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1. INTRODUCCIÓ   

 

1.1. Per què he elegit aquest tema. 

La meva experiència laboral, s'ha basat, majoritàriament en 3 sectors: 

- La ensenyança. 

- Entitats no lucratives. He estat durant 8 anys a càrrec del departament 

d'administració d'una ONG amb un volum d'ingressos de 8 milions d'euros i de 

les seves empreses vinculades. 

- Actualment estic a una assessoria, i entre d'altres funcions, estic a càrrec de la 

gestió i comptabilitat i fiscalitat de les societats. 

 

Aquest canvi d'un sector a un altre tan diferenciat, va suposar per a mi un trastorn 

considerable a l'hora de executar les meves funcions, especialment els 

tancaments. Acostumada al tancament d'una Fundació i dues SL, amb  molt poca 

incidència fiscal  i amb l'ajuda de l'auditoria comptable per a executar-ho, em vaig 

trobar davant una situació amb moltes empreses de molts sectors diferents. Vaig 

cercar manuals d'ajuda en tancaments i cap d'ells en parlava implícitament, vaig 

fer formacions en tancaments i únicament s'explicaven les diferències de 

normatives d'un any a l'altre. I, sense marge de temps vaig anar aprenent, a 

mesura que anava treballant amb l'experiència que tenia i la que obtenia. 

 

Davant tota aquesta situació que em vaig trobar, he elegit aquesta matèria per a 

la realització del treball de fi de màster. La necessitat de obtenir un manual per a 

l'execució del tancament comptable i fiscal de qualsevol tipus d'empresa, fent 

especial esment a les PIME que són de gran rellevància dins el nostre país. 

 

No es tracta d'un manual comú com tots els que vaig trobar on explica 

bàsicament les normes de valoració comptables i fiscals i com formular les CCAA, 

models de memòria... 

El que he volgut fer és un manual pràctic, que ens ajudi a la execució del 

tancament, a considerar els aspectes importants a revisar amb la intenció que 

ens ajudi a estar segurs de la feina que estam fent, ja que la immensa majoria 

de les PIMES no estan subjectes a auditoria, per tant, manca aquest recurs de 
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ajuda i assessorament per a la realització d'un bon tancament.   

 

He volgut aprofitar aquest treball com a desenvolupament professional propi per 

a què m'ajudi a plasmar tots els aspectes significatius que se'n derivin, amb la 

intenció de què qualsevol usuari amb uns coneixements mitjans de comptabilitat 

pugui ser capaç d'executar aquesta tasca que tant d'esforç a mi em va suposar 

segregar i païr i enfocar-ho des de un punt de vista més pràctic i més real que 

acadèmic. 

 

La vida real de les empreses divergeix molt de la part acadèmica. 

Acadèmicament som purs, i cal ser-ho, però a la realitat hem de ser pràctics i 

saber identificar allò que és significatiu del que no ho és, saber llegir i interpretar 

un balanç de situació i una compta de resultats, comparar-ho amb l'any anterior 

i amb la mitja del sector, fer-ho més atractiu, treure unes desviacions i uns 

percentatges, atès que és així com funciona l'administració tributària per tal de 

localitzar la economia submergida. 

  

 

1.2. Introducció al tancament. 

El tancament comptable i fiscal comporta una revisió de la comptabilitat i de totes 

les circumstàncies econòmiques que han esdevingut en l'empresa durant el seu 

exercici social. D'aquesta manera la comptabilitat reflectirà la imatge fidel sense 

errors significatius. 

 

Per poder arribar a les operacions del final de l'exercici hem de fer un resum de 

tot el procés comptable. Tot exercici comptable, generalment correspon a l'any 

natural, que va de l'1 de gener al 31 de desembre, i és en aquesta data, al darrer 

dia de l'exercici quan s'han de fer totes les operacions pròpies de regularització 

i tancament. Aquesta és la part de  la comptabilitat de les empreses de que tracta 

el nostre treball en qüestió. 

 

Esquemàticament i partint d'un balanç de situació inicial, les etapes del cicle 

comptable que conformen les anotacions al llibre diari i simultàniament al llibre 
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major, són: 

 

1.  Assemptament d'obertura. 

2. Registre de totes les transaccions econòmiques. 

3. Operacions de pretancament (liquidació final de l'IVA, variació 

d'existències, regularització dels comptes de gestió, IS...). 

4. Assemptament de tancament 

 

El tancament de la comptabilitat, l'executarem mitjançant la informació que ens 

facilita el balanç de comprovació de sumes i saldos i que ens servirà per fer una 

comprovació numèrica dels assentaments anotats al llibre diari i al llibre major 

durant tot l'exercici econòmic. 

 

 

2.    LA UTILITAT DEL BALANÇ DE SUMES I SALDOS. 

 

Com hem comentat a la introducció, el balanç de sumes i saldos o balanç de 

comprovació, és un dels llistats clau que cal extreure del nostre programa de 

comptabilitat per a la realització d'un bon tancament perquè ens presenta una  

informació molt útil i detallada per a la visualització d'errades que s'hagin pogut 

produir en el transcurs de l'any. 

 

Així, ens mostra els saldos deutors i creditors de totes les comptes i subcomptes 

d'un període. 

En ell, hi apareixen totes les comptes que hem utilitzat alguna vegada al llarg de 

l'exercici, s'hagin carregat o abonat, malgrat a la data en que es llista el seu saldo 

sigui zero. 

És un balanç molt utilitzat en una empresa degut que mostra fàcilment si existeix 

algun error en els majors comptables de alguna compte introduïda al llibre diari. 

Compleix una funció molt important en els controls periòdics de la comptabilitat 

on s'hi poden veure els saldos de tota la nostra comptabilitat. 
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Empresa: XXX, SL        
Período: de Enero a Junio  '19        

       
  

 SUMES 
 

 SALDOS 
Cu-
enta Descripción 

Saldo ini-
cial Debe Haber Debe Haber 

Saldo deu-
dor 

Saldo acree-
dor 

100 CAPITAL SOCIAL -3.000,00 0 0 0 3.000,00 0 3.000,00 
112 RESERVA LEGAL -600,00 0 0 0 600,00 0 600,00 

113 
RESERVAS VOLUNTA-
RIAS 

-
144.705,85 0 0 0 144.705,85 0 144.705,85 

120 REMANENTE -5.216,73 0 0 0 5.216,73 0 5.216,73 

163 
OTRAS DEUDAS LP 
CON PART. VIN. 

-
104.275,79 0 0 0 104.275,79 0 104.275,79 

220 
INVERSIONES EN TER-
RENOS Y BIE 10.000,00 0 0 10.000,00 0 10.000,00 0 

221  CONSTRUCCIONES 44.468,38 0 0 44.468,38 0 44.468,38 0 

281 

AMORTIZACIÓN ACU-
MULADA DEL INMOVI-
LIZADO -782,16 0 0 0 782,16 0 782,16 

300 MERCADERÍAS A 198.478,83 0 0 198.478,83 0 198.478,83 0 
400 PROVEEDORES 0 86.948,70 151.917,95 86.948,70 151.917,95 0 64.969,25 

410 

ACREEDORES POR 
PRESTACIONES DE 
SERVICIOS -1.724,45 1.807,15 1.906,99 1.807,15 3.631,44 0 1.824,29 

430 CLIENTES 0 379.263,45 311.076,31 379.263,45 311.076,31 68.187,14 0 

472 
HACIENDA PÚBLICA, 
IVA SOPORTADO 0 26.597,47 26.597,47 26.597,47 26.597,47 0 0 

473 

HACIENDA PÚBLICA, 
RETENCIONES Y P A 
CUENTA 0 9.952,55 0 9.952,55 0 9.952,55 0 

475 
HACIENDA PÚBLICA, 
ACREEDORA -716,43 12.656,43 39.225,13 12.656,43 39.941,56 0 27.285,13 

477 HP, IVA REPERCUTIDO 0 65.822,60 65.822,60 65.822,60 65.822,60 0 0 
572 BANCOS 8.074,20 311.276,85 111.488,14 319.351,05 111.488,14 207.862,91 0 

600 
COMPRAS DE MERCA-
DERÍAS 0 6.271,80 0 6.271,80 0 6.271,80 0 

601 
COMPRAS DE MATE-
RIAS PRIMAS 0 5.650,07 0 5.650,07 0 5.650,07 0 

607 
TRABAJOS REALIZA-
DOS POR OTRAS 0 113.190,14 0 113.190,14 0 113.190,14 0 

623 
SERVICIOS DE PRO-
FESIONALES IN 0 1.542,51 0 1.542,51 0 1.542,51 0 

626 
SERVICIOS BANCA-
RIOS Y SIMILAR 0 366,39 0 366,39 0 366,39 0 

631 OTROS TRIBUTOS 0 129,33 0 129,33 0 129,33 0 

705 
PRESTACIONES DE 
SERVICIOS 0 0 313.440,85 0 313.440,85 0 313.440,85 

 Total nivel -0,00 1.021.475,44 1.021.475,44 1.282.496,85 1.282.496,85 666.100,05 666.100,05 

Figura 2.1 Balanç de sumes i saldos de l'empresa XXX, S.L. 

