà l’entitat
financera:

Interessos = 2.000, 00 · 0,15
360

· 20 = 16, 67 EUR

Comissió = 2.000, 00 · 0, 005 = 10, 00 < Mínim 15, 00 → 15, 00 EUR

Efectiu = 2.000, 00− 16, 67− 15, 00 = 1.968, 33 EUR

El registre comptable de TACOLIN serà:

Taula 1.10. Efecte comercial descomptat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 22/03/19 (4311) Efectes com.
descomptats

Reclassificació efecte
LUPOSA

2.000,00

n2 22/03/19 (4310) Efectes com.
cartera

Reclassificació efecte
LUPOSA

2.000,00

n3 22/03/19 (665) Int. desc.
d’efectes i op.fact.

Descompte efecte
LUPOSA

16,67

n3 22/03/19 (669) Altres despeses
financeres

Descompte efecte
LUPOSA

15,00

n3 22/03/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Descompte efecte
LUPOSA

1.968,33
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n3 22/03/19 (5208) Deutes per efectes
desc.

Descompte efecte
LUPOSA

2.000,00

Arribat el venciment dels efectes descomptats, poden donar-se dues situacions:

1. Els clients atenen el pagament dels efectes. En aquest cas, d’una banda,
l’obligació de l’empresa a favor de l’entitat financera desapareix, ja que ha
cobrat del client. D’altra banda, el dret reconegut al seu favor per l’efecte
descomptat també desapareix. El registre comptable és:

• Càrrec al compte 5208. Deutes per efectes descomptats per l’import
del nominal dels efectes liquidats pels clients

• Abonament com a contrapartida al compte 4311. efectes comercials
descomptats

2. Els clients no atenen el pagament dels efectes. En aquesta situació l’empresa
ha de realitzar dos registres:

• Per la reclassificació dels efectes comercials que passen d’estar des-
comptats a estar impagats.

– Càrrec al compte 4315. Efectes comercials impagats per l’import
del nominal dels efectes impagats

– Abonament com a contrapartida al compte 4311. Efectes comer-
cials descomptats

• Pel càrrec de l’entitat financera al compte corrent de l’empresa cor-
responent als nominals dels efectes impagats més les despeses de
devolució.

– Càrrec al compte 5208. Deutes per efectes descomptats per
l’import del nominal dels efectes impagats

– Càrrec al compte 669. Altres despeses financeres per l’import de
les despeses de devolució

– Abonament com a contrapartida al compte 572. Bancs i instituci-
ons de crèdit c/c vista, euros

Liquidació d’efecte comercial descomptat

Arribat el venciment de l’efecte descomptat per TACOLIN el passat dia 22 de març, el client
atén el seu pagament.

L’empresa TACOLIN registra en el seu llibre diari l’assentament següent:

Taula 1.11. Liquidació efecte comercial descomptat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n4 11/04/19 (5208) Deutes per efectes
desc.

Cancel·lació efecte
LUPOSA

2.000,00

n4 11/04/19 (4311) Efectes com.
descomptats

Cancel·lació efecte
LUPOSA

2.000,00

Amb aquest registre queda cancel·lada l’obligació de TACOLIN amb l’entitat financera i el
dret de cobrament sobre el client.
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Consulteu a “Annexos” la
defincició de cada compte
dins de la 5a part del Pla
General de Comptabilitat.

Efecte comercial descomptat impagat

Arribat el venciment de l’efecte descomptat per TACOLIN el passat dia 22 de març, el client
no atén el seu pagament. L’entitat financera carrega al compte corrent de TACOLIN el
nominal de l’efecte impagat més unes despeses de devolució per import de 50 EUR.

L’empresa TACOLIN registra en el seu llibre diari l’assentament següent:

Taula 1.12. Liquidació d’efecte comercial descomptat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 11/04/19 (4315) Efectes com.
impagats

Impagament efecte
LUPOSA

2.000,00

n3 11/04/19 (4311) Efectes com.
descomptats

Impagament efecte
LUPOSA

2.000,00

n3+1 11/04/19 (5208) Deutes per efectes
desc.

Devolució efecte
LUPOSA

2.000,00

n3+1 11/04/19 (669) Altres despeses
financeres

Devolució efecte
LUPOSA

50,00

n3+1 11/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Devolució efecte
LUPOSA

2.050,00

Les possibles situacions que es poden produir amb els efectes impagats posteriors
a la seva negociació són les mateixes que les indicades a l’apartat de presentació
del cobrament de la lletra de canvi al seu venciment.

1.1.2 Operacions de facturatge

Les operacions de facturatge són contractes mitjançant els quals una empresa
(empresa de facturatge) adquireix la facturació d’una altra empresa i li avança
el pagament d’aquestes factures. L’import que l’empresa de facturatge lliura és
el nominal menys el descompte, sent el nominal la suma del totals dels imports
facturats i sent el descompte la suma dels interessos per l’avançament dels imports
facturats i les possibles despeses associades a l’operació.

Els comptes de què disposa el Pla General de Comptabilitat per recollir aquest
tipus d’operacions són els següents:

• 432. Clients, operacions de facturatge

• 5209. Deutes per operacions de facturatge

• 665. Interessos per descompte d’efectes i operacions de facturatge

L’empresa de facturatge pot assumir o no el risc de les possibles insolvències
dels crèdits negociats. En funció de si el risc és assumit o no, hi ha dos tipus
d’operacions de facturatge:

1. Facturatge sense recurs. L’empresa de facturatge assumeix el risc d’impa-
gament. El registre comptable de l’empresa és:
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• Càrrec al compte 665. Interessos per descompte d’efectes i operacions
de facturatge per l’import dels interessos que l’empresa de facturatge
carrega per avançar els diners.

• Càrrec al compte del subgrup 57. Tresoreria que correspongui, en
funció de com s’ha realitzat el cobrament. Normalment és el compte
572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros, per l’import de
l’efectiu de l’operació (interessos + despeses).

• Abonament al compte 430. Clients per l’import del nominal de les
factures lliurades a l’empresa de facturatge.

2. Facturatge amb recurs. L’empresa de facturatge no assumeix el risc
d’impagament. Si al venciment dels crèdits els clients no atenen el seu
paament, l’empresa ha de respondre davant de l’empresa de facturatge sobre
les possibles insolvències. En aquest cas, s’han de fer dos registres:

• Reclassificació dels crèdits:

– Càrrec al compte 432. Clients, operacions de facturatge per
l’import del nominal objecte de la negociació

– Abonament com a contrapartida el compte 430. Clients

• Reconeixement de l’obligació de l’empresa davant l’empresa de factu-
ratge:

– Càrrec al compte 665. Interessos per descompte d’efectes i ope-
racions de facturatge per l’import dels interessos que l’empresa
de facturatge carrega per avançar els diners.

– Càrrec al compte del subgrup 57. Tresoreria que correspongui,
en funció de com s’ha realitzat el cobrament. Normalment és el
compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros, per
l’import de l’efectiu de l’operació (interessos + despeses).

– Abonament al compte 5209. Deutes per operacions de facturatge
per l’import del nominal objecte de la negociació.

Facturatge sense recurs

L’empresa SOLEC negocia amb una entitat financera una operació de facturatge amb les
condicions següents:

• Data d’operació: 20 de març de 2019

• Sense recurs

• Nominal negociat: 5.000 EUR

• Interessos: 350 EUR

L’empresa SOLEC registra en el seu llibre diari l’assentament següent:
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Taula 1.13. Facturatge sense recurs

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 20/03/19 (665) Int. desc.
d’efectes i op.fact.

Negociació facturatge 350,00

n1 20/03/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Negociació facturatge 4.750,00

n1 20/03/19 (430) Clients Negociació facturatge 5.000,00

Facturatge amb recurs

L’empresa SOLEC negocia amb una entitat financera una operació de facturatge amb les
condicions següents:

• Data d’operació: 20 de març de 2019

• Amb recurs

• Nominal negociat: 5.000 EUR

• Interessos: 150 EUR

L’empresa SOLEC registra en el seu llibre diari els assentament següents:

Taula 1.14. Facturatge amb recurs

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 20/03/19 (432) Client, op.
factuatge

Recla. crèdit op.
facturatge

5.000,00

n1 20/03/19 (430) Clients Recla. crèdit op.
facturatge

5.000,00

n2 20/03/19 (665) Int. desc.
d’efectes i op.fact.

Negociació facturatge 150,00

n2 20/03/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Negociació facturatge 4.850,00

n2 20/03/19 (5209) Deutes op.
facturatge

Negociació facturatge 5.000,00

Arribat el venciment dels crèdits objecte de la negociació d’una operació de
facturatge, si és sense recurs l’empresa no ha de registrar cap assentament, ja que
les negociacions sense recurs suposen la translació del risc d’impagats a l’empresa
de facturatge.

Si l’operació de facturatge és amb recurs, a l’arribada del venciment dels crèdits
poden donar-se dues situacions:

1. Els clients atenen el pagament. En aquest cas, l’empresa registra el següent
assentament:

• Càrrec al compte 5209. Deutes per operacions de facturatge per
l’import dels crèdits atesos pels clients

• Abonament com a contrapartida al compte 432. Clients, operacions
de facturatge
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2. Els clients no atenen el pagament. En aquest cas, l’empresa ha d’assumir el
pagament del crèdit objecte de la negociació. L’assentament a registrar és:

• Càrrec al compte 5209. Deutes per operacions de facturatge per
l’import del crèdits no atesos pels clients

• Abonament com a contrapartida al compte del subgrup 57. Tresoreria
que correspongui, en funció de com s’ha realitzat el pagament. Nor-
malment és el compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista,
euros.

Facturatge amb recurs atès pel client

Arribat el 8 d’abril de 2019, el venciment dels crèdits objecte de l’operació de facturatge
realitzada per SOLEC, el client atén el pagament.

L’empresa SOLEC registra en el seu llibre diari l’assentament següent:

Taula 1.15. Facturatge amb recurs

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 08/03/19 (5209) Deutes op.
facturatge

Cancel·lació crèdit op.
facturatge

5.000,00

n2 08/03/19 (432) Client, op.
factuatge

Cancel·lació crèdit op.
facturatge

5.000,00

Facturatge amb recurs no atès pel client

Arribat el 8 d’abril de 2019, el venciment dels crèdits objecte de l’operació de facturatge
realitzada per SOLEC, el client no atén el pagament.

L’empresa SOLEC registra en el seu llibre diari els assentament següents:

Taula 1.16. Facturatge amb recurs

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 08/03/19 (5209) Deutes op.
facturatge

Cancel·lació crèdit op.
facturatge

5.000,00

n2 08/03/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Cancel·lació crèdit op.
facturatge

5.000,00

Els crèdits no atesos pels clients reconeguts al compte 432. Clients, operacions
de facturatge tenen el mateix tractament que els crèdits no atesos reconeguts al
compte 430. Clients. Segons la política de l’empresa respecte del risc de crèdits
vençuts o si es compleixen les condicions fiscals perquè siguin considerats com
a possibles insolvències, es procedirà a reclassificar els crèdits com de dubtós
cobrament i a dotar el corresponent deteriorament.

1.1.3 Passius financers: comptes de crèdit i préstecs

Segons la NRV 9a sobre instruments financers, un instrument financer és un
contracte que dona lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un
passiu financer o a un instrument de patrimoni en altra empresa.
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Un passiu financer es defineix com una obligació contractual directa o indirecta
de lliurar efectiu o un altre actiu financer o d’intercanviar actius o passius financers
amb tercers en condicions potencialment desfavorables. Entre els diferents passiu
financers amb els quals poden treballar les empreses, destaca la comptabilització
dels comptes de crèdit i els préstecs.

Comptes de crèdit

El compte de crèdit, també anomenat pòlissa de crèdit, és un contracte de
caràcter mercantil en virtut del qual es concedeix un límit de disponibilitat de
crèdit en funció d’una garantia i segons unes condicions determinades. La seva
operativa és idèntica a la d’un compte corrent, admet tot tipus de càrrecs i
abonaments i la disponibilitat de fons no pot sobrepassar el límit concedit. Es pot
formalitzar sobre un compte corrent ja existent. Ofereix finançament flexible per
fer front a les necessitats canviants de tresoreria generades per l’activitat habitual
del negoci.

El prenedor de la pòlissa paga interessos per les quantitats efectivament disposades
i no per la totalitat del crèdit concedit, encara que és habitual que les entitats
financeres cobrin també algun tipus de comissió per les quantitats no disposades.

Les despeses associades al compte de crèdit poden ser les següents:

• Comissió d’estudi i obertura: comissió habitual tant per als préstecs com
per als crèdits.

• Comissió de disponibilitat o interès sobre el saldo mitjà no disposat: per-
centatge sobre la quantitat total concedida a la pòlissa.

• Interès de disposat: tant per cent sobre el saldo mitjà disposat.

• Comissió d’excedit: tant per cent sobre la quantitat excedida del total
concedit per l’entitat bancària. Sol ser superior al tipus d’interès de disposat.

• Comissió per cancel·lació anticipada

El PCG disposa dels següents comptes per al seu registre:

• 5201. Deutes a c/t per crèdit disposat. S’hi registra el deute disposat en el
compte de crèdit.

• 626. Serveis bancaris i similars. S’hi registren les despeses carregades per
l’entitat financera que concedeix el compte de crèdit.

• 662. Interessos de deutes. S’hi registren els interessos meritats pel compte
de crèdit.

La seqüència en el registre comptable d’un compte de crèdit és la següent:
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1. Per la concessió del crèdit l’entitat financera factura una sèrie de despeses
(corretatge, taxació...). Segons s’acordi en el contracte signat, l’entitat
financera carregarà aquestes despeses sobre un compte corrent diferent o
sobre el mateix compte de crèdit. El regsitre comptable és:

• Càrrec al compte 626. Serveis bancaris i similars per l’import de les
despeses associades a la concessió de la pòlissa de crèdit

• Abonament com a contrapartida al compte 5201. Deutes a c/t per
crèdit disposat o al compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c
vista, euros, en funció d’on realitzi el càrrec l’entitat finacera per les
despeses de concessió de la pòlissa de crèdit.

2. Per la disposició de crèdit:

• Càrrec al compte corresponent segons l’operació

• Abonament com a contrapartida al compte 5201 Deutes a c/t per crèdit
disposat

3. Per imposicions en el compte de crèdit. Per evitar l’excés interessos deutors
es poden realitzar imposicions al compte de crèdit per cancel·lar part del
crèdit disposat.

• Càrrec al compte 5201. Deutes a c/t per crèdit disposat per l’import
de la imposició

• Abonament com a contrapartida al compte 572. Bancs i institucions
de crèdit c/c vista, euros

4. Pel pagament dels interessos i la comissió de disponibilitat, normalment
trimestralment.

• Càrrec al compte 662. Interessos de deutes pels interessos meritats

• Abonament com a contrapartida al compte 572. Bancs i institucions
de crèdit c/c vista, euros

Concessió de pòlissa de crèdit

L’1 de febrer de 2019 l’empressa TERMICOOL rep la concesió una pòlissa de crèdit per
part d’una entitat financera. Les condicions són les següents:

• Límit de crèdit: 10.000 EUR

• Comissió d’obertura: 0,9% sobre el límit de crèdit a carregar al compte corrent de l’empresa

L’import de la comissió d’obertura seria:

10.000, 00 · 0,9
100

= 90, 00 EUR

El registre de l’empresa TERMICOOL per la concessió de la pòlissa de crèdit és:

Taula 1.17. Concesió pòlissa de crèdit

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 01/02/19 (626) Serveis bancaris i
similars

Concessió pòlissa de
crèdit

90,00

n1 01/02/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Concessió pòlissa de
crèdit

90,00
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Disposició de crèdit

El 15 de març de 2019 TERMICOOL utilitza el compte de crèdit per liquidar un deute
pendent per la compra de mercaderies a un proveïdor. L’import del deute és de 2.300
EUR.

