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EL TANCAMENT COMPTABLE I FISCAL DE 
L'EXERCICI 2015. 

 
Objectius 

 

• Obtenir una Metodologia clara i eficient del Tancament Comptable de 
l’exercici, tot combinant el coneixement i aprofundiment de la 
normativa fiscal i comptable aplicable.  

• Actualitzant les darreres normatives sorgides, per tal d’optimitzar la 
tributació de les societats i comptabilitzar correctament les seves 
operacions. 

 
Programa 
 
  
1. Guió de  tancament comptable i fiscal:         	  

! Comptabilització de les operacions No formalitzades. 
! Correccions de comptabilitzacions incorrectes. Els errors. 
! Reclassificació de partides. El termini. 
! La periodificació comptable. Aplicació estricta a la feina de tancament 

del principi de meritació. 
! Càlcul de la variació d’estocs. Importància del Inventari físic, del tall 

d’operacions i de la valoració. 
! Les Amortització dels Actius de la Societat. Manteniment del criteri. 
! Provisions i deteriorament de valor. Les Existències i el Immobilitzat. 

Normativa ICAC. 
! Determinació del resultat comptable i fiscal. Aspectes claus en 

l’aplicació del PGC quant a la Norma de Valoració aplicable a la 
determinació del Impost sobre Societats. Les Diferencies temporals i 
permanents. El tipus de gravamen. 
 

2. Altres punts d’importància en el tancament comptable i fiscal: 
 

! Les Operacions vinculades dins dels grups de Societats 
! Retribucions als administradors. 
! Les Bases Imposables negatives (BIN). El crèdit fiscal. Comptabilització 

i condicions que justifiquen la Activació. El període de compensació. 
Normativa ICAC. 

 
Metodologia 
 
Metodologia teòrico-pràctica. En l’exposició teòrica es revisarà un Guió Model on 
hi figuraran tots els punts claus indispensables i aspectes crítics que cal tenir en 
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compte a l'hora de realitzar el tancament fiscal i comptable de l’exercici econòmic 
d’una Societat.  
Quant a la part pràctica es farà una cas pràctic del tancament complert d’un 
exercici tot  per a facilitar la comprensió de la matèria. 
 
  Els mitjans didàctics utilitzats per a la impartició del curs consisteixen en la 
utilització del canó de projecció i en el lliurament de material de suport que 
complementarà l’exposició docent. 
 