 

En els grups del 1 al 5, els saldos són els acumulats des de els inicis de l'empresa, 

i els saldos de ingressos i despeses són els saldos acumulats des de l'inici de 

l'exercici, generalment l'1 de gener. 

Els comptes amb saldo deutor expressen inversions netes, és a dir, el valor dels 

béns i drets (actius) que l'empresa té en finalitzar el període i el de les despeses 

realitzades durant el mateix. 

Els comptes amb saldo creditor reflecteixen els recursos nets que resulten de les 

transaccions fetes o, el que és el mateix, el valor de les fonts de finançament de 

l'empresa al final del període (patrimoni net i passius) i el del ingressos meritats 

en aquest període de temps. 
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En funció del programa utilitzat, hi pot haver una única columna de saldos. Els 

saldos deutors estaran en positiu i els creditors en negatiu. 

 

A les columnes de les sumes, el total del deure ha de ser igual al total de l'haver. 

A les columnes dels saldos, el total dels saldos deutors ha de ser igual al total 

dels saldos creditors. 

 

Quins tipus d'errors podem trobar revisant un balanç de sumes i saldos? 

 Transaccions no comptabilitzades. 

Factures pendents de rebre, autoliquidacions d'impostos, distribució de 

resultats... 

 Assemptaments duplicats. 

Es podrà detectar si això provoca que el saldo de la subcompte sigui invers, però 

no sempre es detecten. 

 Errors d'introducció de la informació. 

Com error al introduir una subcompte equivocada, errors numèric com girar els 

nombres o de posar erròniament la coma dels decimals. 

 

A tots els programes de comptabilitat i gestió, és possible treure la informació a 

excell. Aquesta eina facilita molt les tasques de revisió periòdiques, i en alguns 

programes també és possible elaborar una plantilla per extreure la informació del 

balanç de comprovació i poder distribuir els tipus de costos (fixes, indirectes...), 

el que facilita molt la tasca d'anàlisi mensual o trimestral en funció del tipus 

d'empresa. 

 

Es presentarà trimestralment amb un mínim de 3 dígits al Registre Mercantil dins 

els 4 mesos següents al tancament de l'exercici comptable. 

 

El balanç de comprovació de sumes i saldos efectuat al tancament de l'exercici, 

després d'haver enregistrat tots els fets comptables, es registrarà obert amb totes 

les comptes amb saldo deutor o creditor. Es a dir, sense haver enregistrat 

l'assemptament de regularització de les comptes de gestió, per tant ho hi figurarà 
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el resultat de l'exercici dins el grup 1, sinó que s'haurà de calcular per diferència 

entre els grups 6 i 7. 

 

 

3.   LA UTILITAT DEL LLIBRE MAJOR. 

 

El llibre major és una fitxa individual que registra cada una de les quantitats 

utilitzades per enregistrar les operacions econòmiques d'una empresa al seu 

llibre diari. Es a dir, hi ha un major per a cada una de les subcomptes utilitzades 

durant tot l'exercici econòmic. 

 

Es el llibre que recull els fets que estan en el llibre diari. Ens serveix per a 

conèixer els augments i disminucions que ha experimentat cada una de les 

subcomptes, i per diferència el seu saldo. 

 

Els programes informàtics recullen la informació del llibre major en forma de 

quadre que inclou més informació que el llibre major enregistrat en forma de «T», 

com la data i el concepte de l'operació. 

 

Les transaccions estan ordenades cronològicament des del saldo inicial a les 

comptes de balanç (en cas que en tinguin) registrat a l'assemptament d'apertura. 

L'import que tenim a la primera columna del llibre major, coincideix amb l'import 

de la primera fila numèrica del balanç de sumes i saldos. 

 

El saldo que reflexa el major de cada una de les subcomptes és la diferència 

entre l'import de les operacions que estan al deure menys les que estan al haver. 

Aquest és el mateix saldo que veiem a les comptes o subcomptes del nostre 

balanç de situació. 

 

Es a dir, nosaltres revisarem la nostra comptabilitat amb un balanç de 

comprovació de sumes i saldos. Si alguna partida no està quadrada o no ens 

quadra el seu saldo, o té un saldo amb signe invers, anirem al llibre major a veure 

el detall de cada una de les transaccions realitzades durant tot l'exercici 
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comptable per tal de conciliar les partides deutores i creditores i revisar d'on 

prové el saldo de cada una de les partides. 

 

Empresa: XXX.S.L.         
Período: de 01/01/2019 a 31/12/2019       
Fecha: 12/08/2019         
          

Cuenta Descripción Punt. Fecha Concepto Documento Debe Haber Saldo 
Contrapar-
tida 

          
40000046 XXL,S.A.                 

       Saldos anteriores  171,64 0 171,64  

  Sí  14/01/2019 S/FRA. 2019/353 0 712,80 -541,16 62200000 

  Sí  17/01/2019 S/FRA. 2019/487 0 484,00 -1.025,16 62200002 

  Sí  20/02/2019 S/FRA. 2019/1304 0 712,80 -1.737,96 62200008 

  Sí  12/03/2019 PAGO TRANSFER 2018/88 0 445,50 -2.183,46 57200001 

  Sí  12/03/2019 PAGO TRANSFER 2018/353 712,80 0 -1.470,66 57200001 

  Sí  20/03/2019 PAGO TRASPASOS 2019/487 484,00 0 -986,66 57200001 

  Sí  11/04/2019 PAGO REMESAS 2018/16584 273,86 0 -712,80 57200001 

  Sí  17/04/2019 PAGO TRANSFER 2019/1304 712,80 0 0 57200001 

  Sí  25/04/2019 S/FRA. 2019/2761 0 1.425,60 -1.425,60 62200002 

    27/05/2019 S/FRA. 2019/3478 0 356,40 -1.782,00 62200001 

  Sí  26/06/2019 PAGO TRANSFER 2019/2761 1.425,60 0 -356,40 57200001 

            Total cuenta  3.780,70 4.137,10 -356,40  

Figura 3.1 Major d'una subcompte de proveïdors de l'empresa XXX, S.L. 

 

 

 

4. EL CICLE COMPTABLE.    

 

El cicle comptable d'un exercici comptable consta de diferents fases: 

 

1. Obertura de la comptabilitat. 

La fase d'obertura de la comptabilitat consisteix en reflectir en els llibres diari i 

major la informació continguda en el balanç de situació a l'inici del període 

comptable que són equivalents al balanç de situació final del període anterior, i 

a la primera columna numèrica del balanç de sumes i saldos. Mostra la situació 

patrimonial de l'empresa just abans de començar a registrar-se els moviments. 

 

2. Registre de les transaccions en el llibre diari i trasllat al llibre major. 

El llibre diari és el llibre de comptabilitat en el qual s'enregistren dia a dia i en 

ordre cronològic totes les operacions relatives a l'activitat econòmica de 
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l'empresa. 

Aquesta fase consisteix en anotar durant tot el període totes les transaccions 

efectuades als llibres diari i major seguint la tècnica de la partida doble. 

 

3. Etapa de tancament. 

Regularitzacions, amortitzacions, periodificacions... Revisió de la comptabilitat. 

Compren la major part de l'execució del nostre treball que veurem en detall. 

 

4. Regularització dels comptes de gestió. Impost de societats. 

L'empresa procedeix a tancar les comptes del grups 6 i 7 de despeses i ingressos. 

El saldo resultant es traslladarà a la compta 129 que ens indicar el resultat 

obtingut per l'entitat durant l'exercici. 

Si el saldo resultant és deutor, ens indicarà pèrdues i si és creditor, beneficis. 

Aquest és el resultat comptable abans d'impostos i és la base per a la realització 

dels ajustos necessaris segons la LIS per a arribar a la BI (resultat fiscal) i 

calcular l'impost. Seguidament es registra l'assemptament de l'impost de 

societats abans de tancar les comptes de gestió. 

 

5. Tancament de la comptabilitat. 

Amb les comptes que romanen encara obertes, que  són les comptes 

patrimonials es realitza l'assemptament  que té com a finalitat saldar tots els 

comptes que presenten saldo fins al moment i confeccionar la informació de 

síntesi per a la elaboració dels comptes anuals. Es l'operació inversa a la 

d'obertura. 

Amb aquests saldos finals, s'iniciarà un nou cicle comptable. 

 

 

5. OBLIGACIONS POSTERIORS AL CICLE COMPTABLE. 

CALENDARITZACIÓ.    

 

Per al cas en que l'exercici social coincideix en l'any natural: 
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GENER X+1: 

Ha acabat el 4t trimestre, per tant, dins el mes de gener hem de complir, entre 

d'altres amb les mateixes obligacions que en qualsevol trimestre. 

 

► Fins al dia 20: 

- Es presentaran les obligacions relatives a les autoliquidacions i pagaments de 

les retencions. Per a poder domiciliar el seu pagament, s'hauran de presentar 5 

dies abans al dia en que finalitza la obligació de presentació. En cas que el dia 

de l'obligació sigui un dia no  hàbil, aquest es traslladarà al següent dia hàbil. 