El registre de l’empresa TERMICOOL és:

Taula 1.18. Disposició de crèdit

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 15/03/19 (400) Proveïdor Pagament compra de
mercaderies

2.300,00

n2 15/03/19 (5201) Deutes c/t crèdit
disposat

Pagament compra de
mercaderies

2.300,00

Imposició de crèdit

El 9 d’abril de 2109 TERMICOOL ingresa des del seu compte corrent 1.200 EUR al compte
de crèdit.

El registre de l’empresa TERMICOOL és:

Taula 1.19. Imposició de crèdit

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 09/04/19 (5201) Deutes c/t crèdit
disposat

Imposició al compte de
crèdit

1.200,00

n3 09/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Imposició al compte de
crèdit

1.200,00

Interessos al compte de crèdit

El 30 d’abril l’entitat financera carrega al compte corrent de TERMICOOL 450 EUR pels
interessos metitats per la pòlissa de crèdit.

El registre de l’empresa TERMICOOL és:

Taula 1.20. Interessos al compte de crèdit

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n4 30/04/19 (662) Interessos de
deutes

Interesso pòlissa de
credit

450,00

n4 30/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Interesso pòlissa de
credit

450,00

Préstecs

Els préstecs són operacions mitjançant les quals una entitat financera posa a
disposició de l’empresa una quantitat determinada de diners. Aquesta adquireix,
a canvi, l’obligació de tornar aquest capital en un termini de temps establert, més
unes comissions i uns interessos acordats en el contracte signat.

Els elements principals del préstec són:

• Principal: quantitat de diners prestada sobre la qual es computen els
interessos.
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• Tipus d’interès: percentatge que s’aplica sobre el capital pendent per
calcular els interessos del període.

• Interessos: es paguen periòdicament i es calculen com un percentatge (fix
o variable) del principal pendent de pagament.

• Mètode d’amortització: forma estipulada per al pagament del principal i els
interessos.

• Termini: durada de la vida del préstec.

• Despeses de transacció: comissions i altres despeses necessàries per forma-
litzar el contracte de préstec (comissió obertura, despeses del corredor de
comerç o la notaria i similars). Aquestes despeses estan subjectes i exemptes
d’IVA.

Al PGC hi ha els comptes següents relacionats amb els préstecs:

• 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. Recull els deutes amb
entitats de crèdit per préstecs rebuts i altres dèbits, amb venciment superior
a un any.

• 5200. Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit. Recull les quantitat que
correspon per aquest concepte d’acord amb les estipulacions del contracte.

• 662. Interessos de deutes. Recull els imports dels interessos dels préstecs
rebuts i altres deutes pendents d’amortitzar, sigui quina sigui la manera en
què s’instrumenten aquests interessos.

• 669. Altres despeses financeres. Recull les despeses de naturalesa financera
no recollides en altres comptes del subgrup 66, concretament en el cas dels
préstecs recullen els costos de transacció.

L’entitat financera proporciona a l’empresa el quadre d’amortització del préstec.
Vegeu a la taula 1.21 les columnes corresponents:

Taula 1.21. Quadre d’amortització de préstecs

Període Data Capital viu
acumulat a l’inici

Quota d’interès Quota
d’amortització

Terme
amortitzatiu

Capital viu
acumulat al final

• Període: indica cadascun dels períodes de liquidació. Aquests períodes
poden ser mensuals, trimestrals, quadrimestrals, semestrals, anuals...

• Data: indica la data de venciment de cada període.

• Capital viu acumulat al principi del període: correspon a l’import del
principal pendent de liquidar al principi de cada període de liquidació.
Aquest import és sobre el qual es calculen els interessos meritats del període.
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• Quota d’interessos: correspon a l’import dels interessos meritats durant
cadascun dels períodes de liquidació.

• Quota d’amortització: correspon a l’import del principal que s’amortitza en
cadascun dels períodes de liquidació.

• Terme amortitzatiu: és l’import a liquidar en cadascun dels períodes de
liquidació, la suma de la quota d’interès i la quota d’amortització.

• Capital viu acumulat al final del període: correspon a l’import del principal
pendent de liquidar al final de cada període de liquidació.

A partir del quadre d’amortització proporcionat per l’entitat financera, el registre
comptable de les operacions de préstec segons el PGC de PIMES és el següent:

1. Per a la concessió del préstec:

• Càrrec al compte 669. Altres despeses financeres per l’import de les
despeses de transacció

• Càrrec al compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros
per l’import del principal del préstce menys les despeses de transacció

• Abonament al compte 170. Deutes a llarg termini amb entitats de
crèdit per la part del principal a retornar amb venciment superior a
l’any

• Abonament al compte 5200. Préstecs a curt termini amb entitats de
crèdit per la part del principal a retornar amb venciment igual o inferior
a l’any

2. Per al pagament corresponent a cadascun del períodes de liquidació:

• Càrrec al compte 662. Interessos de deutes per l’import dels interessos
corresponents al període de liquidació

• Càrrec al compte 5200. Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit
per l’import del principal retornat

• Abonament al compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista,
euros per l’import del terme amortitzatiu (interessos + principal) del
període

3. Per a la reclassificació del deute al final de cada execici comptable:

• Càrrec al compte 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
per la part del principal amb venciment igual o inferior a l’any

• Abonament com a contrapartida al compte 5200. Préstecs a curt
termini amb entitats de crèdit
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Préstec

L’empresa FARALAY rep la concessió per part del Banco Santander d’un préstec. Les
despese de transacció són de 550 EUR, i l’entitat financera proporciona a FARALAY el
quadre d’amortització del préstec:

Taula 1.22. Quadre d’amortització del préstec FARALAY

Període Data Capital viu
acumulat a l’inici

Quota d’interès Quota
d’amortització

Terme
amortitzatiu

Capital viu
acumulat al final

0 02/01/19 50.000,00

1 31/03/19 50.000,00 750,00 5.929,20 6.679,20 44.070,80

2 30/06/19 44.070,80 661,06 6.018,14 6.679,20 38.052,66

3 30/09/19 38.052,66 570,79 6.108,41 6.679,20 31.944,25

4 31/12/19 31.944,25 479,16 6.200,04 6.679,20 25.744,21

5 31/03/20 25.744,21 386,16 6.293,04 6.679,20 19.451,17

6 30/06/20 19.451,17 291,77 6.387,43 6.679,20 13.063,74

7 30/09/20 13.063,74 195,96 6.483,25 6.679,20 6.580,49

8 31/12/20 6.580,49 98,71 6.580,49 6.679,20 0,00

El registre comptable de FARALAY en el seu llibre diari per la concessió del préstec serà:

Taula 1.23. Concessió del préstec

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 02/01/19 (669) Altres despeses
financeres

Concessió del préstec 550,00

n 02/01/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Concessió del préstec 49.450,00

n 02/01/19 (170) Deutes ll/t amb ent.
crèdit

Concessió del préstec 25.744,21

n 02/01/19 (5200) Préstecs c/t ent.
crèdit

Concessió del préstec 24.255,79

El principal amb venciment igual o inferior a l’any correspon a les quotes d’amortització dels
primes 4 períodes (5.929,20+6.018,14+6.108,41+6.200,04) mentre que el principal amb
venciment superior a l’any correspon a les quotes d’amortització dels últims 4 períodes
(6.293,04+6.387,43+6.483,25+6.580,49).

El 31 de març de 2019 FARALAY registrarà l’assentament de liquidació del primer període
del préstec:

Taula 1.24. Liquidació 1r període

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/03/19 (662) Interessos de
deutes

Liq. 1r període préstec 750,00

n1 31/03/19 (5200) Préstecs c/t ent.
crèdit

Liq. 1r període préstec 5.929,20

n1 31/03/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Liq. 1r període préstec 6.679,20

El mateix assentament, amb variació dels imports dels interessos i la quota d’amortització,
haurà de registrar-se a la data de liquidació de cadascun dels períodes.

A data de 31 de desembre de 2019, i una vegada registrada la liquidació del 4t període
del préstec, el llibre major dels comptes 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit i
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5200. Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit haurà de mostrar els saldos següents:

Taula 1.25. Llibre major: 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

Núm.
ass.

Data Concepte Deure Haver Saldo

n 02/01/19 Concessió del préstec 25.744,21 -
25.744,21

Taula 1.26. Llibre major: 5200. Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit

Núm.
ass.

Data Concepte Deure Haver Saldo

n 02/01/19 Concessió del préstec 24.255,79 -
24.255,79

n1 31/03/19 Liq. 1r període préstec 5.929,20 -
18.326,59

nx 30/06/19 Liq. 2n període préstec 6.018,14 -
12.308,45

ny 30/09/19 Liq. 3r període préstec 6.108,41 -
6.200,04

nz 31/12/19 Liq. 4r període préstec 6.200,04 0,00

El saldo que mostra el compte 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit correspon
al principal amb venciment durant l’exercici 2020 i, per tant, amb el venciment inferior a
l’any. L’empresa haurà de registrar l’assentametn de reclassificació següent:

Taula 1.27. Reclassificació del préstec

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n2 31/12/19 (170) Deutes ll/t amb ent.
crèdit

Reclassificació préstec 25.744,21

n2 31/12/19 (5200) Préstecs c/t ent.
crèdit

Reclassificació préstec 25.744,21

El llibre major dels comptes 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit i 5200.
Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit mostraran els saldos següents:

Taula 1.28. Llibre major: 170. Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit

Núm.
ass.

Data Concepte Deure Haver Saldo

n 02/01/19 Concessió del préstec 25.744,21 -
25.744,21

n2 31/12/19 Reclassificació préstec 25.744,21 0,00

Taula 1.29. Llibre major: 5200. Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit

Núm.
ass.

Data Concepte Deure Haver Saldo

n 02/01/19 Concessió del préstec 24.255,79 -
24.255,79

n1 31/03/19 Liq. 1r període préstec 5.929,20 -
18.326,59

nx 30/06/19 Liq. 2n període préstec 6.018,14 -
12.308,45

ny 30/09/19 Liq. 3r període préstec 6.108,41 -
6.200,04

nz 31/12/19 Liq. 4r període préstec 6.200,04 0,00

n2 31/12/19 Reclassificació préstec 25.744,21 -
25.744,21
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Pot haver-hi casos en els quals la data de venciment d’un període sigui en un
exercici comptable posterior al seu inici. Per aplicació del principi de meritació
s’ha d’imputar la part de despesa que correspongui a cadascun dels exercicis
comptables en funció dels interessos meritats en cadascun dels exercicis.

Els registres comptables associats a aquest tipus de situació són:

1. Al final d’exerici X per la imputació dels interessos meritats en l’exercici
que finalitza, però que es liquidaran en l’exercici següent:

• Càrrec al compte 622. Interessos de deutes de la part meritada en
l’exercici X

• Abonament com a contrapartida al compte 527. Interessos a curt
termini de deutes amb entitats de crèdit

2. En el moment de liquidar el primer període del préstec de l’exerici X+1:

• Càrrec al compte 622. Interessos de deutes de la part d’interessos
meritats en l’exerici X+1

• Càrrec al compte 527. Interessos a curt termini per deutes amb entitats
de crèdit de la part d’interessos meritats en l’exerici X

• Càrrec al compte 5200. Préstecs a curt termini amb entitats de crèdit
de l’import del principal retornat

• Abonament al compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista,
euros de l’import del terme amortitzatiu (interessos + principal) del
període.

Observeu que el registre de la liquidació del primer període de l’exerici X+1
és igual que els ja vistos, però en aquest cas els interessos del període queden
registrats en dos comptes diferents en funció de si s’ha meritat en l’exercici
corresponent a la liquidació (compte 622. Interessos de deutes) o si la seva
meritació correspon a l’exercici anterior (compte 527. Interessos a curt termini
per deutes amb entitats de crèdit).

Imputació d’interessos de préstec

L’empressa TALISA té concedit un préstec per part d’una entiatat financera. El préstec és
de periodicitat trimestral i la següent quota que ha de liquidar l’empresa té venciment el dia
29 de febrer de 2020. El tipus d’interès que aplica l’entitat financera és d’un 1,5% trimestral
i la informació que mostra el quadre d’amortització del préstec respecte del període en
concret és la següent:

Taula 1.30. Informació període 3 del quadre d’amortització del préstec

Període Data Capital viu
acumulat a l’inici

Quota d’interès Quota
d’amortització

Terme
amortitzatiu

Capital viu
acumulat al final

3 29/02/20 68.494,79 1.027,42 10.995,14 12.022,56 57.499,65

A partir de la informació disponible, observeu que com que les liquidacions trimestrals els
interessos del període 3 es meriten el mes de desembre de 2019 i els mesos de gener i
febrer de 2020. A data de tancament de l’exercici 2019, l’empresa imputa com a despesa
de l’exercici 2019 els interessos meritats el desembre.



Procés integral de l’activitat comercial 31 Operacions no comercials, tancament de l’exercici i comptes anuals

L’import dels interessos meritats el desembre de 2019 és el següent:

68.494, 79×
[
(1 + 0, 015)

1/3
− 1

]
= 340, 78 EUR

Per imputar a l’exerci 2019 els interessos generats pel préstec al mes de desembre
l’empresa TALISA haurà d’anotar el registre següent:

Taula 1.31. Imputació d’interessos

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (662) Interessos de
deutes

Imputació d’interessos
desembre

340,78

n 31/12/19 (527) Int. c/t deutes ent.
crèdit

Imputació d’interessos
desembre

340,78

L’exerici 2020, quan registri la liquidació del període 3 del préstec, l’empresa haurà
d’imputar com a despesa únicament els interessos meritats durant els mesos de gener i
febrer:

(68.494, 79 + 340, 78)×
[
(1 + 0, 015)

2/3
− 1

]
= 686, 64 EUR

La suma dels interessos meritats el desembre més els interessos meritats el gener i febrer
corresponen al total d’interessos del tercer període del préstec:

340, 78 + 686, 64 = 1.027, 42 EUR

El registre per a la liquidació del tercer període del préstec serà:

Taula 1.32. Liquidació 3r període

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 29/02/20 (662) Interessos de
deutes

Liq. 3r període préstec 686,64

n 29/02/20 (527) Int. c/t deutes ent.
crèdit

Liq. 3r període préstec 340,78

n 29/02/20 (5200) Préstecs c/t ent.
crèdit

Liq. 3r període préstec 10.995,14

n 29/02/20 (572) Préstecs c/t ent.
crèdit

Bancs c/c vista, euros 12.022,56

1.2 Comptes relacionats amb les administracions públiques

Per a l’activitat pròpia de les empreses apareixen diferents tipus de crèdits i dèbits
amb l’Administració pública. Al subgrup 47. Administracions públiques del PGC,
s’hi inclouen els comptes i subcomptes que recullen les relacions no comercials
amb l’Administració.

