
 
 

    

 

Núm. 03 - JUNY 2021 

  

 

AUDITORIA 

  

  

 

 

Anunci de reforma de la normativa d’auditoria per la comissària 
Mairead McGuinness) 
  
En el transcurs d'una conferència a l’EPC (European Policy Center) a final de maig, la 
comissària d'Estabilitat Financera, Serveis Financers i Unió dels Mercats de Capitals va 
fer un discurs en què va anunciar una consulta sobre la reforma de la normativa sobre 
auditoria després de l'estiu i d'una reforma abans del final de 2022. Els aspectes 
destacats en el discurs inclouen propostes que no només abasten l'auditoria sinó 
també el govern corporatiu i la supervisió. En l'àmbit de l'auditoria, la qualitat i la 
concentració del mercat són aspectes que no es consideren resolts i s’han d’abordar. 
També s'espera un estudi sobre l'aplicació de la Directiva i Reglament per a després de 
l'estiu. 

  
  

 

 

Novetats en la tramitació de la proposta de Reglament sobre 
resiliència operativa digital per al sector financer (DORA) 
  
S'han presentat propostes d'esmena a l'informe sobre la proposta de Reglament COM 
(2020) 595) i de proposta de la Directiva COM (2020) 596. Sobre el Reglament, Markus 
Ferber (PPE); Egin Eroglu (Renew) i Bogdan Rzońca (Conservadors i Reformistes) 
proposen eliminar els auditors de l'abast de la norma. Othmar Karas (PPE) indica que 
no s'ha d'aplicar a les empreses i auditors que siguin micro o Pimes. Les esmenes que 
es proposen a la Directiva no inclouen aquest punt. En la reunió del Comitè del dia 14 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/mcguinness/announcements/speech-european-policy-centre-corporate-reporting-capital-markets-union-after-wirecard_en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)596&lang=en
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


de juny es van presentar l'informe i les propostes d'esmena. Es preveu poder tancar el 
procediment al setembre d'enguany. 

  
  

 

 

Novetats sobre les propostes de reforma Directiva sobre 
informació no financera (ara Directiva sobre informació en 
matèria de sostenibilitat) 
  
Ja s'ha nomenat ponent del procediment en la comissió ECON del Parlament Europeu, 
Pascal Durand (Renew). Addicionalment, es van publicant els comentaris que alguns 
organismes han remès a la Comissió Europea en el marc del procediment de consulta 
que està obert fins al 14 de juliol. 

  
  

 

 

Aprovada la Llei de reforma de l’auditoria (llei contra el frau i la 
manipulació de balanç) a Alemanya 
  
La norma, que modifica aspectes relacionats amb la rotació, la separació de serveis i la 
responsabilitat de l'auditor, ha estat criticada per la professió alemanya. IDW (Institut 
d'Auditors) i WPK (Cambra d'Auditors) han publicat sengles comentaris sobre aquesta 
llei que ha d’entrar en vigor. 

  
  

 

 
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

 
 CEAOB respon a la consulta, convergència en matèria de supervisió i el “single 

rulebook”. 
 IOSCO emet un informe de progrés sobre les reformes en els consells emissors 

de normes d’IFAC. 

 IAASB Nous seminaris web sobre gestió de la qualitat i guies per a la 
implementació per primera vegada de les Normes Internacionals sobre Gestió de 
la Qualitat 1 i 2. 

  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Corporate-Sustainability-Reporting_en
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2021-06-10-FISG/0-Gesetz.html
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/210519-ceaob-reply-consultation-supervisory-convergence_en.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS606.pdf
https://www.ifac.org/news-events/2021-06/upcoming-events-iaasb-quality-management-webinar-series-collaboration-ifac
https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management
https://www.iaasb.org/focus-areas/quality-management


INFORMACIÓ CORPORATIVA 
  

  

 

 

Normes d’Informació en matèria de sostenibilitat 
  
Respostes a la Consulta sobre el reglament delegat de taxonomia que complementa 
el Reglament (EU) 2020/852 i especifica el contingut i la presentació de la informació 
que han de revelar les entitats subjectes als articles 19a o 29a de la Directiva 
2013/34/EU. Inclou (d’entre les 162 rebudes) la resposta d’Accountancy Europe que 
destaca la necessitat d'un marc d'informació sòlid per poder proporcionar seguretat 
sobre la informació. Es preveu l'adopció en aquest segon semestre de 2021. 
Destaquen també els moviments en els organismes emissors de normes sobre 
informació en matèria de sostenibilitat. La Comissió Europea ha convidat EFRAG a 
iniciar el treball tècnic per a la preparació d'unes normes europees i a dur a terme les 
reformes en la seva estructura que calguin per a això. D’altra banda, la Fundació IFRS 
també avança per a la creació d'un segon Consell de Normes (ISSB – International 
Sustainability Standards Board) que es veu secundat per organismes com IOSCO i el G7 
que en un comunicat anima a la Fundació IFRS a desenvolupar un marc internacional 
de referència. 