 

► Fins al dia 30: 

- Es presentaran les autoliquidacions de l'IVA i el seu resum anual. Model 390. 

Dins el quart trimestre, totes les empreses podran presentar l'IVA fins al dia 30 

(no només les que estan subjectes a IVA mensual, ja sigui per volum 

d'operacions o perquè estan dins el REDEME). 

Per a auto liquidar el model 390: Hem de quadrar les bases registrades a les 

declaracions d'IVA amb les dades comptables. Generalment, aquests imports 

solen quadrar amb les partides de ingressos i despeses (subjectes a IVA i no 

exempts) corresponents, excepte en els casos en que duem l'ingrés o la despesa 

a exercicis posteriors. 

- Model 349: Declaració informativa d'operacions intracomunitàries. Si l'empresa 

està al SII de l'IVA la declaració es presentarà cada mes. Si no hi està, en funció 

del volum de les operacions intracomunitàries, la declaració es podrà fer cada 

trimestre en el cas que hi hagi operacions o anual. 

- Model 130: Pagament fraccionat de renda. El presentaran els autònoms que 

realitzen activitats empresarials que no declarin per estimació objectiva o mòduls 

i els professionals que el 70% dels seus ingressos no estiguin subjectes a 

retenció. Declararan damunt aquest imprès els ingressos i les despeses i 

abonaran un avançament del 20% del resultat a compte de la declaració de IRPF. 

 

► Fins al dia 31: 

Resums anuals de les autoliquidacions de retencions presentades durant tot 

l'exercici. 
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- Model 190: Les bases declarades en el model 190 (Clau A) han de quadrar amb 

el compte 640 i 641. 

- Model 180: Declaració informativa del resum anual de retencions relatives a 

rendiments procedents de l'arrendament d'immobles. S'hi identificarà la 

corresponent referència cadastral de cada un dels immobles. La base imposable 

la tindrem a la subcompte 621 on tinguem registrada la corresponent despesa. 

Es correspondrà amb la suma de les autoliquidacions presentades  

trimestralment o mensualment del model 115. 

- Model 193:  Declaració informativa del resum anual de retencions relatives a 

rendiments procedents de determinats rendiments del capital mobiliari. Es 

correspondrà amb la suma de les autoliquidacions presentades  trimestralment 

o mensualment mitjançant el model 123. 

 

FEBRER X+1: 

► Fins al dia 20: 

- Model 111, 115, 123 per a grans empreses. SII 

 

► Fins al dia 28: 

- Model 303 per a grans empreses. SII o REDEME. 

- Model 347: És la declaració anual de operacions amb tercers. Es una declaració 

informativa on s'informa de les operacions amb tercers en les que s'hagi superat 

la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) durant tot l'exercici anterior separat per 

trimestres. 

- Model 184: És la declaració anual informativa per a les entitats en règim 

d'atribució de rendes. S'hi inclourà el benefici de l'entitat, la participació dels socis 

i el corresponent rendiment atribuït a cada un dels socis. Rendiment a tributar a 

la declaració de IRPF de cada un dels socis. 

 

MARÇ X+1: 

► Fins al dia 20: 

- Model 111, 115, 123 per a grans empreses. SII 
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► Fins al dia 30: 

- Model 303 per a grans empreses. SII o REDEME. 

 

Com a norma general, les societats utilitzen el mes de gener per a tancar el quart 

trimestre i presentar els resums anuals. Així que entre els mesos de febrer i març 

han de elaborar els assemptaments comptables d'ajust, i fins el 30 de març els 

Administradors disposen del temps per a la elaboració dels comptes anuals, 

informe de gestió i proposta d'aplicació del resultat. 

Les empreses obligades a auditar les seves comptes, hauran de entregar-les al 

auditor per a la seva corresponent revisió i poder emetre al seu informe la seva 

opinió damunt la raonabilitat de si dites comptes reflecteixen la imatge fidel. 

 

ABRIL X+1: 

► Fins al dia 20: 

- Model 111, 115, 123, 300 per a totes les empreses que fan impresos trimestrals. 

- Model 111, 115, 123 per a grans empreses. SII 

- Model 202: Es el primer pagament fraccionat de l'impost de societats de l'any 

X+1. Hi ha 2 formes de calcular-ho. 

 - Segons l'article 40.2 LIS. Un 18% damunt la quota íntegra del darrer IS 

presentat. Es a dir de l'any X-1. El de l'any X no el presentarem fins al 25 de juliol 

de l'any X+1. 

 - Segons l'article 40.3 LIS. Un 17% damunt la base imposable del 1er 

trimestre. 

Aquesta segona opció és obligatòria per a les empreses amb una xifra de negoci > 

a 6 milions d'euros i voluntària per a la resta d'entitats. 

 

► Fins al dia 30: 

- Model 303: per a grans empreses. SII o REDEME. 

 

- Legalització dels llibres comptables al Registre Mercantil. Es realitzarà dins els 

quatre primers mesos a la finalització de l'exercici comptable. Per tant, per a la 

majoria de les empreses la data límit serà el 30 d'abril. 
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La seva presentació, serveix de precinte de la comptabilitat per evitar que es 

modifiqui la comptabilitat en el futur, una vegada tancat l'exercici. 

El termini per a la seva presentació és de quatre mesos des de el tancament de 

l'exercici comptable. 

Es presentaran: 

- el llibre diari. 

- el llibre de inventaris i comptes anuals. Que compren el balanç de situació, el 

compte de resultats, la memòria, ECPN, EFE, inventari i balanços de sumes i 

saldos trimestrals (al manco a 3 dígits). 

- el llibre d'actes, que obligatòriament es presenta telemàticament juntament amb 

els llibres des de l'any 2014. Es presentaran les actes de l'any que s'està tancant. 

- registre de socis o de accions nominatives. 

La presentació es farà telemàticament mitjançant el programa Legalia a la plana 

del Registre Mercantil. 

Una vegada presentats, és probable que es detectin errors al moment de fer-se 

el dipòsit. En aquest cas, s'hauran de tornar a presentar. 

Tenen obligació de presentar els llibres comptables al RM tots els empresaris, 

siguin persones físiques o jurídiques obligades a dur una comptabilitat ajustada 

a les prescripcions del Codi de Comerç. Es a dir, les societats mercantils i els 

empresaris individuals que duguin una comptabilitat per estimació directa normal. 

 

MAIG I JUNY X+1: 

- Model 100. IRPF 

 

► Fins al dia 20: 

- Model 111, 115, 123 per a grans empreses. SII 

 

► Fins al dia 30: 

- Model 303 per a grans empreses. SII o REDEME. 

 

- En el termini de 6 mesos següents al tancament de l'exercici, l'empresa ha de 

convocar Junta General Ordinària per a la aprovació de les comptes anuals per 
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part dels socis, de la gestió social i resoldre damunt la aplicació de resultats. 

D'aquesta Junta, s'emetrà una acta i una certificació. Aquesta certificació, 

s'haurà d'aportar al Registre Mercantil per al dipòsit de les Comptes Anuals. 

 

JULIOL X+1: 

► Fins al dia 20: 

- Model 111, 115, 123, 300 per a totes les empreses que fan impresos trimestrals. 

- Model 111, 115, 123 per a grans empreses. SII 

 

► Fins al dia 25: 

- Model 200: Fins al 25 de juliol (o després de 6 mesos i 25 dies a la data de 

tancament de l'exercici social). 

 

► Fins al dia 30: 

- Model 303 per a grans empreses. SII o REDEME. 

- Data límit per a presentar el dipòsit de les comptes anuals al Registre Mercantil 

(o 30 dies després a la aprovació de les comptes anuals). 

El dipòsit es farà mitjançant el programa D2 que el Registre Mercantil posa a 

disposició dels seus usuaris dins el mes de juny. 

És obligatòria la presentació telemàtica, malgrat també es pot fer telemàtica 

parcial, aportant llavors la certificació de la Junta General amb la aprovació de la 

distribució de resultats. 

En el cas que la presentació sigui telemàtica completa, la certificació durà adjunta 

un codi alfanumèric que emet el mateix programa D2 al fer-se la signatura de la 

«hulla digital». 

El Registre Mercantil disposa del propi manual del programa D2, que indica des 

de com fer la instal·lació fins a com adjuntar la documentació i fer la corresponent 

presentació. 

Per a la correcta presentació per via digital completa necessitarem: 

- El balanç de situació i el compte de resultats en format D2 

- L'estat de canvis en el Patrimoni Net i l'estat de fluxos d'efectiu, si cal, en format 

D2 

- La memòria en qualsevol tipus de format 
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- L'informe d'auditoria i l'informe de gestió en cas que sigui necessari. 

- Qualsevol altre tipus de document que es consideri oportú per tal de clarificar i 

ajudar a que les comptes anuals es pugin llegir en claredat, com pugui ser un 

balanç i una compta de resultat segons el model del PGC. 

- Certificació de l'acta, signat pel Secretari amb el vistiplau del President de la 

Junta, on hi consti el codi alfanumèric emès pel programa D2. 