Aquests tipus de relacions amb l’Administració pública bàsicament són:

1. Relacions amb el seu origen perquè l’empresa és subjecte passiu d’impostos
(impost de societats, IVA, IAE, IBI...). Els comptes relacionats amb aquest
tipus d’operacions són:

• 4700. Hisenda pública, deutora per IVA

• 4709. Hisenda pública, deutora per devolució d’impostos
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Vegeu la problematica
comptable de l’impost del

valor afegit en unitats
precedents.

• 472. Hisenda pública, IVA suportat
• 4750. Hisenda pública, creditora per IVA
• 4752. Hisenda pública, creditora per IS
• 477. Hisenda pública, IVA repercutit

2. Retencions. La normativa legal de l’IS (impost de societats) i de l’IRPF (im-
post de la renda de les persones físiques) obliga l’empresa a practicar i ser
objecte de retencions en determinades operacions. El comptes relacionats
amb aquest tipus d’operacions són:

• 473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte
• 4751. Hisenda pública, creditora per retencions practicades

3. Relacions amb el seu origen en el personal contractat per l’empresa. La
relació contractual amb els empleats de l’empresa origina dèbits amb la
Seguretat Social per la meritació dels seus salaris. Sota determinades
circumstàncies també es poden originar crèdits amb la Seguretat Social. Per
exemple, quan l’empresa abona un import a treballadors que estan de baixa
i que van a càrrec de la seguretat social. El comptes relacionats amb aquest
tipus d’operacions són:

• 471. Organismes de la Seguretat Social deutors
• 476. Organismes de la Seguretat Social creditors

4. Relacions amb el seu origen en la recepció de subvencions. El comptes
relacionats amb aquest tipus d’operacions són:

• 4708, Hisenda pública, deutora per subvencions concedides
• 4785. Hisenda pública, creditora per subvencions a reintegrar

1.2.1 Impostos

Els impostos que afecten l’activitat empresarial s’estructuren dins del sistema
fiscal, que està constituït pel conjunt de disposicions i institucions que tenen com
a finalitat determinar, especificar i organitzar tot allò referent a la tributació de
l’Estat.

Els dos principals impostos que afecten l’activitat empresarial són:

• Impost sobre el valor afegit (IVA)

• Impost de societats (IS)

Impost de societats

L’impost de societats és un impost directe, de caràcter personal i habitualment de
tipus impositiu únic que recau sobre els beneficis de les societats i altres persones
jurídiques no subjectes a IRPF.
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Des del punt de vista comptable s’ha de tenir present que s’ha de diferenciar entre
resultat comptable i resultat fiscal. El resultat comptable s’obté conforme a les
normes del Pla General Comptable i el resultat fiscal s’obté a partir de la Llei de
l’impost de societats. Un i altre no tenen perquè coincidir.

La llei de l’IS estableix, en el seu article 40.1, l’obligatorietat de realitzar
pagaments fraccionats. En els primers 20 dies naturals dels mesos d’abril, octubre
i desembre, els contribuents de l’IS han d’efectuar un pagament fraccionat a
compte de la liquidació corresponent al període impositiu en curs el dia 1 de
cadascun dels mesos indicats.

Per determinar el càlcul dels pagaments fraccionats, l’article 40 de la Llei de l’IS
permet optar per dues modalitats:

1. Article 40.2: la base per calcular el pagament fraccionat és la quota
íntegra de l’últim període impositiu vençut el primer dia dels mesos d’abril,
octubre i desembre, minorat en les deduccions i bonificacions aplicables al
contribuent i en les retencions i els ingressos a compte corresponents. La
quantia del pagament fraccionat és el resultat d’aplicar el 18% a aquesta
base.

2. Article 40.3: els pagaments fraccionats també poden fer-se, a opció del
contribuent, sobre la part de la base imposable dels períodes dels 3, 9 o 11
primers mesos de cada any natural. La quantia del pagament fraccionat és el
resultat d’aplicar a la base el percentatge resultant d’aplicar per a 5/7 el tipus
de gravamen arrodonit per defecte. De la quota resultant, se’n dedueixen
les bonificacions, les retencions i els ingressos a compte practicats i els
pagaments fraccionats ja abonats.

El registre comptable per a cadascun d’aquests tres pagaments fraccionats és:

• Càrrec al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte
de l’import del pagament realitzat

• Abonament com a contrapartida al compte del subgrup 57. Tresoreria
corresponent en funció del mitjà de pagament utilitzat. Normalment és el
compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros.

Registre comptable de pagaments a compte de l’IS

La societat FARMALET efectua el 20 de desembre de 2019, mitjançant transferència
bancària, el pagament de 1.250 EUR corresponents al tercer pagament a compte de l’IS
de l’exercici.

El registre comptable de FARMALET en el seu llibre diari és:

Taula 1.33. Pagament a compte de l’IS

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 20/12/19 (473) HP, ret. i pag. a
compte

3r Pag. a compte IS 1.250,00

n 20/12/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

3r Pag. a compte IS 1.250,00
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A la finalització de l’exercici comptable es merita l’IS. Per tant, correspon efectuar
el seu registre. Previ al seu registre, s’ha de determinar la quota de l’impost, que
serà el resultat d’aplicar el tipus impositiu corresponent a la base imposable. El
resultat comptable es considera la base imposable de l’IS. El compte on s’ha de
recollir comptablement la quota de l’IS és el 630. Impost sobre beneficis.

El resultat comptable és la diferència entre els ingressos de l’exercici i les
despreses necessàries por obtenir-los.

Quan es coneixen l’import de l’IS i els imports de les retencions i els pagaments
a compte efectuats durant l’exercici, poden donar-se dues situacions:

1. L’import de l’IS és superior al total de retencions i pagaments a compte
durant l’exercici. En aquest cas, s’ha de reconèixer una obligació de
l’empresa a favor de la Hisenda pública per la diferència. El registre
comptable és:

• Càrrec al compte 630. Impost sobre beneficis de l’import de la quota
de l’impost

• Abonament al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments
a compte del seu saldo

• Abonament al compte 4752. Hisenda pública, creditora per IS de la
part de la quota pendent de liquidació

2. L’import de l’IS és inferior al total de retencions i pagaments a compte
durant l’exercici. En aquest cas, s’ha de reconèixer un crèdit de la Hisenda
pública a favor de l’empresa. El registre comptable és:

• Càrrec al compte 630. Impost sobre beneficis de per l’import de la
quota de l’impost

• Càrrec al compte 4709. Hisenda pública, deutora per devolució
d’impostos del crèdit a favor de l’empresa (excés de retencions i
pagaments a comptes sobre la quota de l’IS)

• Abonament al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments
a compte del seu saldo

Registre comptable de meritació de l’IS

Al final de l’exerici 2019, la societat FARMALET disposa d’aquesta informació:

• Resultat comptable: 85.320 EUR

• Tipus impositiu IS: 25%

• Retencions i ingressos a compte de l’exercici: 3.850 EUR

La quota de l’impost serà: 85.320, 00 · 0, 25 = 21.330, 00 EUR

Per tant, l’obligació de pagament a reconèixer a favor de la hisenda pública serà:

21.330, 00− 3.850, 00 = 17.480, 00 EUR

El registre comptable de FARMALET en el seu llibre diari per la meritació de l’IS serà:
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Taula 1.34. Meritació de l’IS

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (630) Impost sobre
beneficis

Meritació IS 2019 21.330,00

n1 31/12/19 (473) HP, ret. i pag. a
compte

Meritació IS 2019 3.850,00

n1 31/12/19 (47502) HP, creditora per
IS

Meritació IS 2019 17.480,00

Si el resultat de la societat FARMALET durant l’exercici 2019 fos de 13.420 EUR, la quota
de l’IS seria:

13.420, 00 · 0, 25 = 3.355, 00 EUR

En aquest cas, la societat FARMALET registraria en l’assentament de meritació de l’IS un
crèdit al seu favor per import de 3.850, 00−3.484, 00 = 366, 00 EUR . El registre comptable
de FARMALET en el seu llibre diari per la meritació de l’IS seria:

Taula 1.35. Meritació de l’IS

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (630) Impost sobre
beneficis

Meritació IS 2019 3.355,00

n1 31/12/19 (4709) HP, deutora per
dev, d’impostos

Meritació IS 2019 495,00

n1 31/12/19 (473) HP, ret. i pag. a
compte

Meritació IS 2019 3.850,00

Si en un exercici comptable el total de despeses meritades és superior al total
d’ingressos meritats, el resultat comptable de l’exercici és de pèrdues. Aquestes
pèrdues suposen una base imposable de l’impost de societats negativa que la legis-
lació fiscal actual permet compensar amb bases imposables positives d’exercicis
posteriors.

Una base imposable negativa suposa, en el moment de la seva compensació, una
disminució de l’impost. Per tant, en el moment de meritació de la base imposable
negativa es pot reconèixer el corresponent actiu per a l’impost diferit. Els comptes
que el PGC disposa per a aquesta circumstància són els següents:

• 4745. Crèdits per pèrdues a compensar de l’exercici

• 6301. Impost diferit

El registre comptable és el següent:

• Càrrec al compte 4745. Crèdits per pèrdues a compensar de l’exercici de
l’import de la reducció de l’impost sobre beneficis a pagar en el futur.

• Abonament com a contrapartida el compte 6301. Impost diferit.

Registre comptable de meritació de l’IS amb pèrdues

La societat KARANKA ha obtingut unes pèrdues de 35.470 EUR durant l’exerici 2019. El
tipus impositiu de l’IS al qual està subjecta és del 25%.
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Vegeu les retencions
associades a les

despeses de personal
més endavant, en aquesta

mateixa unitat.

Consulteu els percentatges
de retenció vigent a la

pàgina web de l’Agència
Tributària: bit.ly/1t589VQ.

La reducció de l’import sobre beneficis a pagar en els exercicis posteriors quan obtingui
beneficis serà:

35.470, 00 · 0, 25 = 8.867, 50 EUR

El registre comptable de KARANKA en el seu llibre diari per la meritació de l’IS de l’exerici
2019 és:

Taula 1.36. Meritació de l’IS amb pèrdues

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (4745) Crèdits pèrd. com.
exer. post.

Meritació IS 2019 8.867,50

n 31/12/19 (6301) Impost diferit Meritació IS 2019 8.867,50

1.2.2 Retencions

Les retencions són quantitats que es detreuen al contribuent pel pagador de
determinades rendes perquè està establert en la llei. Aquestes quantitats s’han
d’ingressar a l’Administració tributària com a avançament de la quota de l’impost
que el contribuent ha de pagar.

L’empresa és objecte d’operacions amb retencions per dues bandes:

1. Les empreses tenen obligació de practicar retencions per la meritació de
determinades rendes o servies. En aquests casos la retenció practicada per
l’empresa suposa reconèixer una obligació de pagament a favor de la hisenda
pública. Les operacions més habituals que suposen l’obligació de retenció
són:

• Meritació dels sous i salaris dels treballadors

• Meritació de servies rebuts per part de professionals

• Meritació en el lloguer d’immobles

2. Les empreses són objecte de retenció per la meritació d’ingressos subjectes
a retenció com, per exemple, els rendiments de capital mobiliari i immo-
biliari. En aquests casos, la retenció suposa per a l’empresa reconeixer un
crèdit al seu favor que liquida en el moment de la meritció de l’impost al
qual corresponguin les retencions.

Amb caràcter general, l’obligació de retenir neix en el moment en què se satisfan
o abonen les rendes corresponents. En els rendiments de capital mobiliari
l’obligació de retenir i ingressar a compte neix en el moment de l’exigibilitat
dels rendiments o en el del seu pagament o lliurament, si és anterior. En cas
de rendiments de capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització o
reemborsament d’actius financers, l’obligació neix en el moment de la transmissió,
l’amortització o el reemborsament.

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Retenciones/Cuadro_informativo_tipos_de_retencion_aplicables__2020_.shtml
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El compte del PGC on s’han de recollir les retencions que l’empresa practica és el
4751. Hisenda pública, creditora per retencions practicades. El registre comptable
per la recepció de serveis subjectes a retenció és el següent:

• Càrrec al compte de despesa corresponent de l’import del servei rebut.
Normalment és del sugbrup 62 de serveis exteriors.

• Càrrec al compte 472. Hisenda pública, IVA suportat de les quotes d’IVA
del servei rebut

• Abonament al compte 4751. Hisenda pública, creditora per retencions
practicades de l’import de la retenció practicada

• Abonament al compte 410. Creditors per prestacions de serveis de l’import
pendent de liquidació (import del servei + quota d’IVA - retenció)

Registre comptable de retencions practicades

L’empresa JASPER rep factura dels serveis d’assessoria d’un bufet d’advocats. El detall de
la factura és el següent:

• Data: 15 de març de 2019

• Núm. fra.: 234/19

• Servei facturats: 1.300 EUR

• Quota d’IVA: 273 EUR

• Retenció IRPF: 195 EUR

• Total factura: 1.378 EUR

Amb la informació continguda en la factura l’empresa JASPER anota en el seu llibre diari
el registre següent:

Taula 1.37. Meritació del servei rebut

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 15/03/19 (623) Serveis prof. ind. Servei assor. s/fra nº:
234/19

1.300,00

n 15/03/19 (472) HP, IVA suportat Servei assor. s/fra nº:
234/19

273,00

n 15/03/19 (4751) HP, cred. ret.
pract.

Servei assor. s/fra nº:
234/19

195,00

n 15/03/19 (410) Creditors prest.
serv.

Servei assor. s/fra nº:
234/19

1.378,00

El compte del PGC on s’han de recollir les retencions de les quals és objecte
l’empresa és el 473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte. El registre
comptable per la meritació d’ingressos objecte de retenció és el següent:

• Càrrec al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments a compte
de l’import de la retenció practicada

• Càrrec al compte on es recull el crèdit a favor de l’empresa o al compte del
subgrup 57 de tresoreria corresponent si l’ingrés es cobra (ingrés - retenció).
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• Abonament al compte d’ingrés corresponent en funció de l’operació

Registre comptable de retencions rebudes

El 2 d’abril de 2019 l’entitat financera on l’empresa JASPER té obert un compte corrent
li carrega al compte els interessos a favor de l’empresa corresponent a l’últim trimestre.
L’import brut dels interessos és de 255 EUR subjectes a una retenció del 19%.

L’import de la retenció és:

255, 00 · 0, 19 = 48, 45 EUR

El registre comptable que l’empresa JASPER anota en el seu llibre diari és:

Taula 1.38. Ingressos c./c. amb retenció

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 02/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Interessos c./c. 1r T 206,55

n 02/04/19 (473) HP, ret. i pag. a
compte

Interessos c./c. 1r T 48,45

n 02/04/19 (769) Altres igressos
financers

Interessos c./c. 1r T 255,00

Amb caràcter general, l’obligació de retenir neix en el moment en què se satisfan
o abonen les rendes corresponents. En els rendiments de capital mobiliari
l’obligació de retenir i ingressar a compte neix en el moment de l’exigibilitat
dels rendiments o del seu pagament o lliurament, si és anterior. En el cas
de rendiments de capital mobiliari derivats de la transmissió, amortització o
reemborsament d’actius financers, l’obligació neix en el moment de la transmissió,
l’amortització o el reemborsament. En els guanys patrimonials derivats de la
transmissió o reemborsament d’accions o participacions d’institucions d’inversió
col·lectiva, quan es formalitza la transmissió o el reemborsament de les accions o
participacions.

1.2.3 Personal de l’empresa

Els principals comptes del PGC que afecten les relacions de caràcter laboral són
els següents:

• 460. Bestretes de remuneracions. Lliuraments a compte de remuneracions
al personal de l’empresa.