  
  

 

 
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

 

 REGLAMENT DELEGAT (UE) …/... DE LA COMISSIÓ pel qual es completa el 
Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell i pel qual 
s'estableixen els criteris tècnics de selecció per determinar les condicions en què 
es considera que una activitat econòmica contribueix de manera substancial a 
minvar el canvi climàtic o a adaptar-s’hi, i per determinar si aquesta activitat 
econòmica no causa un perjudici significatiu a cap dels altres objectius 
ambientals. (en espanyol) C(2021)2800. Pendent d'entrar en vigor. 

 IASB Proposta d’un nou marc per a l’informe de gestió, pensant en els canvis en 
l'àmbit de la informació corporativa. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Finanzas-sostenibles-obligacion-para-determinadas-empresas-de-publicar-informacion-no-financiera_es
https://www.accountancyeurope.eu/consultation-response/feedback-statement-eu-taxonomy-article-8-delegated-act/
https://www.efrag.org/News/Public-292/Commissioner-McGuinness-invites-EFRAG-to-start-technical-work-on-draft
https://www.gov.uk/government/publications/g7-finance-ministers-meeting-june-2021-communique/g7-finance-ministers-and-central-bank-governors-communique
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2021)2800&lang=es
https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2021/05/iasb-consults-on-a-new-framework-for-management-commentary/


ALTRES TEMES 
  

  

 

 

Iniciativa per redactar una directiva que impedeixi que les entitats sense presència 
empresarial substancial rebin avantatges fiscals. 

  

Comunicació de la comissió sobre una fiscalitat per al segle XXI que inclou 
diverses accions que la Comissió ha de dur a terme: 

 Una proposta legislativa sobre els tipus impositius efectius a les grans 
empreses. 

 Una proposta legislativa per neutralitzar la utilització de societats pantalla 
amb finalitats fiscals. 

 Una recomanació sobre el tractament fiscal de les pèrdues en l'àmbit 
nacional. 

 Una proposta legislativa per la qual es creï un subsidi de reducció del biaix 
en favor de l'endeutament. 

 La proposta «Empreses a Europa: Marc per a l'impost de societats» que 
impulsi un codi normatiu comú en matèria fiscal i faciliti una assignació més 
justa dels drets d'imposició entre els estats membres. 

Se suggereix abandonar el projecte de la CCCTB (base fiscal corporativa 
consolidada comuna) i crear un nou marc per als impostos de societats (Business 
in Europe Framework for Income Taxation – BEFIT) que, basant-se en una fórmula, 
ha d’assignar els beneficis de les empreses a cada país. Això ha de fer que hi hagi 
barreres fiscals per operar en cap estat membre i que les diferències entre els 
estats membres no impedeixin que aquests estats augmentin els seus ingressos 
per tal de finançar els seus projectes. Algunes de les qüestions que s’inclouen en 
la CCCTB es mantenen, però es crea un reglament comú per fixar la base imposable 
d'un grup que s'ha d’assignar a cadascun dels països en què opera l'entitat basant-
se en una fórmula. 

  

El Consell de la UE i el Parlament arriben a un acord sobre el Country by Country 
reporting (nota de premsa del Consell). El text acordat exigeix a les empreses 
multinacionals o empreses independents els ingressos consolidats totals de les 
quals superin els 750 milions d'euros en cadascun dels dos últims exercicis fiscals 
consecutius, amb independència que tinguin la seu dins de la UE o a fora, que 
divulguin públicament informació relativa a l'impost de societats en cada estat 
membre, així com en cadascun dels tercers països que enumera l'annex I de les 
Conclusions del Consell sobre la llista de la UE de països i territoris no cooperadors 
a efectes fiscals o que figurin durant dos anys consecutius en l'annex II d'aquestes 
Conclusions del Consell. Aquesta informació s’ha de dur a terme mitjançant un 
model comú de la UE i en formats electrònics que siguin llegibles per màquina. 

  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12999-Elusion-fiscal-lucha-contra-el-uso-de-entidades-o-instrumentos-%C2%ABpantalla%C2%BB-con-fines-fiscales_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0251
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/01/public-country-by-country-reporting-by-big-multinationals-eu-co-legislators-reach-political-agreement/


Your Europe és un portal que actua de finestreta única per obtenir informació per 
viatjar, estudiar, treballar i fer negocis a la UE. També facilita que els usuaris puguin 
accedir a la normativa i als serveis d'assistència nacionals i comunitaris. En la 
presentació següent s'inclouen els recursos actuals que cal reforçar fins a 
aconseguir una veritable finestreta única per als ciutadans europeus. 
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