- En cas que a la certificació no consti el codi alfanumèric, s'hi pot adjuntar la 

«huella digital» que emet el programa amb la signatura de l'administrador solidari 

o tots els administradors mancomunats. 

- Els empresaris hauran de identificar la Titularitat Real damunt el dipòsit de 

comptes anuals, excepte si ja ho han fet anteriorment, o en el cas de que hi hagi 

modificacions a la titularitat de les accions o participacions. És a dir, hauran de 

indicar les persones físiques que posseeixin o controlin directament o 

indirectament un percentatge superior al 25% del capital social o drets de vot. 

Les societats tenen obligació de identificar aquestes persones físiques davant 

notari a la Constitució o quan correspongui. 

 

Llavors, només ens queda esperar a que el Registre Mercantil ens comuniqui 

que el dipòsit s'ha registrat correctament o que hi ha hagut erros que cal esmenar. 

En aquest cas, s'haurà de realitzar un nou dipòsit. 

 

 

A més d’aquests impresos i impostos, les empreses, en funció del sector 

d’activitat on operen, poden tenir obligacions de presentar altres models fiscals 

específics, impostos especials, ... 

Aquestes obligacions estan detallades en el calendari del contribuent que cada 

any publica la AEAT abans d'iniciar l'exercici. 

 

 

6. TASQUES INICIALS PER FER UN BON TANCAMENT. 

 

La fase final d'un tancament comptable, és la elaboració i dipòsit de les CCAA. 

Aquestes comptes anuals han de reflectir la imatge fidel del Patrimoni, dels 
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resultats i de la situació financera de l'empresa. 

 

A més a més, amb aquesta informació comptable partim de la base del càlcul de 

l'impost de societats. Per això mateix, ens interessa que dins la nostra 

comptabilitat hi estiguin enregistrades totes les despeses que ens puguem deduir 

per tal de tributar el mínim possible. 

 

Tots els comptables dubtem i repassem diverses vegades el tancament d'exercici. 

Volem puntejar  tantes coses, verificar despeses, comprovar que tot estigui 

correcte, que al final el que passa és que es perd massa temps i no et sent del 

tot segur d'estar fent el correcte. 

 

Generalment els programes comptables s'ocupen que no hi hagi cap 

assemptament desquadrat. De tota manera, és possible que encara que existeixi  

algun mecanisme de control en el nostre programa, podria haver algun tipus de 

problema tècnic (fallada de connexió elèctrica mentre estam treballant) que faci 

que hi pugui haver algun desquadrament. 

 

A continuació adjunto un llistat detallat dels punts claus a tenir en compta i la 

forma en que s'han de executar la seva revisió. 

 

1. Comprovar el balanç inicial. 

El que farem serà comprovar que el balanç de tancament de l'exercici anterior 

coincideix amb el balanç d'obertura de l'any que volem tancar. 

És important comprovar aquest punt abans d'iniciar tot el procés perquè quan 

estan tancant l'exercici precedent, ja estam dins el mes d'abril o juliol del següent 

exercici, i cap la possibilitat de no haver actualitzat els saldos inicials. 

 

2. Realitzar els “xequeos” de que disposa el nostre programa. 

- Factures duplicades. 

- Reorganització de fitxers. 

- Reorganització de saldos. 

- Dades fiscals de clients i proveïdors. 
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3. Balanç de sumes i saldos. 

Una vegada que ja sabem que la nostra comptabilitat està quadrada i que els 

saldos inicials són iguals als finals de l'exercici anterior, el primer de tot és llistar 

un balanç de sumes i saldos de tot l'any. Amb aquest balanç podem comprovar 

les incoherències en els saldos, veure comptes que haurien que quedar saldades 

(comptes a zero), saldos de clients amb signe negatiu, de proveïdors en signe 

positiu, si s'ha distribuït el resultat de l'any anterior... 

Com hem detallat al punt 2, és la forma de comprovar on poden ser els errors 

duts a terme durant tot l'exercici comptable i que ens convé revisar i modificar 

abans de tancar l'any i no començar el proper exercici amb uns saldos inicials 

erronis. 

 

 

7. PUNTS CLAU QUE CAL REVISAR. PROTOCOL DE REVISIÓ DE 

TASQUES. 

 

7.1. Capital social. (100) 

En cas de que la persona que realitza el tancament a l'entitat no sigui el seu 

comptable haurà de revisar si hi ha augments de capital pendents de 

comptabilitzar. Es possible que noves aportacions estiguin pendents de 

capitalitzar, o que es capitalitza el préstec d'un soci que està comptabilitzat dins 

el passiu... 

També s'haurà de tenir en compte a les actes on s’indicarà el % de participació. 

 

7.2. Distribució de resultats de l'exercici anterior. (129,120) 

S'ha realitzat la distribució del resultats de l'exercici anterior? 

Amb una simple revisió al nostre balanç de sumes i saldos, revisant si s’anul·la 

el saldo inicial de la compta 129 o 120 en alguns programes, veurem si s'ha 

registrada a la comptabilitat la distribució de resultats de l'exercici anterior. 

Per a tenir a mà quina era la distribució acordada, anirem a revisar l'acord que 

constarà a l'acta del mes de juny de l'any anterior i procedirem a registrar-ne 
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l'assemptament, ja que no és un punt obligatori dins la memòria de les comptes 

anuals. Dins el dipòsit de les CCAA constarà a la certificació de l'acta de Junta 

General on s'acorda la seva aplicació. 

 

7.3. Reclassificació de deutes i crèdits. (16,17,24,25,51,52,53,54) 

S'ha fet el traspàs dels préstecs a llarg termini al préstecs a curt termini? 

► Reclassificar els deutes de llarg termini a curt termini per la part del deute que 

té  venciment dins d'exercici següent. 

► Reclassificar pòlisses de crèdit al passiu si prèviament s'han registrat en el 

grup 57 de l'actiu. Avui en dia, els bancs en lloc d'oferir una pòlissa de crèdit, 

ofereixen descoberts importants al compte corrent. En cas que aquest saldo, a 

31/12 sigui negatiu i estigui registrat a l'actiu del balanç de situació, s'haurà de 

reclassificar a les comptes de passiu corresponents. 

► Pot resultar interessant sol·licitar l'informe CIRBE al Banc d'Espanya en data 

de desembre, a 31/12 per tal de conciliar l'endeutament bancari. 

► Reclassificar els crèdits de llarg termini a curt termini per la part del dret que 

té  venciment dins d'exercici següent. 

 

7.4. Immobilitzat. (2) 

S'ha de comprovar que l'inventari d'immobilitzat coincideix amb el balanç de 

sumes i saldos, i a la vegada amb el valor net comptable que surt als punt de 

immobilitzat de l'actiu no corrent al nostre balanç de situació. 

Les empreses, tenen un inventari d'immobilitzat que està format per tots els seus 

béns d'actius no corrent. Cada un d'ells té una fitxa amb la informació detallada 

d'aquest bé i en ella s'hi detalla també el quadre d'amortització comptable i fiscal 

amb les diferències temporànies pertinents. 

Doncs, la suma dels imports que conformen el valor d'adquisició o cost de 

producció de les fitxes ha de ser igual a la suma de l'immobilitzat del balanç de 

sumes i saldos i, a més a més, la suma dels imports pendents d'amortitzar a les 

fitxes ha de ser igual a la suma dels imports nets comptable del nostre balanç de 

situació. 
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7.5. Amortitzacions de l'immobilitzat. (28) 

L'immobilitzat està format per tots aquells béns que utilitzem de manera duradora 

en el desenvolupament de la nostra activitat. Donat que l’utilitzem en varis anys, 

la seva adquisició no es considera una despesa de l'exercici, sinó una inversió. 

Per tant, es trasllada a resultats de manera fraccionada mitjançant l'amortització. 

Però existeixen uns límits fiscals a observar per tal d'evitar que part d'aquesta 

despesa no sigui deduïble. 

A tancament d'exercici, hem de comprovar que hem dut a despesa comptable 

com a dotació de l'immobilitzat, l'import corresponent a la suma de les nostres 

fitxes d'amortització per a l'any corresponent al tancament que estam realitzant 

comentat al punt anterior. 

Per a la realització d'aquestes comprovacions, els programes generen uns llistats 

per a poder-los comparar i verificar si falten amortitzacions a generar o n'hi ha 

alguna de duplicada. 

Com sabem, generalment adaptarem les amortitzacions fiscals a les comptables, 

per tal de evitar ajustos al nostre impost de societats. Per això, i depenent del 

nostre resultat, aplicarem el coeficient lineal màxim o el període màxim d'anys, 

per tal de donar un resultat positiu i evitar bases imposables negatives on la 

AEAT està més sempre al punt de mira, depenent del tipus d'empresa, si està en 

creixement o ja és una empresa madura, per no generar un benefici excessiu 

que li faci augmentar la tributació. 

Per això, tindrem també es ment en els incentius fiscals a l'amortització que 

puguem tenir com en els casos de: 

► Utilització de més d'un torn de feina. En aquest cas, podrem amortitzar i 

deduir-nos fiscalment el coeficient mínim, i prorratejar la diferència entre el mínim 

i el màxim en funció de les hores utilitzades tenint en compte que aquesta 

diferència és per l'ús de 8 hores. 