• 465. Remuneracions pendents de pagament. Dèbits de l’empresa al
personal pels sous i salaris, i indemnitzacions.

• 471. Organismes de la Seguretat Social, deutors. Crèdits a favor de
l’empresa dels diversos organismes de la Seguretat Social relacionats amb
les seves prestacions socials.

• 4751. Hisenda pública, creditora per retencions practicades. Import de les
retencions tributàries efectuades pendents de pagament a la hisenda pública.
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Els documents de la relació
de liquidació de cotitzacions
(RLC) i la relació nominal de
treballadors (RNT) han
substituït els antics TC1 i
TC2, respectivament.

• 476. Organismes de la Seguretat Social, creditors. Deutes pendents
amb organismes de la Seguretat Social com a conseqüència de les seves
prestacions.

• 640. Sous i salaris. Remuneracions, fixes i eventuals, al personal de
l’empresa.

• 641. Indemnitzacions. Quantitats lliurades al personal de l’empresa per
rescabalar-lo d’un dany o perjudici. S’hi inclouen específicament en aquest
compte les indemnitzacions per acomiadament i jubilacions anticipades.

• 642. Seguretat Social a càrrec de l’empresa. Quotes de l’empresa a favor
dels organismes de la Seguretat Social per les diverses prestacions.

Bàsicament el suport documental per registrar les retribucions al personals és:

• Rebut de salari: hi consta el detall de la remuneració especificant els
diferents tipus de percepcions (salari base, variables, en espècie, indem-
nitzacions, complements...). També s’hi detallen les diferents retencions
a càrrec del treballador a favor de la Seguretat Social i a la hisenda pública
(IRPF).

• Relació de liquidació de cotitzacions (RLC): mostra el pagament realitzat
per l’empresa de la cotització mensual a la Seguretat Social dels treballadors
acollits al règim general. També ha d’incloure un llistat de tots els
treballadors que hagin liquidat durant el període. El termini per al pagament
finalitza el dia 22 del mes següent al període de liquidació.

• Relació nominal de treballadors (RNT): inclou tota la informació sobre les
altes, les baixes i les bases de cotització de tots els treballadors de l’empresa
donats d’alta durant aquest mes i informa dels que tenen dret a bonificació
i/o deducció.

• Model 111 de retencions i ingressos a compte: són els rendiments del
treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials
i imputacions de renda. Per a les PIMES que no tinguin obligació d’efectuar
mensualment l’autoliquidació es presenta en els vint primers dies naturals
següents al trimestre natural.

La cronologia dels registres comptables de les operacions relacionades amb la
meritació i la liquidació dels sous i salaris dels treballadors de l’empresa és la
següent:

1. Per les quantitats, si n’hi ha, a compte del sou lliurades als treballadors abans
del final del període de meritació:

• Càrrec al compte 460. Bestretes de remuneracions de l’import de
l’acompte.

• Abonament com a contrapartida al compte del subgrup 57 de tresore-
ria corresponent en funció de com es realitzi el pagament. Normal-
ment és el compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros.
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2. Per la meritació del sou al final del període de liquidació (normalment
mensual):

• Càrrec al compte 640. Sous i salaris de l’import dels sous meritats.
• Abonament al compte 460. Bestretes de remuneracions de l’import,

si n’hi ha, dels acomptes ja liquidats.
• Abonament al compte 4751. Hisenda pública, creditora per retencions

practicades de l’import de les retencions a càrrec de l’IRPF practica-
des per l’empresa.

• Abonament al compte 476. Organismes de la Seguretat Social, credi-
tors de l’import de les obligacions dels treballadors amb la Seguretat
Social corresponents al període de meritació (quota obrera).

• Abonament al compte 465. Remuneracions pendents de pagament de
l’import líquid pendent de liquidar als treballadors (sous, bestretes,
retenció d’IRPF, quotes a la SS a càrrec dels treballadors).

3. Per la meritació de la quota patronal a final de mes:

• Càrrec al compte 642. Seguretat Social a càrrec de l’empresa de
l’import de la quota patronal meritada.

• Abonament com a contrapartida al compte 476. Organismes de la
Seguretat Social, creditors.

4. Per la liquidació als treballadors del salari:

• Càrrec al compte 465. Remuneracions pendents de pagament per
l’import liquidat.

• Abonament com a contrapartida al compte del subgrup 57 de tresore-
ria corresponent en funció de com es realitzi el pagament. Normal-
ment és el compte 572. Bancs i institucions de crèdit c/c vista, euros.

5. Per la liquidació a la Seguretat Social de les quotes obreres i patronal
(document RLC):

• Càrrec al compte 476. Organismes de la Seguretat Social, creditors de
l’import de la quota obrera i quota patronal corresponent al perídoe de
liquidació.

• Abonament com a contrapartida al compte 572. Bancs i institucions
de crèdit c/c vista, euros.

6. Per la liquidació a Hisenda de les retencions d’IRPF, model 111:

• Càrrec al compte 4751. Hisenda pública, creditors per retencions prac-
ticades de l’import de les retencions en concepte d’IRPF practicades.

• Abonament com a contrapartida al compte 572. Bancs i institucions
de crèdit c/c vista, euros.

Registre comptable de les despeses de personal

El 5 de març de 2019 l’empresa CALVADOS fa transferència bancària per import de 600
EUR a favor d’un dels seus treballadors a compte de la nòmina de març.

El registre comptable de l’empresa en el seu llibre diari és el següent:
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Taula 1.39. Compte nòmina

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 05/03/19 (460) Bestretes de
remun.

Acompte nòmina març 600,00

n 05/03/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Acompte nòmina març 600,00

Al final del mes de març l’empresa CALVADOS disposa de la informació següent respcte
de les despese de personal:

• Total de sous i salaris: 12.780 EUR

• RLC: 4.078 EUR (1.100 quota obrera + 2.978 quota patronal)

• Model 111: 2.430 EUR

El registre comptable de CALVADOS, tenint en compte la informació indicada respecte de
les despeses salarials del març, és el següent:

Taula 1.40. Meritació de despeses salarials

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/03/19 (640) Sous i salaris Meritació nòmina març 12.780,00

n1 31/03/19 (460) Bestretes de
remun.

Meritació nòmina març 600,00

n1 31/03/19 (4751) HP, cred. ret.
pract.

Meritació nòmina març 2.430,00

n1 31/03/19 (476) Org. SS, creditors Meritació nòmina març 1.100,00

n1 31/03/19 (465) Remun. pendents
pag.

Meritació nòmina març 8.650,00

n2 31/03/19 (642) SS càrrec de
l’empresa

Quota patronal març 2.978,00

n2 31/03/19 (476) Org. SS, creditors Quota patronal març 2.978,00

L’1 d’abril de 2019 CALVADOS liquida per transferència bancària als seu treballadors
l’import pendent de la nòmina del mes de març. El pagament a les administracions
públiques s’efectua l’últim dia del termini legal establert amb càrrec al compte corrent de
l’empresa.

Els registres comptables de l’empresa CALVADOS en el llibre diari són:

Taula 1.41. Liquidació de despeses salarials

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n3 01/04/19 (465) Remun. pendents
pag.

Liquidació nòmina març 8.650,00

n3 01/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Liquidació nòmina març 8.650,00

n4 20/04/19 (4751) HP, cred. ret.
pract.

Liquidació mode l11
març

2.430,00

n4 20/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Liquidació mode l11
març

2.430,00

n5 22/04/19 (476) Org. SS, creditors Liquidació RLC març 4.078
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Consulteu a “Annexos” el
Pla General de
Comptabilitat.

n5 22/04/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Liquidació RLC març 4.078

1.3 Immobilitzat

Amb caràcter general, l’immobilitzat és aquell patrimoni empresarial que suposa
drets o béns de caràcter permanent. Són elements patrimonials que l’empresa
utilitza per al desenvolupament de la seva activitat. Al PGC hi ha els comptes
destinats al seu registre al grup 2 d’actiu no corrent.

Atenent al PGC, bàsicament es distingeix entre:

• Immobilitzacions intangibles (subgrup 20)

• Immobilitzacions materials (subgrup 21)

1.3.1 Immobilitzacions materials

Segons el PCG, les immobilitzacions materials són elements de l’actiu tangibles,
representats per béns mobles o immobles, excepte els que han de ser classificats
com a inversions immobiliàries. Formen part de l’actiu no corrent del balanç i,
per tant, són béns que romanen a l’empresa per un període superior a l’any.

El PGC recull l’immobilitzat material al subgrup 21, amb els comptes següents:

• 210. Terrenys i béns naturals

• 211. Construccions

• 212. Instal·lacions tècniques

• 213. Maquinària

• 214. Utillatge

• 215. Altres instal·lacions

• 216. Mobiliari

• 217. Equips per a processos d’informació

• 218. Elements de transport

• 219. Altre immobilitzat material
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Valoració inicial

Les normes de registre i valoració (NRV) 2a i 3a indiquen que l’immobilitzat es
valorarà inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció. Es permet la
inclusió d’impostos indirectes només si no són recuperables. El preu d’adquisició
és la suma de l’import facturat pel venedor (un cop deduïts els descomptes i
rebaixes de tota mena) més les despeses addicionals fins a la posada en condicions
de funcionament (esplanació, enderroc, transport, assegurances, instal·lació, etc.).

Els deutes originats per l’adquisició d’elements d’immobilitzat material es recu-
llen en els comptes següents:

• 173. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini

• 175. Efectes a pagar a llarg termini

• 523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini

• 525. Efectes a pagar a curt termini

El registre comptable de l’adquisició de l’immobilitzat és el següent:

• Càrrec al compte d’immobilitzat corresponent al bé que s’adquireixi pel seu
preu d’adquisició o cost de producció.

• Càrrec al compte 472. Hisenda pública, IVA suportat de la quota d’IVA
corresponent a l’immobilitzat adquirit.

• Abonament al compte 173. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini del
deute pendent de liuqidar amb venciment superior a l’any.

• Abonament al compte 523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini del
deute pendent de liquidar amb venciment igual o inferior a l’any.

• Abonament al compte del subgrup 57 de tresoreria corresponent en funció
del mètode de pagament dels imports liquidats al comptat.

Adquisició d’immobilitzat

L’empresa Cent Passos adquireix una maquinària per incorporar al seu procés de producció.
L’import de la factura de compra és el següent:

• Data: 1 de juliol de 2019

• Núm. fra.: 231/19

• Import de la màquina: 45.000 EUR (+ IVA 21%)

• Despeses d’instal·lació: 1.200 EUR (+ IVA 21%)

• Quota d’IVA: 9.702

• Total factura: 55.902 EUR

• Condicions: 10% al comptat mitjançant xec i la resta en 36 pagaments mensuals d’igual
import
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El tranport de la maquinària des de la seu del proveïdor fins a les instal·lacions de Cent
Passos va a càrrec de l’empresa compradora. Se n’encarrega l’empresa Transports Lluc,
que factura el 3 de juliol de 2019 450 EUR (més IVA) pel servei.

Els imports corresponents al pagament al comptat i les mensualitats a liquidar al proveïdor
són els següents:

• Total facturat pel proveïdor: (45.000, 00 + 1.200) · 1, 21 = 55.902, 00 EUR

• Pagament al comptat amb xec bancari: 55.902, 00 · 0, 1 = 5.590, 20 EUR

• Import ajornat a llarg termini: 55.902,00·0,9
36

· 24 = 33.541, 20 EUR

• Import ajornat a curt termini: 55.902,00·0,9
36

· 12 = 16.770, 60 EUR

Els registres comptables de l’empresa Cent Passos en el llibre diari per l’adquisiicó de la
maquinària són:

Taula 1.42. Adquisició d’immobilitzat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 01/07/19 (213) Maquinària Adq. maquinària s/fra
núm. 231/19

46.200,00

n 01/07/19 (472) HP, IVA suportat Adq. maquinària s/fra
núm. 231/19

9.702,00

n 01/07/19 (173) Proveïdors d’imm
ll/t

Adq. maquinària s/fra
núm. 231/19

33.541,20

n 01/07/19 (523) Proveïdors d’imm
c/t

Adq. maquinària s/fra
núm. 231/19

16.770,60

n 01/07/19 (572) Bancs c/c vista,
euros

Adq. maquinària s/fra
núm. 231/19

5.590,20

n1 03/07/19 (213) Maquinària Transport adq.
maquinària

450,00

n1 03/07/19 (472) HP, IVA suportat Transport adq.
maquinària

94,50

n1 03/07/19 (410) Creditors prest.
serv.

Transport adq.
maquinària

544,50

El preu d’adquisició de la maquinària serà el que es mostra en la taula 1.43:

Taula 1.43. Preu d’adquisició
Concepte Import

Import de la maquinària 45.000,00

Despeses d’instal·lació 1.200,00

Transport 450,00

Preu d’adquisició 46.650,00

El saldo del llibre major del compte 213. Maquinària mostra el preu d’adquisició de la
maquinària:

Taula 1.44. Llibre major 213. Maquinària

Núm.
ass.

Data Concepte Deure Haver Saldo

n 01/07/19 Adq. maquinària s/fra núm. 231/19 46.200,00 46.200,00

n1 03/07/19 Transport adq. maquinària 450,00 46.650,00
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Totes les despeses destinades al sosteniment (reparació, conservació i renovació)
de l’immobilitzat es consideren despeses de l’exercici, i únicament s’incorporen
a l’actiu com a major valor del bé, sempre que suposin un augment de la seva
capacitat, productivitat o allargament de la vida útil i sempre que sigui possible
conèixer o estimar raonablement el valor comptable dels elements reemplaçats, si
hi ha substitució.

El registre comptable d’aquest tipus de despeses és el següent:

• Càrrec al compte 622. Reparacions i conservació de l’import del servei
facturat

• Càrrec al compte 472. Hisenda pública, IVA suportat de la quota d’IVA del
servei facturat

• Abonament al compte 410. Creditors per prestació de serveis del total
facturat pel servei

Despeses de reparacions i conservacions

L’empresa ColorPlus factura el 12 d’abril de 2019 a l’empresa Lingosa 1.200 EUR més IVA
per treballs de pintura a les instal·lacions de Lingosa.

L’empresa Lingosa registra en el llibre diari el següent assentament pel servi facturat:

Taula 1.45. Despeses de reparacions i conservacions

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 12/04/19 (622) Reparacions i con. Treballs de pintura 1.200,00

n 12/04/19 (472) HP, IVA suportat Treballs de pintura 252,00

n 12/04/19 (410) Creditors prest.
serv.

Treballs de pintura 1.452,00

1.3.2 Immobilitzacions intangibles

Les immobilitzacions intangibles són actius no monetaris susceptibles de va-
loració econòmica. Es diferencia de l’immobilitzat material fonamentalment
per no tenir substància física, encara que estan representades per documents o
inscripcions en registres públics com és el cas de les patents.

Aquest tipus d’immobilitzat es materialitza en un dret derivat d’un document
legal. Per exemple, una marca, una patent, etc. En altres casos, s’originen com a
conseqüència d’inversions de l’empresa i que es poden materialitzar si tenen èxit
en una propietat industrial.

Pot haver-hi un altre tipus d’intangibles generats per l’empresa però que davant
de la dificultat de ser valorats de manera fiable no poden ser donats d’alta en el
balanç, com és el cas del valor de la cartera de clients.