► Elements usats. Es permet duplicar la seva amortització fiscal. 

► Llibertat d'amortització. Per a societats laborals durant els primers 5 anys, per 

elements afectes a I+D i per elements nous de l'immobilitzat amb valor unitari 

fins a 300 € amb el límit de 25.000 € l'any. 

► Leasing. Fiscalment és deduïble la càrrega financera i la recuperació del cost 

de bé amb el límit de 2 x coeficient  màxim a taules x valor al comptat del bé 
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(sense restar el valor residual). 

A tenir en compte que a més a més, per a les empreses de reduïda dimensió: 

► Llibertat d'amortització per increment d'ocupació. 

► Amortització accelerada. Immobilitzat material o intangible en taules, es 

multiplica x2. 

► Immobilitzat intangible no en taules i fons de comerç x1,5. 

► Leasing. La deducció de les grans empreses es multiplica per 1,5. Es a dir: 

Valor del bé x 2 x 1,5 

 

Per a què una despesa sigui fiscalment deduïble, és requisit necessari que 

estigui comptabilitzada. Per tant per a deduir-se l’amortització, aquesta ha de 

estar comptabilitzada, excepte per a la llibertat d'amortització i l'arrendament 

financer (tant per grans empreses com per ERD) i l'amortització accelerada per 

a béns nous a les ERD.  En aquests casos, al no estar comptabilitzada la 

despesa per amortització, la despesa fiscal serà major a la despesa comptable, 

produint-se els corresponents ajustos fiscals que revertiran en el temps i 

finalment l'amortització comptable i la fiscal coincidiran. 

 

S'ha de conservar la factura durant tot el període en que afecta la seva 

amortització a la compta de resultats. Per això, es recomana obrir una carpeta i 

anar escanejant les factures d'inversió juntament amb la fitxa d'inventari de 

l'immobilitzat. 

 

7.6. Fons de comerç. (204) 

Hem de revisar si l'empresa té fons de comerç al seu actiu i si s'està amortitzant. 

Recordem que des de l'any 2016 s'amortitza de nou el fons de comerç. Quan la 

seva vida útil no es pot estimar de manera fiable, comptablement s'amortitzarà 

en 10 anys. Però fiscalment s'amortitza en 20 anys i s'han d'anar produint les 

corresponents diferències temporànies que aniran revertint posteriorment. 

 

7.7. Recompte i variació d'existències. (3) 

Les existències són tots aquells béns que una empresa adquireix per vendre o 

per a incorporar a la seva cadena de producció. Hem de tenir en compte que no 
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totes les existències que s'han comprat dins l'exercici s'han venut. De la mateixa 

manera, pot ser hem venut existències adquirides dins l'exercici anterior. 

D'aquesta manera, hem de restar les existències no consumides a les compres 

realitzades durant l'any, xifra que hauria de quadrar amb el número de 

existències que tenim a la actualitat. 

Per tant, haurem de fer un recompte a cada 31/12 i fer la corresponent variació 

d'existències per tal de imputar a la compta de resultats únicament el cost 

d'aquelles existències venudes o consumides. 

De la mateixa manera, haurem de registrar la variació de les existències de 

productes elaborats per l'empresa, productes en curs, semi acabats... 

És, per tant, molt important, tenir la relació detallada per unitats a preu de 

adquisició o cost de producció que justifica l'import del valor registrat al balanç 

de situació. Aquest ha de ser un valor que ha d'estar ben documentat i suportat 

perquè és un dels punts clau a revisar davant una possible inspecció per part de 

la AEAT que dóna joc a l'inspector per tal d'aconseguir augmentar la tributació. 

Per tant s'ha de tenir especial esment en no registrar unes existències massa 

altes ni massa baixes, malgrat l'empresa els tingui ben justificades. 

► Si tens unes existències massa altes. Implica que el benefici o beneficis d'anys 

anteriors són mes alts del que haurien estat registrant unes existències 

equilibrades. Per tant, l'administració conclourà que estam augmentant les 

existències per no registrar pèrdues i en tal cas conclourà que no s'han declarat 

tots els ingressos i l'Administració ens farà una liquidació complementària d'IVA 

dels darrers 4 anys. 

► Si tens unes existències massa baixes. Implica que les hem baixat per no 

donar tant de benefici i baixar la tributació d'enguany o dels darrers anys segons 

sigui l'import de la variació. Per tant, l'Administració ens farà una liquidació 

complementària de l'impost de societats de fins als darrers 4 anys. 

Per tal d'evitar aquestes dues situacions, cal revisar el marge damunt vendes i 

mantenir-ho durant els anys per tal de no indicar que s'estan manipulant les 

existències. 

 

7.8. Proveïdors i creditors. (400,410) 

És convenient fer un anàlisi individual dels mateixos mitjançant el balanç de 
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sumes i saldos. Comprovarem si ens quadra el saldo final, si aquest és negatiu i 

si ens falten factures pendents de rebre per enregistrar. Com una de les nostres 

finalitats és tributar el menys possible, es reclamaran les factures pertinents i 

comptabilitzarem la despesa dins l'any on correspon i en el cas que l'IVA  ja 

estigui liquidat, el registrarem dins el trimestre on pertoqui la seva deducció,  

sempre dins als quatre posteriors a la data de la meritació de l'IVA. 

 

7.9 Clients i deutors. (430/440) 

En el cas de petites empreses que registren les operacions d'ingrés de manera 

manual, és interessant veure abans de tancar l'IVA que hi ha totes les factures 

d'ingrés registrades per tal d'evitar la presentació de autoliquidacions 

complementàries i evitar interessos i sancions. 

És convenient fer un anàlisi individual dels mateixos mitjançant el balanç de 

sumes i saldos. Comprovarem si ens quadra el saldo final, si la compta està 

saldada o es correspon amb les factures pendents que tinguem pendents de 

cobrament i si el saldo de la compta és positiu. 

 

7.10. Insolvències de clients. (436, 490) 

En cas de tenir uns saldos impagats, procedirem a la dotació de la corresponent 

partida per l'impagament, i si existeixen dubtes raonables sobre la solvència del 

mateix. 

Generalment en aquests casos, es sol registrar la dotació comptable quan 

aquesta és deduïble fiscalment per així evitar ajustos al IS i les seves oportunes 

reversions dels ajustos. 

Per tant, les empreses solen registrar l'assemptament individualitzat quan es 

dóna alguna de les següents circumstàncies: 

► Que han passat 6 mesos des de el venciment de la obligació. 

► Que el deutor està declarat en situació de concurs de creditors. 

► Que s'ha instat al cobro. Es a dir, que les obligacions han estat reclamades 

judicialment o són objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral. 

Posteriorment, ens quedarà revisar que dins l'actiu corrent del balanç de situació 

a 31/12, coincideixen els saldos de les comptes 436 (saldo positiu) i 490 (amb 

saldo negatiu corregint l'actiu). 
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En el cas de que la nostra entitat estigui subjecte al règim fiscal de empresa de  

reduïda dimensió, aquesta es podrà deduir la pèrdua per deterioro dels crèdits 

per la cobertura de riscs derivats de les possibles insolvències fins al límit del  1 %  

dels deutors  existents a la conclusió del exercici. Per a què aquesta provisió 

sigui fiscalment deduïble, és necessària la seva comptabilització. D'aquesta 

manera, aconseguim de nou rebaixar la tributació. 

Per a què aquesta estimació sigui deduïble, per al seu càlcul no es podran tenir 

en compte els crèdits per operacions vinculades, els crèdits derivats de les 

Administracions Públiques i els que ja s'han tingut en compte de manera 

individualitzada. 

 

Posteriorment, ens quedarà revisar si alguna provisió d'insolvències d'anys 

anteriors ha revertit. 

 

7.11. Comptes amb administracions públiques. (46,47) 

S'han de quadrar les comptes del grup 47 HP Deutora i Creditora  amb cadascun 

dels impostos pendents de cobrament i pagament a tancament d'exercici. 

Pel que fa a les comptes d'IVA (472 i 477), les haurem deixat a zero al fer la 

regularització mensual o trimestral, per tant no tindran saldo a 31/12. 

En el cas que l'entitat estigui aplicant la regla de la prorrata, comprovar i aplicar 

la nova prorrata dins el 4t trimestre. 

Podran tenir saldo les següents comptes d'IVA: 

► 4700 o 4709: en els casos en que hi hagi IVA a tornar o a compensar dins els 

propers quatre exercicis. 

► 4750: en el cas que tinguem un IVA a pagar per al 30 de gener. O en els casos 

en que ens  hagin concedit aplaçaments de autoliquidacions anteriors que encara 

no s'ha executat el pagament. 

Cal tenir en compte que existeix la possibilitat en que una entitat tingui saldo a la 

compte 4709 de sol·licitud de devolució i saldo a la compta 4750 de iva a pagar 

al mateix temps. 

 

Altres comptes: 

► 4751: L'haver d'aquesta compta haurà de quadrar amb les autoliquidacions 
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presentades segons els impresos 111, 115 i 123. El saldo final d'aquesta compta 

ha de coincidir exactament amb les retencions corresponents al 4 trimestre, o de 

desembre si presenta les autoliquidacions mensuals, pendents de presentar i 

pagar dins el mes de gener, donat que la AEAT no accepta aplaçaments als 

pagaments de les retencions. 

► 4752: Saldo que ha de coincidir amb la quantitat a pagar del model 200 de 

impost de societats. També cap la possibilitat de tenir un romanent de l'exercici 

anterior si l'aplaçament concedit encara no ha estat liquidat íntegrament. 

► 473:  Revisar si s'han comptabilitzat els pagaments a compte de IS, retencions 

dels ingressos financers i possibles ingressos per arrendaments. Aquesta 

compta ha de presentar un saldo a zero una vegada comptabilitat l'impost de 

societats, ja que s'hi registren els pagaments i retencions a compte que es 

restaran de la quota líquida positiva. Revisar que els tributs (com per exemple un 

IAE) no s'han registrat en aquesta compta perquè això provocaria un frau a 

l'administració. A vegades ha passat amb els programes que concilien els bancs 

automàticament. 

Davant una entitat que no té obligació de presentar IS o que donada la seva 

activitat li resulta una quota nul·la, pot sol·licitar a la AEAT un certificat que li 

eximeixi de la obligació de retenir a les entitats financeres. 

► 4745: Comprovar si hi ha bases imposables negatives pendents d'aplicar 

(veure també si estan informades al IS de l'any anterior) i si es va comptabilitzar 

el corresponent crèdit fiscal. 

► 476: El saldo d'aquesta compta conté el deute amb l'administració referent al 

pagament pendent de efectuar a la seguretat social corresponents al TC1 de 

desembre. A vegades hi ha també el de novembre que es paga els primers dies 

del mes de gener. 

Dins aquesta compta hi registrarem també l'autònom societari en el cas que 

aquest es pagui pel compte de la societat. L'autònom és un cost que ha d'assumir 

el soci, per tant si aquesta es paga pel compta de l'empresa, se li ha de restar 

de la seva nòmina a la columna de deduccions, pel que finalment el saldo 

d'aquesta compta ha de resultar zero. 

► 476 o 475: Es registra també en aquestes comptes el deute que té l'empresa 

amb l'administració com a conseqüència d'haver embargat una part del sou dels 
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treballadors. Hem de revisar que si hi ha deute, aquest s'ha de liquidar dins el 

proper mes. 

 

7.12. Comptes de tresoreria. (57) 

Són les comptes on registrem els moviments de les comptes bancàries i de la 

caixa i que reflecteixen la liquidés de la nostra empresa. 

Estan conciliats els  bancs a 31/12? En el cas de les comptes bancàries, el que 

hem de revisar és que els saldos de la nostra comptabilitat es corresponen amb 

els saldos reflectits als extractes bancaris. Si hi ha diferències s'han de cercar i 

comptabilitzar. 

Les comptes de bancs són comptes d'actiu i han de tenir el signe positiu. En cas 

de tenir a 31/12 el saldo negatiu, es reclassificaran com a comptes de passiu. 

En el cas de la caixa, hem de fer l'arqueig de la mateixa i comptabilitzar les 

entrades i sortides  d'efectiu que s'han produït. És molt important que en cap 

moment de l'any la caixa estigui en descobert. En aquest cas, registrarem algun 

cobro o un préstec per part del soci. 

 

7.13. Comptes de despesa de personal i remuneracions pendents de 

pagament. (640/642/465) 

Hem de revisar que totes les nòmines i cotitzacions a la seguretat social s'han 

traspassat a les comptes 640 i 642 respectivament. 

Recordem que els imports de les nòmines (major de la compta 640) ha de 

coincidir amb el declarat en els models 111 de retencions trimestrals i amb el 

resum anual 190. 

Per executar aquesta comprovació, si no l'hem feta nosaltres dins el mes de 

gener per a quadrar el model 190, demanarem al nostre departament de laboral 

o a la nostra assessoria laboral el resum total de les nòmines. 

Per altre banda, ens convé comprovar que la compta 465 de remuneracions 

pendents de pagament té un saldo equivalent al que resta pendent d'abonar als 

treballadors. 

 

7.14. Ajustos per periodificació. (48) 

Abans de tancament d'exercici s'ha de fer la periodificació d'ingressos i despeses. 
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Per això tindrem en compte el principi de Meritació, de manera que les despeses 

i els ingressos quedin reflectits en el moment de la seva meritació amb 

independència del moment en que es cobren o paguen. 

 

Hem de tenir en compte les despeses pagades per avançat que poden ser per 

diversos motius: 

► prima d'una assegurança 

► publicitat satisfeta en un exercici i en duració en exercicis posteriors. 

► arrendament de locals pagats per anticipat. 

► desemborsaments per manteniments informàtics, alarmes... durant un parell 

d'anys 

► … 

 

També haurem de tenir en compte les despeses meritades que encara no s'han 

pagat. 

► Podem tenir el cas de empreses amb uns subministraments molt elevats. 

► No tindrem en compte les mercaderies perquè ja es fa la valoració per 

inventari. 

 

També tindrem en compte les factures pendents de rebre atès a que ens volem 

deduir totes les despeses possibles. 

 

7.15. Subvencions de capital. (130) 

Són ajudes concedides per l'establiment o formació de l'estructura fixa d'una 

empresa 

Si hem rebut una subvenció o un donatiu per la compra d'un element de 

l'immobilitzat, l'haurem d'anar traspassant a resultats al mateix ritme que 

l'amortització de l'element finançat. 

Fiscalment ho imputarem de la mateixa manera que una donació tot a resultats 

del primer any, per tant, correspondrà tributar-ho tot al primer any i anar 

recuperant a mesura que la diferència temporània va revertint. 
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7.16. Subvencions de explotació. (132) 

També es pot produir que rebem una subvenció per la gestió corrent de l'entitat 

que comprengui la execució d'un projecte per un període temporal superior a 

l'any (per exemple una subvenció per a un projecte de recuperació de la flora 

d'una zona degradada). 

En el cas en que aquest projecte estigui finançat al 100%, aplicarem a resultats 

només la part del projecte executat en funció de la despesa realitzada. 

En el cas en que el projecte estigui en part finançat i en part cofinançat per 

l'entitat, per a l'aplicació de la subvenció a resultats, podem fer servir la aplicació 

d'un percentatge de la part del projecte realitzat damunt el total, o bé es tindrà 

en compte la despesa real que s'hagi produït durant l'exercici amb la part 

subvencionada respecte del total de tot el projecte, i la resta la deixarem pendent 

de distribució per exercicis posteriors. 

Aquesta tasca en auditoria s'anomena tall d'operacions. 

En el cas de que les subvencions puguin ser reintegrables, figuraran al passiu 

de l'empresa. 

 

7.17. Dotacions per provisions i correccions de valor de pèrdues per 

deteriorament. (69) 

En el cas que alguns  dels elements patrimonials de l'entitat hagi perdut valor 

respecte a la seva valoració en el balanç de situació, de manera reversible, en 

aplicació al principi de prudència. 

►Deterioro de valor en existències. Procedirà comptabilitzar deteriorament quan 

el valor de les mateixes sigui inferior al cost d'adquisició. 

►Comprovar  que hem portat comptablement a pèrdues per deterioro les que 

hagin sofert en el seu valor les inversions en instruments de patrimoni 

d'empreses del grup, associades o vinculades (accions o participacions socials). 

Si es tracta d'empreses que  no cotitzen, ens han de comunicar abans del 

tancament de l'exercici el seu valor patrimonial segons llibres de comptabilitat. 

►No són deduïbles les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material, 

inversions immobiliàries i l'immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç, així 

com les pèrdues per el deteriorament dels valors representatius de la participació 

en el capital o en els fons propis d'entitats, i les pèrdues per deteriorament dels 
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valors representatius de deute. Tenir present a generar el corresponent ajust 

extra comptable al IS ja que aquest deterioro no és fiscalment deduïble. 

 

7.18. Partides pendents d'aplicació. (555) 

Al comptabilitzar, generalment els moviments bancaris, és possible que trobem 

algunes entrades o sortides que no hem identificat. Aquests moviments es solen 

comptabilitzar a la compta 555 per tal de tenir el banc conciliat a l'espera de 

identificar-los, però que finalment s'han d'identificar i aplicar a la compta 

corresponent. Per tant, el seu saldo a final d'exercici hauria de ser zero. 

 

7.19. Comptes de socis, administradors i altres parts vinculades. (550, 551, 

552) 

Hi ha moviments als comptes de socis? Cal fer préstec? Cal fer capitalització? 

Entre els socis i la societat, així com entre empreses d'un mateix grup, es solen 

produir entrades i sortides de diner per aportar liquidés transitòria a una de les 

parts implicades. Les comptes del grup 55 s'utilitzen per al registre comptable 

d'aquests moviments, no obstant, el seu ús continuat o de llarga durada, pot dur 

a tenir problemes amb l'Agència Tributària. 