El PGC recull l’immobilitzat intangible al subgrup 20, amb els comptes següents:
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• 200. Investigació

• 201. Desenvolupament

• 202. Concessions administratives

• 203. Propietat industrial

• 204. Fons de comerç

• 205. Drets de traspàs

• 206. Aplicacions informàtiques

• 209. Avançaments per a immobilitzacions intangibles

Reconeixement

D’acord amb les normes de registre i valoració del PGC, a més de complir la
definició d’actiu (recursos controlats econòmicament per l’empresa resultants
de successos passats dels quals s’espera que l’empresa obtingui beneficis o
rendiments econòmics en el futur) i els criteris de registre i reconeixement del
marc conceptual, per ser reconeguts inicialment cal que compleixin el criteri
d’identificabilitat.

Complir el criteri d’identificabilitat implica que un actiu intangible, com que no
té aparença física, compleixi algun dels dos requisits següents:

• Ha de ser separable de l’empresa (que es pugui vendre, cedir o lliurar per a
la seva explotació, arrendament o intercanvi).

• Ha de sorgir de drets legals o contractuals.

Valoració inicial

Els criteris de valoració de l’immobilitzat intangible es recullen en les normes de
registre i valoració (NRV) 5a i 6a del PGC. La norma 5a estableix la valoració
inicial i posterior, mentre que en la norma 6a es regulen les normes particulars
sobre l’immobilitzat intangible. Inicialment es reconeix l’immobilitzat intangible,
igual que l’immobilizat material, pel seu preu d’adquisició o cost de producció.
El reconeixement compatble dels dèdits originats per l’adquisició d’elements
d’immobilitzat intangible són els mateixos que per a l’immobilitzat material.

El registre comptable de l’adquisició de l’immobilitzat intangible és el mateix que
el de l’immobilitzat material:

• Càrrec al compte d’immobilitzat intangible pel preu d’adquisició o cost de
producció

• Càrrec al compte 472. Hisenda pública, IVA suportat de la quota d’IVA
corresponent a l’immobilitzat adquirit
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• Abonament al compte 173. Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini de
deute pendent de liquidació amb venciment superior a l’any

• Abonament al compte 523. Proveïdors d’immobilitzat a curt termini del
deute pendent de liquidació amb venciment igual o inferior a l’any

• Abonament al compte del subgrup 57 de tresoreria corresponent en funció
del mètode de pagament dels imports liquidats al comptat

1.3.3 Amortització de l’immobilitzat

Des del punt de vista comptable, l’amortització de l’immobilitzat és la represen-
tació comptable de la pèrdua de valor o la depreciació de caràcter irreversible que
experimenta l’actiu no corrent.

La depreciació és la pèrdua de valor que pateix l’immobilitzat per diferents causes:

• Envelliment funcional, originat per la seva utilització.

• Envelliment físic, originat pel transcurs del temps independent de la seva
utilització.

• Envelliment econòmic o obsolescència, originat per les possibles innovaci-
ons tecnològiques.

Atenent les diferents causes de depreciació, l’immobilitzat s’ha d’amortitzar des
del moment que està en condicions d’entrar en funcionament, és a dir, des del
moment en què l’immobilitzat està en condicions de generar ingressos mitjançant
la seva utilització en l’activitat empresarial.

Tots els elements d’immobilitzat intangible i material s’amortitzen, excepte els
elements patrimonials recollits al compte 210. Terrenys i béns naturals, ja que
s’estima que aquests elements amb caràcter general no pateixen cap tipus de
depreciació.

Per registrar l’amortització el PGC opta pel denominat mètode indirecte, que
consisteix a reflectir la quantia anual de la depreciació soferta per l’actiu carregant
un compte de despesa.

Els comptes que intervenen en el registre comptable són:

• 280. Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible

• 281. Amortització acumulada de l’immobilitzat material

• 680. Amortització de l’immobilitzat intangible

• 681. Amortització de l’immobilitzat material
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Els comptes 280. Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible i 281.
Amortització acumulada de l’immobilitzat material solen desglossar-se en sub-
comptes per identificar l’amortització acumulada de cada element d’immobilitzat
de l’empresa.

Per calcular l’import de la quota d’amortització s’han de determinar els conceptes
següents:

• Preu d’adquisició: import pel qual es va donar d’alta l’element en la
comptabilitat.

• Valor residual: import que, en el moment d’adquisició, s’estima que
l’empresa podria obtenir per la seva venda o una altra forma de disposició,
una vegada deduïts els costos estimats per a la venda al final de la seva vida
útil.

• Base amortitzable: import total a imputar com a despesa durant la vida útil
de l’actiu. S’obté per diferència entre el preu d’adquisició i el valor residual.

• Vida útil: període de temps durant el qual l’empresa espera utilitzar l’actiu
amortitzable.

• Quota d’amortització anual: import de la depreciació anual de l’actiu que
haurà de registrar-se.

• Mètode de càlcul de la quota anual d’amortització: existeixen múltiples
mètodes per al càlcul de la quota anual d’amortització. Vegeu-ne dos:

– Amortització constant o lineal: suposa que el bé es deprecia de
manera homogènia i consisteix a distribuir la base amortitzable de
l’actiu entre els anys de vida útil estimada: Quota d′amortització =
Base d′amortització

vida util
– Amortització variable tecnicofuncional: suposa que l’actiu es depre-

cia en funció de l’ús que es realitzi i no del temps recorregut. Per tant, a
major ús major quota d’amortització. La vida útil de l’actiu s’expressa
en unitats i no en temps (unitats de producte, hores de funcionament,
quilòmetres recorreguts, etc.)

Amortització per unitat =
Base d′amortització

vida útil (en unitats)

Quota d′amortització anual = amortització per unitat× unitats anuals

El registre comptable de l’amortització de l’immobilitzat és el següent:

• Càrrec al compte 680. Amortització de l’immobilitzat intangible o al
compte 681. Amortització de l’immobilitzat material, en funció de si es
tracta d’un immobilitzat intangible o material, de l’import de la dotació de
l’exercici.

• Abonament com a contrapartida al compte d’amortització acumulada de
l’element d’immobilitzat corresponent.
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Amortització de l’immobilitzat

Respecte dels elements d’immobilitzat de l’empresa Tecnolar, disposem de la informació
següent:

Taula 1.46.

Element d’immobilitzat Preu
d’adquisició

Data
d’adquisició

Vida útil Valor
residual

Programari informàtic de gestió 950 15/09/16 5 anys nul

Ordinadors per a la gestió
empresarial

4.300 15/09/16 5 anys nul

Vehicle per a la distribució de
productes

24.500 01/07/19 500.000
Km

1.500

El mètode d’amortització de Tecnolar per a l’amortització de l’immobilitzat és el constant
per al programari i els ordinadors, i el tecnicofuncional per al vehicle. Durant l’exercici 2019
el vehicle ha recorregut 54.730 km.

Les quotes d’amortització de l’immobilitzat són les següents:

• Programari: 950,00
5 anys

= 190, 00 EUR

• Ordinadors: 4.300,00
5 anys

= 860, 00 EUR

• Vehicle: 24.500,00−1.500,00
500.000 km

· 54.730 km = 2.517, 58 EUR

L’empresa Tecnolar registra en el llibre diari el següent assentament per a la dotació
d’amortitzacions de l’exerici 2019:

Taula 1.47. Dotació amortització

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (680) Amort. imm.
intangible

Amortització 2019 190,00

n 31/12/19 (681) Amort. imm.
material

Amortització 2019 3.377,58

n 31/12/19 (2806) A.A. aplicacions
infor.

Amortització 2019 190,00

n 31/12/19 (2817) A.A. equips proc.
infor.

Amortització 2019 860,00

n 31/12/19 (2818) A.A. elem.
transport

Amortització 2019 2.517,58

1.3.4 Deteriorament de valor de l’immobilitzat

A més de la pèrdua de valor de caràcter irreversible que pateix l’immobilitzat,
aquest també pot ser objecte de pèrdues de valor reversibles, és a dir, pèrdues de
valor no definitives. El PGC diu que es produeix una pèrdua per deteriorament
d’un element (en aquest cas, un immobilitzat) quan el seu valor comptable supera
el seu valor recuperable. L’import recuperable és el major dels dos imports
següents:

• Valor raonable – cost de venda. El valor raonable és l’import pel qual
pot ser intercanviat un actiu o liquidat un passiu entre parts degudament
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informades que facin la transacció en condicions d’independència mútua,
sense pressions. Pot ser un valor fiable de mercat o un producte de
determinades tècniques reconegudes de valoració.

• Valor en ús. El valor en ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu esperats,
mitjançant la seva utilització en el curs normal del negoci, actualitzats a un
tipus de descompte adequat ajustat als riscos específics.

L’estimació dels deterioraments i el seu registre s’ha d’efectuar al tancament de
cada exercici comptable.

La diferència entre els deterioraments de l’immobilitzat i les amortitzacions és que
les pèrdues registrades com a amortitzacions són pèrdues definitives, mentre que
en les pèrdues registrades com a deteriorament existeix la possibilitat de revertir-
les si l’element d’immobilitzat recupera el seu valor.

El reconeixement d’un deteriorament sobre un immobilitzat suposa un ajustament
en la seva quota d’amortització anual. El seu valor comptable és inferior i, per
tant, la seva base d’amortització pendent és inferior a l’existent amb anterioritat
al registre del deteriorament de valor.

Els comptes per al registre de deterioraments són:

• 290. Deteriorament del valor de l’immobilitzat intangible

• 291. Deteriorament del valor de l’immobilitzat material

• 690. Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat intangible

• 691. Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material

• 790. Reversió de deteriorament de l’immobilitzat intangible

• 791. Reversió de deteriorament de l’immobilitzat material

Igual que passa amb els comptes d’amortització acumulada, els comptes 290.
Deteriorament del valor de l’immobilitzat intangible i 291. Deteriorament del
valor de l’immobilitzat material solen desglossar-se en subcomptes per identificar
el deteriorament de cada element d’immobilitzat de l’empresa.

El registre comptable de deterioraments és el seguent:

• Càrrec al compte 690. Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat in-
tangible o 691. Pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat material, en
funció de si es tracta d’un immobilitzat intangible o material, de l’import
del deteriorament estimat.

• Abonament com a contrapartida al compte de deteriorament de l’element
d’immobilitzat corresponent.

Deteriorament de l’immobilitzat

L’empresa FITOSA disposa d’un terreny que figura al seu balanç per import de 23.600 EUR
al tancament de l’exerici 2018. El seu valor recuperable en aquesta data és de 19.900 EUR.
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L’import de deteriorament del terreny serà:

23.600, 00− 19.900, 00 = 3.700, 00 EUR

El registre comptable de l’empresa FITOSA en el seu llibre diari és el següent:

Taula 1.48. Deteriorament d’immobilitzat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/18 (691) Pèrdues det. imm.
mat.

Deteriorament terreny 3.700,00

n 31/12/18 (2911) Det. valor terr. i
béns nat.

Deteriorament terreny 3.700,00

Si deixen d’existir les circumstàncies del deteriorament de l’immobilitzat, s’haurà
de comptabilitzar la seva reversió. El registre comptable serà el següent:

• Càrrec al compte de deteriorament de l’element d’immobilitzat correspo-
nent per l’import de la reversió.

• Abonament com a contrapartida al compte 790. Reversió de deteriorament
de l’immobilitzat intangible o 791. Reversió de deteriorament de l’immo-
bilitzat material, en funció de si es tracta d’un immobilitzat intangible o
material, de l’import del deteriorament estimat.

Reversió de deteriorament d’immobilitzat

A data de tancament de l’exercici 2019 el valor recuperable del terreny de què disposa
l’empresa FITOSA és de 32.500 EUR.

Com que el valor pel qual figura el terreny en la comptabilitat de l’empresa és de 23.600
EUR, el valor recuperable de l’immobilitzat és superior al seu valor comptable i, per tant,
s’ha de fer la reversió del deteriorament existent.

El registre comptable de l’empresa FITOSA en el seu llibre diari és el següent:

Taula 1.49. Reversió deteriorament d’immobilitzat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (2911) Det. valor terr. i
béns nat.

Reversió det. terreny 3.700,00

n 31/12/19 (791) Reversió det. imm
.mat.

Reversió det. terreny 3.700,00

1.3.5 Baixa d’elements de l’immobilitzat

Pot passar que abans d’arribar al final de la vida útil d’un immobilitzat l’empresa
decideixi vendre’l. En aquest cas s’ha de reconèixer un dret de cobrament i, per
altra banda, reconèixer també una pèrdua o un benefici per la seva venda. Els
comptes que s’utilitzen són els següents:

• 252. Crèdits a llarg termini per la venda d’immobilitzat
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• 543. Crèdits a curt termini per la venda d’immobilitzat

• 670. Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible

• 671. Pèrdues procedents de l’immobilitzat material

• 770. Beneficis procedents de la venda d’immobilitzat intangible

• 771. Beneficis procedents de la venda d’immobilitzat material

Per determinar el benefici o la pèrdua procedent de la venda de l’operació s’ha
de comparar el valor comptable de l’immobilitzat en el moment de la venda i el
preu de venda. El valor comptable és el seu valor en llibres, és a dir, l’import
pel qual es va reconèixer la seva adquisició menys la seva amortització acumulada
fins a la data de la seva venda. També cal tenir en compte qualsevol deteriorament
registrat associat a l’immobilitzat en venda. S’ha de reconèixer un benefici si el
valor comptable és inferior al preu de venda i s’ha de reconèixer una pèrdua si el
valor comptable és superior al preu de venda.

Valor comptable (VC) = preu d’adquisició - amortització acumulada -
deteriormanent de l’immobilitzat

• Si VC < preu de venda de l’immobilitzat: reconeixement d’un benefici

• Si VC > preu de venda de l’immobilitzat: reconeixement d’una
pèrdua

El registre comptable per la baixa de l’immobilitzat és el següent:

• Càrrec pel seu saldo al compte d’amortització acumulada de l’immobilitzat
que s’està donant de baixa.

• Càrrec pel seu saldo, si n’hi ha, al compte de de deteriorament de valor de
l’immobilitzat que s’està donant de baixa.

• Càrrec, si la baixa suposa el reconeixement d’una pèrdua, al compte 670.
Pèrdues procedents de l’immobilitzat intangible o 671. Pèrdues procedents
de l’immobilitzat material, en funció del tipus d’immobilitzat que sigui, de
l’import de la pèrdua.

• Càrrec als comptes 253. Crèdits a llarg termini per la venda d’immobilitzat
i 543. Crèdits a curt termini per la venda d’immobilitzat dels crèdita a favor
de l’empresa amb venciment respectivament superiors o inferiors a l’any.

• Abonament del preu d’adquisició al compte d’immobilitzat motiu de la
baixa.

• Abonament al compte 477. Hisenda pública, IVA repercutit de la quota
d’IVA corresponent al preu de venda.
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• Abonament, si la baixa suposa el reconeixement d’un benefici, al compte
770. Beneficis procedents de la venda d’immobilitzat intangible o 771.
Beneficis procedents de la venda d’immobilitzat material, en funció del
tipus d’immobilitzat que sigui, de l’import del benefici.

Si la baixa de l’immobilitzat es produeix per causes extraordinàries, la pèrdua es
registra al compte 678. Pèrdues excepcionals.

Baixa per venda d’immobilitzat

L’empresa MALPASA vol vendre part de la maquinària que utilitza en el seu procés
productiu. Les dades de l’operació són les següents:

• Data de venda: 1 de juliol de 2019.