En aquest sentit, és important distingir si les transaccions han estat de petits 

imports, han estat puntuals i per necessitats concretes o si es pensen tornar en 

dies o setmanes. Si no és així i a tancament d'exercici les comptes no estan 

saldades, les quantitats s'hauran de enregistrar comptablement en comptes de 

préstec o crèdit entre parts vinculades, liquidar-se el corresponent impost ITP 

AJD a la ATIB (exempt de tributació), emetre un contracte de préstec entre les 

parts i liquidar-se interessos amb la seva corresponent retenció, o bé aportar-los 

al Patrimoni Net de la societat si no es fa comptes liquidar el préstec. 

Per tant, a 31/12 s'han de revisar aquestes comptes per tal de intentar deixar el 

saldo a zero. 

 

Revisar també si l'empresa té un local propietat del soci i el soci cobra un lloguer 

amb la corresponent retenció i si el soci està gaudint privativament de béns de 

l'empresa i també es fa la corresponent factura entre les parts vinculades 

valorada al preu de mercat. 
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7.20. Aportacions de socis. (118) 

Tenir esment en aquesta compta, que molts comptables la utilitzen a final d'any 

per liquidar les comptes de socis i és un error. 

Es cert que són aportacions de socis, però no hi caben les aportacions 

transitòries. Aquesta compta forma part del Patrimoni Net pel que la seva 

utilització hauria de ser exclusivament per a corregir un desequilibri patrimonial. 

Aquesta s'utilitzarà com a aportacions per a compensar pèrdues i ser 

posteriorment capitalitzat, no per cobrir moments puntuals de tresoreria, per tant, 

aquestes aportacions s'hauran de realitzar mantenint la regla de proporcionalitat 

al % de participació que tinguin els socis en el capital social.   

 

7.21. Revisar comptes del grup 6. 

Revisar algunes de les comptes del grup 62, que estigui l'assemptament fet com 

a despesa en lloc de inversió. Revisar que la compta de reparacions i 

conservació no contengui imports corresponents a factures que han suposat un 

augment de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil, ja que haurien 

de ser objecte de activació (ampliació o millora). 

Per altre banda, hem de tenir en compte en quines comptes hem de registrar els 

nostres ingressos. Si són vendes o prestacions de serveis. De la mateixa manera 

revisarem les despeses. Es a dir, si els nostres ingressos són prestacions de 

serveis, no durem la nostra despesa a compra de mercaderies. Aquesta és una 

errada general en molts de comptables. 

 

7.22.  Ingressos financers. (76,473) 

Revisar que els ingressos financers estan comptabilitats pel brut i que tenen 

aplicada la corresponent retenció a compte a deduir al impost de societats 

 

7.23. Unions temporals d'empreses. 

Es molt habitual, entre d'altres, les entitats on la seva principal activitat és la 

construcció i promoció, o instal·lacions elèctriques i de fontaneria, unir-se amb 

altres empreses i formar una UTE. 

Sabem que les UTE no tenen personalitat jurídica pròpia i no presenten comptes 
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anuals. Però han de dur una comptabilitat pròpia i independent, per tal de facilitar 

que cada partícip integri dins les seves CCAA la part proporcional dels saldos 

que li corresponguin. Aquesta integració es farà al tancament d'exercici i l'entitat 

tributarà pel benefici de la UTE ja sigui per IS o per IRPF. 

 

7.24. Resultat actual. 

Abans del tancament, revisarem quin és el resultat real abans d'impostos i veure 

quines són les expectatives de l'empresa vers el resultat obtingut. 

Veure quines són les conseqüències i quins criteris podem adoptar. 

Analitzarem detalladament la compta de resultats i la seva evolució comparant 

el marge brut amb els dels exercicis anteriors. 

Hem de vigilar les dades interanuals si mantenen una evolució lògica. 

Podem fer aquesta comparativa dins els darrers 4 anys que són els que tenim 

oberts a inspecció. 

Malgrat no figuri explícitament en la compta de resultats el MARGE BRUT, cal 

analitzar aquesta xifra que és la que detecta la bona imputació de les existències 

i l'anomenat tall d'operacions. 

Es calcula per diferència entre el preu de venda i el seu cost de producció. El 

més comú és calcular-ho com un percentatge damunt vendes per tal de fer-ho 

comparatiu d'un exercici a un altre. 

Una deficient imputació (que implica a la vegada una menor tributació) es veu 

ràpidament en el Marge Brut ja que ofereix un marge distorsionat del marge de 

la resta dels anys. 

A més del marge brut, cal també analitzar els ratis sectorials del sector on opera 

l'entitat. Aquest document mostra els balanços i les comptes de resultats dels 

principals sectors d'activitat. Per tant, es pot analitzar el marge brut, les despeses 

de personal en relació als ingressos, cost mig de personal, la productivitat... de 

la mitjana del sector. Són publicats cada any pel banc d'Espanya al següent 

enllaç i són un referent per l'Administració. 

 

https://www.bde.es/bde/es/areas/cenbal/Bases_de_datos_p/Ratios_sectoria_70

456df33de7551.html 
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7.25. Xifra de negocis. 

Ingrés total per la venda de productes i prestacions de serveis corresponent a 

l'activitat ordinària d'un agent econòmic, durant un exercici econòmic. 

És una xifra neta, quan se n'han deduït les bonificacions sobre les vendes i l'IVA 

i d'altres relatius a aquests ingressos. Té una funció comptable (PGC) i mercantil 

(CCAA) i permet mesurar l'evolució, el rendiment d'una empresa i la talla. 

Per tant, dins el mes de gener, analitzarem aquesta xifra neta de negocis per 

extreure'n conclusions: 

► Si XNN > 10.000.000 € no és ERD i als 3 anys de no ser-ho no es podrà 

beneficiar dels incentius fiscals de les ERD. 

► Si XNN > 6.010.121,04 € es considera gran empresa a efectes del SII. Per 

tant, les autoliquidacions seran mensuals, i haurà de enviar un registre de 

factures cada 4 dies a la AEAT. A canvi no presentarà l'imprès 347 d'operacions 

amb terceres persones. 

► Si XNN > 5.700.000 €, revisar si tindrà obligació a auditar les CCAA. 

► Si XNN > 1.000.000 € passarà a tributar per IAE. 

► Si XNN > 600.000 € i va per estimació directa simplificada, haurà de passar a 

estimació directa normal. 

► Si XNN > 200.000 € i va per mòduls, hauran de deixar la estimació objectiva i 

anar per estimació directa. 

 

7.26. Comptes mal ubicades. 

Saldos que no estan ben ubicats i que criden l'atenció per la seva posició dins el 

balanç o pel saldo. Cal posar-hi especial esment. 

Algunes d'elles són: 

► 300 Existències. Sense moviment anual. No s'han utilitzat les comptes 610 i 

710 de variació d'existències. 

► 407 Avanç de proveïdors. Amb saldo negatiu del proveïdor. 

► 430 Clients amb saldos negatius. 

► 440 Deutors. Es una compta no habitual. Revisar a què correspon. 

► 472-477 que no estan a zero a final d'exercici. 

► 570 Caixa. Amb saldo molt elevat o negatiu. 

► 572 Bancs. En negatiu. Normalment obeeix a una compte de crèdit que ha de 
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figurar al passiu. 

► 438 Avançaments de clients. Revisar si té saldo a tancament d'exercici. Són 

cobraments rebuts de clients que no té emesa la factura, per tant no s'ha 

ingressat l'IVA repercutit corresponent a la hisenda pública. 

 

7.27. Calcular i comptabilitzar l'impost de societats. 

Un cop fetes totes les correccions que calien al nostre resultat comptable, s'ha 

de calcular el nostre impost de societats, i comptabilitzar-ho abans de tancar. 

Per al seu càlcul, es partirà d'aquest resultat comptable de la compte de resultats 

a 31/12. Aquest resultat, corregit mitjançant l'aplicació del preceptes establerts 

en la Llei de l'Impost de Societats, realitzant tots els ajustos necessaris degut a 

que la normativa fiscal divergeix de la normativa fiscal, arribarem a aconseguir el 

resultat fiscal que serà la base imposable prèvia de l'impost. 

 

Es habitual, durant tot l'exercici comptable d'una societat que es vagin registrant 

despeses que no seran deduïbles a l'hora de liquidar l'IS. Per això, es recomana 

utilitzar durant tot el període impositiu unes subcomptes específiques per tal de 

poder-se localitzar sense problemes a l'hora de la seva liquidació. 

Per exemple, durant un exercici, es poden tenir sancions i recàrrecs per part de 

l'administració, multes de trànsit, donatius efectuats i liberalitats, imports pagats 

del que no es rebrà mai la factura... de les que caldrà fer-ne l'ajust corresponent 

damunt l'IS per tal de calcular la base imposable. 

 

Caldrà revisar si l'empresa té pèrdues d'exercicis anteriors. Revisar si s'ha 

comptabilitzat l'impost diferit per pèrdues, compta 4745. 

 

Si té dret a aplicar-se la reserva de capitalització i la reserva de anivellació en el 

cas que la societat pugui aplicar el règim fiscal de ERD. 