• Preu d’adquisició de la maquinària: 18.910 EUR

• Data d’adquisició: 1 de setembre de 2015

• Vida útil estimada: 10 anys

• Valor residual estimat: 1.250 EUR

• Amortització acumulada a data d’inici de l’exerici 2019: 5.886,67 EUR

• Preu de venda: 15.200 EUR + IVA 21%

• Condicions: 18 pagamaments d’igual import

El primer que s’ha de calcular és el valor comptable de la maquinària a data de l’operació
de venda:

V C = preu d′adquisició− amotització acumulada− deteriorament de valor

L’amortització acumulada en data de l’operació és l’amortització a data de l’inici de l’exerici
més la coresponent a la de l’exercici 2019 (des de l’1 de gener fins la data de venda: 6
mesos):

Amortització 2019 = 18.910,00−1.250,00
10

· 6
12

= 883, 00 EUR

Amortització a 01.07.19 = 5.886, 67 + 883, 00 = 6.769, 67 EUR

El valor comptables queda:

V C = 18.910, 00− 6.769, 67 = 12.140, 33 EUR

Comparant el preu de venda amb el valor comptable s’obté el resultat de l’operació:

15.200, 00 > 12.140, 33 ⇒ benefici : 3.059, 67 EUR

Respecte del crèdit que s’ha de reconèixer per la venda de la maquinària, una part serà a
curt termini (12 mesos) i l’altra part serà a llarg terminia (8 mesos):

Crèdit a c/t : 15.200,00·1,21
18

· 12 = 12.261, 33 EUR

Crèdit a ll/t : 15.200,00·1,21
18

· 6 = 6.130, 67 EUR

El registre comptable de l’empresa MALPASA en el llibre diari per la venda de la maquinària
serà:
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Taula 1.50. Venda d’immobilitzat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 01/07/19 (681) Amort. imm.
material

Amortització 2019 883,00

n 01/07/19 (2813) A.A. maquinària Amortització 2019 883,00

n1 01/07/19 (2813) A.A. maquinària Venda maquinària 6.769,67

n1 01/07/19 (253) Crèdits ll/t venda
d’imm.

Venda maquinària 6.130,67

n1 01/07/19 (543) Crèdits c/t venda
d’imm.

Venda maquinària 12.261,33

n1 01/07/19 (213) Maquinària Venda maquinària 18.910,00

n1 01/07/19 (477) HP, IVA repercutit Venda maquinària 3.192,00

n1 01/07/19 (771) Beneficis proc.
venda imm. mat.

Venda maquinària 3.059,67
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Vegeu la gran majoria de
les operacions
esmentades en apartats
anteriors. En aquest punt
únicament s’enuncien.

2. Operacions de final d’exercici

Al final de l’exercici comptable totes les operacions amb incidència sobre el patri-
moni empresarial estan registrades, és el moment de la regularització comptable
i la formulació dels comptes anuals. La finalitat de la regularització és obtenir el
resultat comptable de l’exercici. Previ al càlcul aquest resultat comptable, s’han
de fer una sèrie d’ajustos comptables necessaris per assegurar que la informació
comptable mostra la imatge de la situació economicofinancera de l’empresa.
Aquests ajustos suposen el reconeixement de possibles despeses i/o ingressos.

El cicle comptable complet comprèn els apartats següents:

1. Assentament d’obertura

2. Registre de les operacions del període

3. Traspàs dels assentaments al llibre major

4. Balanç de comprovació de sumes i saldos (almenys cada tres mesos)

5. Operacions de regularització

6. Balanç de comprovació de sumes i saldos

7. Assentament de regularització d’ingressos i despeses

8. Tancament dels llibres

9. Elaboració i presentació d comptes anuals

Les operacions de tancament són aquelles que s’han de dur a terme entre els punts
5 i 8 del llistat.

2.1 Operacions de regularització

L’objectiu de les operacions de regularització és aconseguir que la comptabilitat
de l’empresa reflecteixi la situació real dels diferents elements patrimonials en la
data de finalització de l’exercici comptable.

Aquest procés comprèn les operacions següents:

• Regularització de comptes patrimonials

• Regularització d’existències

• Reclassificació de determinats elements patrimonials



Procés integral de l’activitat comercial 56 Operacions no comercials, tancament de l’exercici i comptes anuals

• Actualització de saldos en moneda estrangera

• Amortitzacions

• Registre del deteriorament del valor de determinats actius

• Ajustos per periodificacions

• Càlcul i registre de l’impost de societats (IS)

2.1.1 Regularització de comptes patrimonials

La regularització de comptes patrimonials té l’objectiu d’aconseguir que els saldos
dels diferents elements patrimonials reflecteixin la realitat. L’assentament és del
tipus següent:

• Càrrec al compte 659. Altres pèrdues en gestió corrent de l’import de la
diferència entre el valor comptable l’element patrimonial a regularitzar i la
seva situació real.

• Abonament com a contrapartida al compte d’element patrimonial que
s’estigui regularitzant.

Regularització de compte patrimonial

A data de tancament de l’exerici 2019 el compte 570. Caixa, euros mostra un saldo deuor
de 470 EUR. La revisió dels diners en metàl·lic de què disposa l’empresa mostra un import
de 390 EUR. L’empresa ha de fer el registre comptable necessari perquè el compte mostri
la situació real de la caixa de l’empresa.

L’import de l’ajust és la diferència entre el saldo del compte i la seva situació real: 470, 00−
390, 00 = 80, 00 EUR

El registre comptable és el següent:

Taula 2.1. Regularització d’element patrimonial

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (659) Altres pèrd. gestió
corrent

Regularització caixa 80,00

n1 31/12/19 (572) Caixa, EUR Regularització caixa 80,00

2.1.2 Regularització d’existències

Amb la regularització d’existències s’aconsegueix que els saldos dels comptes
d’existències reflecteixin el valor de les existències finals. El procés tracta
d’abonar els comptes d’existències per import del seu saldo, que serà el valor de
les existències inicials, i posteriorment carregar els comptes per l’import de les
existència finals, obtingudes per mitjans extracomptables. Els comptes utilitzats
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com a contrapartida per recollir la diferència entre saldo inicial i final són del
subgrup 61 o 71, segons el tipus d’existències de les quals es tracti.

Aquest comptes dels subgrup 61 i 71 actuen com a ingrés o despesa en funció de
la diferència entre els imports de les existències inicials i finals:

• Ingrés: si l’import de les existències finals és superior a l’import de les
existències inicials.

• Despesa: si l’import de les existències inicials és superior a l’import de les
existències finals.

El registre comptable de la regularització d’existències es realitza en dos assenta-
ments:

1. Baixa el valor de les existències inicials:

• S’abonen els comptes del grup 3 d’existències pel seu saldo, que serà
el valor de les existències a data d’inici de l’exercici.

• Es carreguen els comptes dels subgrups 61 i 71 que corresponguin
amb l’import del valor inicial de les existències.

2. Registre del valor final de les existències a data de tancament:

• Es carrega als comptes del grup 3 d’existències l’import del valor final de
les existències en el magatzem a data de tancament.

• S’abona als comptes dels subgrup 61 i 71 que corresponguin per l’import
del valor final de les existències al magatzem a data de tancament.

Regularització d’existències

A data de tancament de l’exerici 2019 disposem de la següent informació respecte de les
existències d’una empresa:

• Saldo del compte 300. Mercaderies: 2.800 EUR

• Import de les existències finals de mercaderies: 3.200 EUR

El registre de la regularització d’existències seria el següent:

Taula 2.2. Regularització d’existències

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (610) Variació d’exist. mercaderies Regularització d’existències (Ei) 2.800,00

n1 31/12/19 (300) Mercaderies Regularització d’existències (Ei) 2.800,00

n2 31/12/19 (300) Mercaderies Regularització d’existències (Ef) 3.200,00

n2 31/12/19 (610) Variació d’exist. mercaderies Regularització d’existències (Ef) 3.200,00
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2.1.3 Reclassificació d’elements patrimonials

Les parts dels dèbits i crèdits recollides en comptes a llarg termini i amb venciment
en els propers 12 mesos s’han de reclassificar en els comptes a curt termini que
correspongui.

El registre comptable és el següent:

1. Dèbits:

• Es carregarà al compte representatiu del dèbit a llarg termini l’import
del dèbit amb venciment durant el proper exercici (12 mesos o menys).

• S’abonarà com a contrapartida al compte representatiu del dèbit a curt
termini.

2. Crèdits:

• Es carregarà al compte representatiu del crèdit a curt termini l’import
del crèdit amb venciment durant el proper exercici (12 mesos o menys).

• S’abonarà com a contrapartida al compte representatiu del crèdit a
llarg termini.

Reclassificació d’elements patrimonials

A data de tancament de l’exerici 2019 el compte 252. Crèdits a llarg termini per la venda
d’immobilitzat d’una empresa mostra un saldo de 6.800 EUR, dels quals la meitat tenen
venciment durant l’exercici 2020.

El registre comptable és el següent:

Taula 2.3. Reclassificació d’elements patrimonials

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (543) Crèdits c/t venda d’imm. Reclassificació crèdit 3.400,00

n1 31/12/19 (253) Crèdits ll/t venda d’imm. Reclassificació crèdit 3.400,00

2.1.4 Actualització de saldos en moneda estrangera

Atenent a la NRV 11a Moneda estrangera, les partides monetàries al tancament
de l’exercici es valoren aplicant el tipus de canvi existent en aquesta data. S’ha
de tenir present la diferent valoració que pot haver-hi entre la data de meritació
del saldo en moneda estrangera i la data de tancament de l’exercici. Com a
conseqüència d’aquesta variabilitat, pot succeir que la valoració en euros a data
de meritació del saldo sigui superior o inferior a la seva valoració en euros a data
de tancament. En funció de si el saldo representa un dèbit o un crèdit, aquesta
variació suposa el reconeixement d’una pèrdua o un benefici a data de tancament.
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En cas que a data de tancament es produeixi una devaluació del dèbit o una
revalorització del crèdit, el registre és el següent:

• Càrrec al compte 4004. Proveïdors moneda estrangera o 4304. Clients
moneda estrangera, segons si es tracta d’un dèbit o un crèdit respectivament,
de l’import de la devaluació o revalorització.

• Abonament com a contrapartida al compte 768. Diferències positives de
canvi.

Si, pel contrari, al tancament es produeix una revalorització del dèbit o una
devaluació del crèdit, el registre és el següent:

• Càrrec al compte 668. Diferències negatives de canvi de l’import de la
devaluació o revalorització.

• Abonament com a contrapartida al compte 4004. Proveïdors moneda
estrangera o 4304. Clients moneda estrangera, segons si es tracta d’un dèbit
o crèdit un respectivament.

Actualització de saldos en moneda estrangera

A data de tancament, una empresa disposa dels següents saldos en moneda estrangera:

• 4004. Proveïdors de moneda estrangera: 4.362,98 EUR (corresponents a 3.793,90 GBP)

• 4304. Clients de moneda estrangera: 7.598,34 EUR (correspoents a 8.537,46 USD)

El tipus de canvi a data de tancament de l’exercici euros/lliura esterlina és de 1,19
EUR/GBP, i el tipus de canvi euros/dòlar americà és de 0,96 EUR/USD. El cas de la variació
del tipus de canvi euros-lliura esterlina suposa el reconeixement d’una pèrdua, mentre que
la variació en el tipus de canvi euros dòlar/americà suposa el reconeixement d’un benefici:

• 3.793, 89 GBP · 1, 19EUR/GBP = 5.191, 94EUR → P èrdua : 5.191, 94 − 4.362, 97 =

828, 96 EUR

• 8.537, 46 USD · 0, 96EUR/USD = 8.195, 96EUR → Benefici : 8.195, 96 − 7.598, 34 =

587, 62 EUR

El registre comptable en el llibre diari és el següent:

Taula 2.4. Actualització de saldos en moneda estrangera

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (668) Diferències negatives de canvi Actualització saldos m.e. 828,96

n1 31/12/19 (4004) Prov. moneda estrangera Actualització saldos m.e. 828,96

n2 31/12/19 (4304) Prov. moneda estrangera Actualització saldos m.e. 587,62

n2 31/12/19 (768) Diferències positives de canvi Actualització saldos m.e. 587,62
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2.1.5 Amortitzacions

Al tancament de l’exercici s’ha de registrar la pèrdua de valor de l’immobilitzat
produïda per la depreciació d’aquests elements pel pas del temps, el seu ús i
l’obsolescència.

El registre comptable de l’amortització de l’immobilitzat és el següent:

• Càrrec de l’import de la dotació de l’exercici al compte 680. Amortització
de l’immobilitzat intangible o 681. Amortització de l’immobilitzat material,
en funció de si es tracta d’un immobilitzat intangible o material.

• Abonament com a contrapartida al compte d’amortització acumulada de
l’element d’immobilizat que correspongui.

Amortitzacions

La informació disponible respecte de l’immobilitzat d’una empresa és la següent:

Taula 2.5.

Codi Títol Preu d’adquisició (EUR) Data d’adquisició Valor
residual

Vida útil

206 Aplicacions informàtiques 1.300 15/02/17 nul 5 anys

217 Elements per al procés de la informació 7.500 15/02/17 nul 5 anys

218 Elelements de transport 46.000 01/09/18 2.500 10 anys

Si tot l’immobilitzat s’amortitza mitjançant el mètode lineal, les dotacions de l’exercici seran:

Taula 2.6.

Codi Títol Dotació 2019

206 Aplicacions informàtiques 1.300,00
5 = 260, 00 EUR

217 Elements per al procés de la informació 7.500,00
5 = 1.500, 00 EUR

218 Elements de transport 46.000,00−2.500,00
10 = 4.350, 00 EUR

El registre comptable de l’amortització és el següent:
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El reconeixement d’un
deteriorament del valor d’un
element d’immobilitzat
suposa recalcular les seves
dotacions en l’amortització.

Taula 2.7. Amortitzacions

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (680) Amort. imm. intangible Amortitzacions 2019 260,00

n1 31/12/19 (681) Amort. imm. material Amortitzacions 2019 5.850,00

n1 31/12/19 (2806) A.A. aplicacions infor. Amortitzacions 2019 260,00

n1 31/12/19 (2817) A.A. equips proc. infor. Amortitzacions 2019 1.500,00

n1 31/12/19 (2817) A.A. elem. transport Amortitzacions 2019 4.350,00

2.1.6 Registre de deteriorament d’actius

Almenys al tancament de l’exercici s’han de calcular i registrar els deterioraments
de valor que afectin els actius. El deteriorament del valor d’un actiu es produeix
quan el valor comptable d’aquest actiu supera l’import recuperable. Hi ha
deterioraments sobre els actius següents:

1. Existències

2. Crèdits per operacions comercials (mètode d’estimació global)

3. Immobilitzat

El registre del deteriorament és el següent:

• Càrrec de l’import del deteriorament al compte del subgrup 69 que corres-
pongui en funció de l’element d’actiu.

• Abonament com a contrapartida al compte del deteriorament dels subgrups
39, 39 i 29 que correspongui en funció de l’element d’actiu.

En cas que el balanç de l’empresa inclogui deterioraments de valor d’existències
registrats al tancament de l’exercici anterior, s’han de revertir prèviament al
registre de deteriorament de l’exercici en curs. El registre comptable és el següent:

• Càrrec del seu saldo al compte de deteriorament dels subgrups 39, 49 i 29
que correspongui en funció de l’element d’actiu.

• Abonament com a contrapartida al compte del subgrup 79 que correspongui
en funció de l’element d’actiu.

Deterioraments d’actiu

Disposem de la següent informació a data de tancament de l’exercici 2019 d’una empresa:

• Valor de les existències finals: 3.900 EUR.
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• Valor net realitzable de les existències finals: 3.200 EUR

• Total del saldo de clients i deutors diversos: 15.300 EUR

• L’empresa utilitza el mètode d’estimació global per al registre de les possibles insolvències
dels crèdits per operacions comercials aplicant un 3% sobre els saldos dels comptes dels
subgrups 43. Clients i 44. Deutors variats.

• Respecte d’un immobilitzat material amb un valor comptable de 23.800 EUR se li estima un
valor net recuperable de 20.500 EUR.

L’anàlisi de les dades mostra els deterioraments següents:

• Deteriorament d’existències: 3.900, 00− 3.200, 00 = 700, 00 EUR

• Deteriorament de crèdits per operacions comercials: 15.300, 00 · 0, 03 = 459, 00 EUR

• Deteriorament d’immobilitzat material: 23.800, 00− 20.500, 00 = 3.300, 00 EUR

Els registres comptables dels deteriormanets són els següents:

Taula 2.8. Deterioraments d’actius

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (693) Pèrdues per det. d’exist. Deteriorament d’exist. 700,00

n1 31/12/19 (390) Det. de valor mercaderies Deteriorament d’exist. 700,00

n2 31/12/19 (694) Pèrdues det. crèd. op. com. Deter. crèdits op. com. 459,00

n2 31/12/19 (490) Det. valor crèd. per op. com. Deter. crèdits op. com. 459,00

n3 31/12/19 (691) Pèrdues det. imm. mat. Deter. imm. material 3.300,00

n3 31/12/19 (291) Det. valor imm. mat. Deter. imm. material 3.300,00

2.1.7 Ajustos per periodificacions

La periodificació és conseqüència de l’aplicació del principi de meritació que
estableix que la imputació d’ingressos i despeses ha de fer-se en funció del corrent
real de béns i serveis que representen i amb independència del moment en el qual
es produeixi el corrent monetari o financer derivat.

El PGC disposa per a la imputació temporal dels ingressos i despeses dos comptes
comptables:

• 480. Despeses anticipades. Despeses comptabilitzades en l’exercici que es
tanca i que corresponen al següent.

• 485. Ingressos anticipats. Ingressos comptabilitzats en l’exercici que es
tanca i que corresponen al següent.
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El registre comptable és el següent:

• Per a despeses ja comptabilitzades i que corresponen a exercicis posteriors:

– Càrrec al compte 480. Despeses anticipades de l’import de la despesa
que correspongui a exercicis posteriors.

– Abonament com a contrapartida al compte de despesa on inicialment
s’hagi registrat la despesa.

• Per a ingressos ja comptabilitzats i que corresponen a exercicis posteriors:

– Càrrec al compte d’ingrés on inicialment s’hagi comptabilitzat l’in-
grés per l’import corresponent a exercicis posteriors.

– Abonament com a contrapartida al compte 485. Ingressos anticipats.

Atenent al seu funcionament, el compte 480. Despeses anticipades és un compte
d’actiu, mentre que el compte 485. Ingressos anticipats és un compte de passiu.

Periodificació despeses

Una empresa ha registrat en data de 2 de desembre de 2019 2.000 EUR corresponents al
lloguer de les seves instal·lacions dels mesos de desembre de 2019 i gener de 2020.

Dels 2.000 EUR registrats com a despesa al compte 621. Arrendaments i cànons, la
meitat corresponen a despesa de l’exercici 2020. Per tant, cal registrar l’assentament
corresponent perquè el saldo del compte 621. Arrendaments i cànons reflecteixi únicament
la despesa de l’exercici 2019.

El registre comptable és el següent:

Taula 2.9. Periodificació de despeses

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (480) Despeses anticipades Periodificació del lloguer 1.000,00

n 31/12/19 (621) Arrendaments i cànons Periodificació del lloguer 1.000,00

Altres comptes del PGC que serveixen per al registre de periodificacions són els
relacionats amb els interessos d’operacions de finançament, ja siguin a favor de
l’empresa o suposin una obligació. Concretament són els següents:

• 527. Interessos a curt termini per deutes amb entitats de crèdit

• 547. Interessos a curt termini de crèdit

El registre de l’ajust per la periodificació dels interessos registrats en l’exercici en
curs però que corresponen a exercicis posteriors és igual al de despeses i ingressos:

• Per interessos ja comptabilitzats i que correspon meritar com a despesa en
exercicis posteriors:

– Càrrec al compte 527. Interessos a curt termini per deutes amb entitats
de crèdit de l’import dels interessos que correspongui a exercicis
posteriors.
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Consulteu a “Annexos” la
NRV 13a a la segona part

del Pla General de
Comptabilitat.

A efectes d’aquesta unitat
es considera base

imposable de l’impost de
societats el resultat

comptable.

– Abonament com a contrapartida al compte 662. Interessos de deutes.

• Per interessos ja comptabilitzats i que correspon meritar com a ingrés en
exercicis posteriors:

– Càrrec al compte 762. Ingressos de crèdits de l’import dels interessos
registrats en l’exercici en curs i que correspon a ingrés en exercicis
posteriors.

– Abonament com a contrapartida al compte 547. Interessos a curt
termini de crèdit.

Periodificació d’interessos

Una empresa ha registrat durant l’exercici 2019 com a ingrés 1.200 EUR corresponents a
interessos d’un crèdit que ha concedit a una altra empresa, dels quals 300 EUR s’han de
meritar en l’exercici 2020.

El registre que l’empresa ha de realitzar a data de tancament perquè el saldo del compte
762. Ingressos de crèdits reflecteixi únicament els interessos meritats en l’exercici 2019 és
el següent:

Taula 2.10. Periodificació d’interessos

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (762) Ingressos de crèdits Periodificació d’interessos 300,00

n 31/12/19 (547) Interessos c/t de crèdit Periodificació d’interessos 300,00

Una vegada iniciada la comptabilitat de l’exercici següent, cal revertir els assenta-
ments corresponents a les periodificacions realitzades.

2.1.8 Càlcul i registre de l’Impost de Societats

Quan totes les depeses i tots els ingressos meritats en l’exercici estan registrats,
s’ha de calcular l’impost sobre el benefici i registrar-lo. És d’aplicació la NRV
13a d’impost sobre beneficis. La casuística en el càlcul i el registre de l’impost
sobre beneficis pot ser molt diversa.

La diferència entre els ingressos i les depeses de l’exercici necessàries per obtenir
aquests ingressos proporciona el resultat comptable. S’ha de tenir present que
s’ha de diferenciar entre resultat comptable i resultat fiscal. La base imposable
de l’impost és el resultat comptable, a la qual s’aplica el tipus de gravamen que
correspongui i proporciona la quota de l’impost.

Conegut l’import de l’IS i coneguts els imports de les retencions i els pagaments
a compte durant l’exercici, es poden donar dues situacions:

1. L’import de l’IS és superior al total de retencions i pagaments a compte
durant l’exercici. En aquest cas s’ha de reconèixer una obligació de
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l’empresa a favor de la hisenda pública per la diferència. El registre
comptable és el següent:

• Càrrec al compte 630. Impost sobre beneficis de l’import de la quota
de l’impost.

• Abonament al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments
a compte del seu saldo.

• Abonament al compte 4752. Hisenda pública, creditora per IS de la
part de la quota pendent de liquidar.

2. L’import de l’IS és inferior al total de retencions i pagaments a compte
durant l’exercici. En aquest cas, s’ha de reconèixer un crèdit de la hisenda
pública a favor de l’empresa. El registre comptable és el següent:

• Càrrec al compte 630. Impost sobre beneficis de l’import de la quota
de l’impost.

• Càrrec al compte 4709. Hisenda pública, deutora per devolució
d’impostos del crèdit a favor de l’empresa (excés de retencions i
pagaments a comptes sobre la quota de l’IS)

• Abonament al compte 473. Hisenda pública, retencions i pagaments
a compte del seu saldo.

Impost de societats

A la finalització de l’exercici, la informació disponible és la següent:

• Ingressos: 135.760 EUR

• Despeses: 97.900 EUR

• Retencions i pagaments a compte realitzats: 5.320 EUR

• Tipus impositiu IS: 25%

A partir de la informació disponible, es pot calcular el resultat comptable. Amb l’aplicació
del tipus impositi a la base imposable de l’impost s’obté la quota de l’impost per a l’exercici
2019:

Resultat comptable (BI) : 135.760, 00− 97.900, 00 = 37.860, 00 EUR

Quota IS : 37.860, 00 · 0, 25 = 9.465, 00 EUR

El registre comptable de la meritació de l’IS és el següent:

Taula 2.11. Meritació IS

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (630) Impost sobre beneficis Meritació IS 2019 9.465,00

n 31/12/19 (473) HP, ret. i pag. a compte Meritació IS 2019 5.320,00

n 31/12/19 (4752) HP, creditora per IS Meritació IS 2019 4.145,00
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2.2 Regularització d’ingressos i despeses

Una vegada registrada la meritació de l’impost de societats, la comptabilitat de
l’empresa ja té recollides totes les despeses i els ingressos de l’exercici. Perquè
en la comptabilitat de l’empresa quedi reflectit el resultat després d’impostos, cal
registrar l’assentament de regularització d’ingressos i despeses.

El compte 129. Resultat de l’exercici recull el resultat, positiu o negatiu,
de l’últim exercici tancat, pendent d’aplicació.

El registre de la regularització d’ingressos i despeses es fa en dos assentaments:

1. Regularització de despeses:

• Càrrec al compte 129. Resultat de l’exercici de l’import de tots els
saldos deutors del comptes dels grups 6 i 7.

• Abonament del seu saldo tots els comptes dels grups 6 i 7 amb saldo
deutor.

2. Regularització d’ingressos:

• Càrrec pel seu saldo tots els comptes dels grups 6 i 7 amb saldo
creditor.

• Abonament com a contrapartida al compte 129. Resultat de l’exercici.

Regularització d’ingressos i despeses

A data de 31 de desembre de 2019, es disposa del següent balanç de comprovació de
sumes i saldos dels comptes de gestió:

Taula 2.12. Balanç de sumes i saldos comptes de gestió a 31.12.19

Compte Títol Deure Haver Saldo

(600) Compra de mercaderies 146.845,00 146.845,00

(610) Variació d’existències 930,00 -930,00

(623) Serveis de professionals
independents

9.754,00 9.754,00

(628) Subministraments 10.725,00 10.725,00

(629) Altres serveis 5.027,00 5.027,00

(630) Impost sobre beneficis 18.856,80 18.856,00

(640) Sous i salaris 153.650,00 153.650,00

(642) Seguretat Social a càrrec de
l’empresa

41.485,00 41.485,00

(680) Amortització immobilitzat intangible 1.600,00 1.600,00

(681) Amortització immobilitzat material 4.740,00 4.740,00

(700) Venda de mercaderies 467.950,00 -467.950,00
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(708) Devolució de vendes i operacions
similars

1.340,00 1.340,00

(793) Reversió deteriorament
d’existències

570,00 -570,00

Total 394.022,80 469.450,00 -75.427,20

El registre comptable de la regularització d’ingressos i despeses és el següent:

Taula 2.13. Regularització d’ingressos i despeses

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n1 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Regularització de despeses 394.022,80

n1 31/12/19 (600) Compra de mercaderies Regularització de despeses 146.845,00

n1 31/12/19 (623) Serveis profess. ind. Regularització de despeses 9.754,00

n1 31/12/19 (628) Subministraments Regularització de despeses 10.725,00

n1 31/12/19 (629) Altres serveis Regularització de despeses 5.027,00

n1 31/12/19 (630) Impost sobre beneficis Regularització de despeses 18.856,80

n1 31/12/19 (640) Sous i salaris Regularització de despeses 153.650,00

n1 31/12/19 (642) SS a càrrec de l’empresa Regularització de despeses 41.485,00

n1 31/12/19 (680) Amortització imm. intangible Regularització de despeses 1.600,00

n1 31/12/19 (681) Amortització imm. material Regularització de despeses 4.740,00

n1 31/12/19 (708) Devol. vendes i op. sim. Regularització de despeses 1.340,00

n2 31/12/19 (610) Variació d’existències Regularització d’ingressos 930,00

n2 31/12/19 (700) Vendes de mercaderies Regularització d’ingressos 467.950,00

n2 31/12/19 (793) Reversió det. d’exist. Regularització d’ingressos 570,00

n2 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Regularització d’ingressos 469.450,00

El saldo del llibre major del compte 129. Resultat de l’exercici indica el resultat de l’exercici
2019. En aquest cas és d’un benefici de 75.427,20 EUR:

Taula 2.14. Llibre major: 129. 129. Resultat de l’exercici

Núm. ass. Data Concepte Deure Haver Saldo

n1 31/12/19 Regularització
de despeses

394.022,80 394.022,80

n2 31/12/19 Regularització
d’ingressos

469.450,00 -75.427,20

2.3 Tancament de la comptabilitat

Una vegada registrada la regularització d’ingressos i despeses, tots els comptes
del grup 6 i 7 queden saldats. Per tant, a la comptabilitat de l’empresa únicament
queden amb saldo els comptes patrimonials, és a dir, comptes dels grups 1 a
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5. Amb el registre de l’assentament de tancament se salden tots els comptes
patrimonials.

El registre a realitzar és el següent:

• Càrrec pel seu saldo tots els comptes del grup 1 al 5 amb saldo creditor.

• Abonament pel seu saldo de tots els comptes del grup 1 a 5 amb saldo deutor.

Quan es passa als llibres majors l’assentament de tancament tots els comptes
queden saldats i, per tant, poden tancar-se.

Tancament de la comptabilitat

A data de 31 de desembre de 2019, es disposa del següent balanç de comprovació de
sumes i saldos:

Taula 2.15. Balanç de sumes i saldos a 31.12.19

Compte Títol Deure Haver Saldo

(100) Capital social 30.000,00 -30.000,00

(129) Resultat de l’exercici 4.300,00 -4.300,00

(170) Deutes a llarg termini amb entitats
de crèdit

25.300,00 -25.300,00

(206) Aplicacions informàtiques 3.500,00 3.500,00

(217) Equips per al procés de la
informació

12.400,00 12.400,00

(218) Elements de transport 57.800,00 57.800,00

(280) Amortització acumulada
d’immobilitzat intangible

1.670,00 -1.670,00

(281) Amortització acumulada
d’immobilitzat material

32.920,00 -32.920,00

(300) Mercaderies 4.790,00 4.790,00

(400) Proveïdors 3.435,00 -3.435,00

(410) Creditors per prestació de serveis 840,00 -840,00

(430) Clients 13.270,00 13.270,00

(4750) Hisenda pública creditora per IVA 650,00 -650,00

(5200) Préstec a curt termini amb entitats
de crèdit

8.300,00 -8.300,00

(572) Bancs i institucions de crèdit c/c
vista, euros

15.655,00 15.655,00

Total 107.415,00 107.415,00 0,00

El registre comptable de l’assentament de tancament és el següent:
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Taula 2.16. Tancament de la comptabilitat

Ass. Data Compte Títol Concepte Deure Haver

n 31/12/19 (100) Capital social Assentament de tancament 30.000,00

n 31/12/19 (129) Resultat de l’exerici Assentament de tancament 4.300,00

n 31/12/19 (170) Deutes ll/t amb ent. crèdit Assentament de tancament 25.300,00

n 31/12/19 (280) A.A. imm. int. Assentament de tancament 1.670,00

n 31/12/19 (281) A.A. imm. mat. Assentament de tancament 32.920,00

n 31/12/19 (400) Proveïdors Assentament de tancament 3.435,00

n 31/12/19 (410) Creditors prest. serv. Assentament de tancament 840,00

n 31/12/19 (4750) HP creditora per IVA Assentament de tancament 650,00

n 31/12/19 (5200) Préstec c/t ent. crèdit Assentament de tancament 8.300,00

n 31/12/19 (206) Aplicacions informàtiques Assentament de tancament 3.500,00

n 31/12/19 (217) Equips procés infor. Assentament de tancament 12.400,00

n 31/12/19 (218) Elements de transport Assentament de tancament 57.800,00

n 31/12/19 (300) Mercaderies Assentament de tancament 4.790,00

n 31/12/19 (430) Clients Assentament de tancament 13.270,00

n 31/12/19 (572) Bancs c/c vista, euros Assentament de tancament 15.655,00
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Dins d’“Annexos”
d’aquesta unitat disposeu
dels models oficials dels
comptes anuals.