 

7.28. IRPF. 

Les persones físiques i les entitats per atribució de rendes, que exerceixin una 

activitat econòmica han de dur una comptabilitat ajustada al codi de comerç de 

la mateixa manera que una entitat jurídica. 
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Aquesta comptabilitat s'integrarà dins el model 100 de la declaració de IRPF, com 

un element més d'obtenció de rendes dins els rendiments d'activitats 

econòmiques. 

No obstant, en el cas que tinguem una revisió de IRPF ens requeriran els llibres 

registre de activitats econòmiques, que són: 

- llibre de vendes i ingressos. 

- llibre de compres i despeses. 

- llibre de béns d'inversió. 

Aquests llibres són independents als requerits per l'IVA 

- llibre de factures emeses. 

- llibre de factures rebudes. 

- llibre de béns d'inversió. 

- llibre de provisions de fons. 

 

 

8. PROCÉS FINAL: TANCAMENT DE L'EXERCICI. 

 

Un cop revisats, ajustats i comptabilitzats tots els moviments necessaris, ja 

podrem fer el procés definitiu de tancament d'exercici. 

Aquest consisteix en fer els assemptaments de regularització, tancament i 

obertura de l'exercici. La majoria dels programes informàtics de gestió comptable 

ho fan amb un procés automàtic, que haurem d'executar. 

Segons sigui el nostre programa, hi ha alguns que tanquen tots els saldos i 

llavors el balanç de comprovació ens surt a zero  un cop fet el procés de 

tancament (Sage, ERP), i hi ha d'altres que treuen els llistats amb saldo 

independentment de si s'ha fet o no el procés (A3 Eco/A3 Con). 

 

Tota aquesta revisió i tasques a realitzar s'haurà de fer abans del 30 de març que 

és el termini que tenen els administradors per a la elaboració de les Comptes 

Anuals. Com a norma general, es tanca dins el mes d'abril per a la presentació 

dels llibres al Registre Mercantil. 

 

L'últim assemptament a realitzar en la comptabilitat anual d'una empresa serà el 
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de regularització i tancament. Amb això ens quedaria realitzat el compte de 

pèrdues i guanys i sabrem el resultat de l'exercici. 

 

Ara ja tenim elaborats els nostres estats comptables a excepció de la memòria 

on caldrà fer més redacció manual. 

 

A partir d'aquí, podrem fer dins el mes d'abril la presentació dels llibres al Registre 

Mercantil i ho tindrem tot a punt per a la Junta General de Socis i posteriorment 

per al dipòsit de comptes anuals. 

 

Ara que ja tenim l'exercici X tancat, i que estam al mes de abril, maig o juny de 

l'exercici X+1, ens convé actualitzar els saldos inicials de l'exercici X+1 per tal 

que el balanç final de l'exercici X coincideixi amb el balanç de situació inicial de 

l'exercici X+1. 

 

 

Per acabar, ens convé conservar una còpia de seguretat del programa. En el cas 

que s'estigui utilitzant un programa que sols emmagatzema 10 exercicis 

comptables, és convenient fer una exportació i arxivar-la. 

 

 

9. LA PERSONA FÍSICA 

 

Segons xifres oficials més del 90% dels contribuents inscrits a l'Administració 

Tributària són Persones Físiques. Aquestes, al rebre ingressos per les seves 

activitats, estan obligades a pagar impostos com a persona física per l'activitat 

Empresarial. 

 

9.1. Estimació Directa Simplificada. 

Les persones físiques poden estar dins el règim de estimació directa simplificada 

quan el volum dels ingressos de l'any anterior sigui inferior a 600.000 €. 

Aquest règim té unes obligacions formals molt senzilles ja que no estan obligats 

a dur una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç però en substitució han de 
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dur llibres de vendes i ingressos i de béns d'inversió. 

El rendiment es calcularà per la diferència entre els ingressos i les despeses. 

Les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació es quantifiquen 

exclusivament aplicant un 5% del rendiment net positiu. 

Les amortitzacions de l'immobilitzat s'apliquen de forma lineal en funció de les 

taules especials per a aquesta modalitat. 

 

9.2. Estimació Directa Normal. 

El contribuent determinarà el rendiment de totes les seves activitats per la 

modalitat normal durant un mínim de 3 anys. 

Els autònoms que accedeixin a la tributació per EDN desenvolupant activitats 

empresarials de caire mercantil hauran d'ajustat la seva comptabilitat a l'estipulat 

al Codi de Comerç. 

S'informarà de la inclusió en aquest règim a la AEAT mitjançant el model 036 

dins el mes de gener. 

Permet escollir el sistema d'amortització, 

Permet deduir les factures pendents de cobro que duen més de 6 mesos sense 

cobrar. 

S'aplicaran els beneficis del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió. 

Obligatorietat de presentació dels llibres diari i inventari i comptes anuals al 

Registre Mercantil dins els 4 mesos següents al tancament d'exercici. 

 

9.3. Estimació Objectiva o Mòduls. 

El rendiment es calcularà per la diferència entre els ingressos i les despeses, 

aplicant com a ingressos  uns càlculs en base a uns mòduls fixats. 

Per a optar per aquest règim i el límit de volum d'ingressos i també el volum de 

compres per a l'any 2018 no havia de superar els 250.000 €. Amb la reforma 

anunciada, aquest límit havia de ser de 150.000 € i 75.000 per empresaris i 

professionals per a l'any 2019, el que faria baixar moltíssim el nombre  

d’autònoms baix aquest regim. 

Finalment la Administració Tributària no s'ha pronunciat al respecte. Aquest 

import tendeix a baixar com també el tipus d'activitat que hi poden optar i així el 

règim fiscal de estimació objectiva a desaparèixer degut a què els autònoms 
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subjectes en aquest règim de tributació emeten factures falses per serveis o 

productes no entregats a altres empreses i aquestes es dedueixen la despesa. 

 

 

10. CONCLUSIÓ. 

 

Cada empresa té les seves pròpies particularitats i aquest treball només vol ser 

un exemple de les tasques a seguir i un guió en comú del que hauria de ser un 

tancament per tal de tenir la comptabilitat ben tancada i tenir esment de no cridar 

l'atenció a l'Administració. 

  

En base a la nostra experiència, podem afirmar doncs, que el resultat comptable 

de la compta d'explotació no és una magnitud exacta. Depenent dels criteris 

comptables aplicats per a la seva quantificació, degut a diferents alternatives 

comptables. 

Com hem comentat anteriorment doncs, les àrees de major discrepància són: 

- El cost de les mercaderies venudes o cost de vendes. 

- Valoració d'inventaris. 

- Correccions valoratives. 

- Amortitzacions... 

La aplicació de criteris més conservadors dóna lloc a un menor benefici 

comptable i els criteris més lliberals condueixen a majors beneficis. 

Podem doncs, afirmar que empreses A i B idèntiques, una doni beneficis i l'altre 

pèrdues degut a aquestes diferències de criteris. 

 

Generalment, les entitats solen registrar comptablement la despesa quan 

aquesta és fiscalment deduïble, per tal de simplificar la liquidació de l'IS. Solen 

registrar només els deterioraments que són fiscalment deduïbles. Solen ajustar 

les amortitzacions comptables a les taules d'amortització fiscal i dotar la pèrdua 

de la baixa comptable corresponent si cal equilibrant així la comptabilitat amb la 

fiscalitat i simplificant les tasques i possibles errors en la autoliquidació. 

Cosa diferent serà quan parlem d'una entitat obligada a auditar les seves 

comptes i l'auditor considera que cal ajustar aquestes valoracions i 
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deterioraments per tal de mostrar la imatge fidel dels resultats i del Patrimoni, 

Hem de tenir ben present, que quan els ajustos són positius (augmentant la BI 

de l'impost) i tributem més, la AEAT no ens dirà res al respecte. Ara, quan 

rebaixem la tributació en imports considerables (generalment si això ens provoca 

una autoliquidació negativa), o compensem BINs d'anys anteriors, les 

probabilitats de que la AEAT ens faci un recàlcul de l'impost o de tenir una 

inspecció són molt altes. Davant aquesta possibilitat tan elevada, és 

recomanable tenir a mà i ben guardats, tots els càlculs fets i el suport de com 

s'ha arribat a la base imposable de l'impost i poder-ho justificar correctament. 

 

Hem de tenir clar que una cosa és saber realment quin és el benefici de la nostra 

empresa, i l'altre el benefici que ens convé donar, per equilibrar els marges, per 

tributar un import en relació a la xifra de negoci obtinguda en relació als exercicis 

anteriors i evitar en tot el possible una revisió per part de l'administració tributària. 

 

Com he comentat a la introducció, aquest treball no ha volgut ser un manual de 

tancament comú com els que vaig trobar quan cercava les passes a seguir, sinó 

que es tracta del que m’agradaria haver trobat al seu moment i que espero pugui 

ser d'utilitat a algú. Fer-ho, per part meva ha estat enriquidor, ha estat l'ocasió de 

plasmar en claredat, de detallar i aprofundir en tota aquella informació que he 

anat treballant i he pogut detallar en totes aquelles qüestions que no tinc temps 

a fer en el meu dia a dia. 
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