3. Comptes anuals

Registrat el tancament de la comptabilitat, es procedeix a la formulació dels
comptes anuals, que tenen una triple finalitat: presentar la imatge fidel del
patrimoni empresarial, de la seva situació financera i dels seus resultats.

Els comptes anuals són d’elaboració obligatòria i comprenen:

• Balanç

• Compte de pèrdues i guanys

• Estat de canvis en el patrimoni net

• Estat de fluxos d’efectiu

• Memòria

Aquests documents formen una unitat i han de ser redactats de conformitat amb el
previst en el Codi de comerç, en el Text refós de la Llei de societats anònimes, en
la Llei de societats de responsabilitat limitada i en el Pla General de Comptabilitat,
amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i
dels resultats de l’empresa.

3.1 Normes d’elaboració

Hi ha dos models de comptes anuals: el normal i l’abreujat.

Els comptes anuals de les societats anònimes, de les societats de responsabilitat
limitada, de les societats en comandita per accions i de les societats cooperatives
han d’adaptar-se al model normal. No obstant això, aquestes societats podran
utilitzar els models de comptes anuals abreujats en els següents casos (vegeu taula
3.1):

1. Balanç i memòria abreujats: les societats en les quals a la data de tancament
de l’exercici concorrin, almenys, dues de les circumstàncies següents:

• El total de les partides de l’actiu no superi els 4.000.000 euros.

• L’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8.000.000
euros.

• Elnombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui
superior a 50.
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2. Compte de pèrdues i guanys abreujat: les societats en les quals a la data
de tancament de l’exercici concorrin, almenys, dues de les circumstàncies
següents:

• El total de les partides de l’actiu no superi els 11.400.000 euros.

• L’import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 22.800.000
euros.

• El nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no sigui
superior a 250.

Taula 3.1. Condicions per a l’ús de models abreujats

Balanç i memòria Compte de pèrdues i guanys

Total actiu ≤ 4.000.000 AC ≤ 11.400.000 AC

Xifra anual de negoci < 8.000.000 AC < 22.800.000 AC

Núm. mitjà de treballadors ≤ 50 treballadors ≤ 250 treballadors

Les empreses amb una altra forma societària no esmentades en la norma anterior,
així com els empresaris individuals, estan obligats a formular, com a mínim, els
comptes anuals abreujats.

L’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu no són obligatoris
per a les empreses que puguin formular balanç i memòria abreujats.

Les societats els valors de les quals estiguin admesos a negociació en un mercat
regulat de qualsevol estat membre de la Unió Europea no poden formular comptes
anuals abreujats. Quan pot formular-se balanç, estat de canvis en el patrimoni net
i memòria en model abreujat, l’estat de fluxos d’efectiu no és obligatori.

Els comptes anuals s’han d’elaborar amb una periodicitat de dotze mesos, excepte
en els casos de constitució, modificació de la data de tancament de l’exercici social
o dissolució. Els comptes anuals s’han d’elaborar amb els seus valors en euros.
No obstant això, poden expressar-se els valors en milers o milions d’euros quan la
magnitud de les xifres així ho aconselli.

En cada document hi ha de figurar el nom de l’empresa i el nom del document,
així com l’exercici al qual fa referència. Han de ser elaborats per l’empresari, o
per la persona en qui ho delegui, o pels administradors en un termini màxim de
tres mesos a partir del tancament de l’exercici.

Els comptes anuals han d’anar signats per les següents persones per respondre a
la seva veracitat:

• Empresari, si es tracta d’una persona individual.

• Tots els socis il·limitadament responsables pels deutes socials, en cas de
societat col·lectiva o comanditària.

• Tots els administradors, en cas de societat anònima o de responsabilitat
limitada.
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Una vegada elaborats i signats, han de ser aprovats en junta general de socis o
accionistes en el termini de sis mesos des del tancament de l’exercici (vegeu taula
3.2).

Taula 3.2. Terminis de comptes anuals

Formulació Administradors 3 mesos des del tancament de
l’exercici

Aprovació Junta general 6 mesos des del tancament de
l’exercici

Dipòsit al registre mercantil Administradors 1 mes des de l’aprovació

3.1.1 Normes comunes al balanç, compte de pèrdues i guanys, estat
de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu

Les normes comunes indicades al PGC per a l’elaboracio del balanç, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu
són les següents:

1. En cada partida han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca,
les corresponents a l’exercici immediatament anterior. A aquests efectes,
quan les unes i les altres no siguin comparables, bé per haver-se produït una
modificació en l’estructura, bé per realitzar-se un canvi de criteri comptable
o esmena d’error, s’ha de procedir a adaptar l’exercici precedent a l’efecte
de la seva presentació en l’exercici al qual es refereixen els comptes anuals
i informar d’això detalladament en la memòria.

2. No hi han de figurar les partides a les quals no correspongui cap import en
l’exercici ni en el precedent.

3. No es pot modificar l’estructura d’un exercici a un altre, excepte en casos
excepcionals indicats en la memòria.

4. Poden afegir-se noves partides a les previstes en els models normals i
abreujats, sempre que el seu contingut no estigui previst en les existents.

5. Pot fer-se una subdivisió més detallada de les partides que apareixen en els
models, tant en el normal com en l’abreujat.

6. Poden agrupar-se les partides precedides de nombres àrabs en el balanç i
estat de canvis en el patrimoni net, o lletres en el compte de pèrdues i guanys
i estat de fluxos d’efectiu, si només representen un import irrellevant per
mostrar la imatge fidel o si s’afavoreix la claredat.

7. Quan escaigui, cada partida pot contenir una referència creuada a la infor-
mació corresponent dins de la memòria.

8. Els crèdits i els deutes amb empreses del grup i associades, així com els
ingressos i les despeses que se’n deriven, han de figurar en les partides
corresponents, amb separació de les que no corresponguin a empreses
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del grup o associades, respectivament. En qualsevol cas, en les partides
relatives a empreses associades també s’hi han d’incloure les relacions amb
empreses multigrup.

9. Les empreses que participin en un o diversos negocis conjunts que no
tinguin personalitat jurídica (unions temporals d’empreses, comunitats de
béns, etc.) han de presentar aquesta informació, atenent a allò que es disposa
en la norma de registre i valoració relativa a negocis conjunts, integrant
en cada partida dels models dels diferents estats financers les quantitats
corresponents als negocis conjunts en els quals participin, i informant-ne
sobre el desglossament en la memòria.

3.2 Balanç

El balanç de situació és un document que mostra el patrimoni d’una empresa
en un moment determinat, és a dir, reflecteix la posició estàtica del patrimoni en
un instant de la vida de l’empresa. El balanç comprèn, amb la deguda separació,
l’actiu, el passiu i el patrimoni net de l’empresa.

L’actiu (vegeu figura 3.1) es classifica en:

• Actiu corrent: actius vinculats al cicle normal d’explotació que l’empresa
espera vendre, consumir o realitzar en el seu transcurs (amb caràcter general
el cicle normal d’explotació no excedirà d’un any), altres actius (diferents
dels anteriors) el venciment dels quals, l’alienació o realització s’espera que
es produeixi en el termini màxim d’un any, actius financers classificats com
a mantinguts per negociar i l’efectiu.

• Actiu no corrent: altres elements d’actiu, és a dir, els que no són actius
corrents. Destaquen l’immobilitzat intangible, l’immobilitzat material, les
inversions immobiliàries i les inversions financeres a llarg termini.

El passiu es classifica en (vegeu figura 3.3):

• Patrimoni net: definit en el marc conceptual del PGC com una magnitud
residual (actiu – passiu). Inclou els fons propis, ja siguin aportats pels socis
o resultats acumulats d’exercicis anteriors no repartits, i les subvencions
(vegeu figura 3.2).

• Passiu no corrent: elements no classificats com a corrents, com ara
provisions a llarg termini i deutes a llarg termini.

• Passiu corrent: obligacions que s’espera liquidar en el cicle normal
d’explotació, obligacions amb venciment en un termini màxim d’un any
i els passius financers classificats com mantinguts per negociar.
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Figura 3.1. Actiu al balanç de situació
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Figura 3.2. Patrimoni net i passiu no corrent al balanç de situació
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Figura 3.3. Passiu corrent al balanç de situació

La correspondència entre els conceptes de balanç i comptes del PGC és la que es
mostra en les imatges següents (vegeu figura 3.4 i figura 3.5):



Procés integral de l’activitat comercial 78 Operacions no comercials, tancament de l’exercici i comptes anuals

Figura 3.4. Relació entre conceptes d’actiu del balanç i comptes PGC

Figura 3.5. Relació entre conceptes d’actiu del balanç i comptes PGC

Balanç de situació

L’empresa ELECTROPLUS, amb NIF A50138643, presenta a data de 31 de desembre de
2019 els saldos següents respecte dels seus comptes patrimonials:

Taula 3.3.

Compte Títol Deure Haver Saldo

(100) Capital social 30.000,00 -30.000,00
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(129) Resultat de l’exercici 4.300,00 -4.300,00

(170) Deutes a llarg termini amb entitats
de crèdit

25.300,00 -25.300,00

(206) Aplicacions informàtiques 3.500,00 3.500,00

(217) Equips per al procés de la
informació

12.400,00 12.400,00

(218) Elements de transport 57.800,00 57.800,00

(280) Amortització acumulada
d’immobilitzat intangible

1.670,00 -1.670,00

(281) Amortització acumulada
d’immobilitzat material

32.920,00 -32.920,00

(300) Mercaderies 4.790,00 4.790,00

(400) Proveïdors 3.435,00 -3.435,00

(410) Creditors per prestació de serveis 840,00 -840,00

(430) Clients 13.270,00 13.270,00

(4750) Hisenda pública creditora per IVA 650,00 -650,00

(5200) Préstec a curt termini amb entitats
de crèdit

8.300,00 -8.300,00

(572) Bancs i institucions de crèdit c/c
vista, euros

15.655,00 15.655,00

Total 107.415,00 107.415,00 0,00

El balanç de situació és el que es mostra a figura 3.6, figura 3.7 i figura 3.8:
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Figura 3.6. Balanç ELECTROPLUS (actiu)
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Figura 3.7. Balanç ELECTROPLUS (patrimoni net i passiu no corrent)
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Figura 3.8. Balanç ELECTROPLUS (passiu corrent)
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3.3 Compte de pèrdues i guanys

El compte de pèrdues i guanys recull el resultat de l’exercici, separant deguda-
ment els ingressos i les despeses imputables i distingint els resultats d’explotació
dels quals no ho siguin. Els ingressoss i les despeses es classifiquen d’acord amb
la seva naturalesa (vegeu figura 3.9).

Hi han de figurar de forma separada, almenys, l’import de la xifra de negocis, els
consums d’existències, les despeses de personal, les dotacions a l’amortització, les
correccions valoratives, les variacions de valor derivades de l’aplicació del criteri
del valor raonable, els ingressos i les despeses financeres, les pèrdues i els guanys
originats en l’alienació d’actius fixos i la despesa per impost sobre beneficis.

La xifra de negocis comprèn els imports de venda dels productes i de la prestació
de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l’empresa,
deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l’impost
sobre el valor afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentada
xifra de negocis que hagin de ser objecte de repercussió.

Aquest document és un estat dinàmic, ja que reflecteix els fluxos econòmics al
llarg de l’exercici econòmic.



Procés integral de l’activitat comercial 84 Operacions no comercials, tancament de l’exercici i comptes anuals

Figura 3.9. Compte de pèrdues i guanys

Vegeu la correspondència entre els conceptes del compte de pèrdues i guanys amb
els comptes del PGC a la figura 3.10:
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Figura 3.10. Relació entre conceptes compte de pèrdues i guanys i comptes PGC

Compte de pèrdues i guanys

L’empresa PATAPALO, amb NIF A04354908, presenta a data de 31 de desembre de 2019
els saldos següents respecte dels seus comptes de gestió:

Taula 3.4.

Compte Títol Deure Haver Saldo

(600) Compra de mercaderies 146.845,00 146.845,00

(610) Variació d’existències 930,00 -930,00

(623) Serveis de professionals
independents

9.754,00 9.754,00

(628) Subministraments 10.725,00 10.725,00

(629) Altres serveis 5.027,00 5.027,00

(640) Sous i salaris 153.650,00 153.650,00

(642) Seguretat social a càrrec de
l’empresa

41.485,00 41.485,00

(680) Amortització d’immobiliztat
intangible

1.600,00 1.600,00

(681) Amortització d’immobiliztat material 4.740,00 4.740,00

(700) Vendes de mercaderies 467.950,00 -467.950,00

(708) Devolució de vendes i operacions
similars

1.340,00 1.340,00

(793) Reversió de deteriorament
d’existències

570,00 -570,00

Total 375.166,00 469.450,00 -94.284,00

L’import de l’impost de societats de l’exercici 2019 s’obté aplicant a la base imposable
(ingressos – despeses) el tipus impositiu que correspongui. Suposant un tipus impositiu
del 25%, l’import de la quota de l’impost seria: 94.284, 00 · 0, 25 = 23.571, 00 EUR
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El compte de pèrdues i guanys és el que es mostra a figura 3.11:

Figura 3.11. Compte de pèrdues i guanys de PATAPALO


	Introducció
	Resultats d'aprenentatge
	Registre comptable d'operacions no comercials
	Operacions de finançament
	Efectes comercials a cobrar
	Operacions de facturatge
	Passius financers: comptes de crèdit i préstecs

	Comptes relacionats amb les administracions públiques
	Impostos
	Retencions
	Personal de l’empresa

	Immobilitzat
	Immobilitzacions materials
	Immobilitzacions intangibles
	Amortització de l’immobilitzat
	Deteriorament de valor de l'immobilitzat
	Baixa d'elements de l’immobilitzat


	Operacions de final d'exercici
	Operacions de regularització
	Regularització de comptes patrimonials
	Regularització d'existències
	Reclassificació d'elements patrimonials
	Actualització de saldos en moneda estrangera
	Amortitzacions
	Registre de deteriorament d'actius
	Ajustos per periodificacions
	Càlcul i registre de l'Impost de Societats

	Regularització d’ingressos i despeses
	Tancament de la comptabilitat

	Comptes anuals
	Normes d’elaboració
	Normes comunes al balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu

	Balanç
	Compte de pèrdues i guanys


