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AUDITORIA 

  

  
 

Projecte de reforma de la normativa d’auditoria 
  

Accountancy Europe, dins dels projectes que ha obert per obtenir informació 
sobre alguna de les propostes suggerides en la consulta, ha publicat els 
documents següents: 

• Document sobre serveis que no són auditoria (NAS) Non Audit 
Services: Streamlining European Countries’ Audit Rules 

• Document sobre rotació obligatòria de firmes Mandatory Rotation 
of Auditors: Streamlining European Audit Rules 

Ambdós documents són extractes dels que ja s’han publicat sobre la 
transposició de la directiva i reglament d’auditoria de 2014. 

  
  

 

Auditoria d’entitats menys complexes 
  

L’IFAC ha publicat un document amb les conclusions a què es va arribar en la 
reunió de París sobre aquest tema. Hi van assistir 33 països. En la reunió de 
juny de l’IAASB s'han d’analitzar les respostes a l'esborrany. Ja està 
disponible la informació, sobre la qual destaca que, tot i que no es preguntava 
en la consulta, la majoria dels que van respondre van indicar el seu suport (o 
no) a la proposta d'una norma separada. Entre els que no en van donar suport, 
hi ha dos membres del Monitoring Group; PAOs; National Standard Setters, 
reguladors i firmes. Els que van donar suport a la norma eren majoritàriament 
de països amb una proporció elevada d'auditories LCE (inclosos la Federació 
Nòrdica, Alemanya i França). 

https://www.accountancyeurope.eu/publications/non-audit-services/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/non-audit-services/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/mandatory-rotation-of-auditors/#_blank
https://www.accountancyeurope.eu/publications/mandatory-rotation-of-auditors/#_blank
https://www.iaasb.org/news-events/2022-05/iaasb-lce-conference-yields-key-takeaways-and-strong-support-lce-standard
https://www.icjce.es/boletines-de-actualidad


  
  

 

Sancions a Rússia 
  

S’ha publicat el 6è paquet de sancions a Rússia per l’agressió a Ucraïna en el 
DOUE. A més d'ampliar la llista de persones i empreses sancionades, s'han 
acordat restriccions a la importació de petroli o a alguns mitjans de 
comunicació, així com prohibir la prestació d'alguns serveis (inclosos 
l'auditoria i la comptabilitat) al govern rus i a entitats establertes a Rússia 
(que no siguin de capital UE). La Comissió ha publicat un document de 
preguntes i respostes sobre l'aplicació d'aquestes mesures que va 
actualitzant-se constantment. D’altra banda, l’ESMA ha fet públic un 
document sobre les implicacions de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia 
(enllaç), que és previ a aquest nou paquet de mesures. 
En la web d’Accountancy Europe s’inclou un comentari sobre els efectes en 
el treball de l’auditor, i l’ESMA ha publicat una actualització de la seva 
valoració de riscos, inclòs l’impacte sobre els mercats financers de la invasió 
d’Ucraïna. 

  
  

 

Novetats en altres països 
  

UK 

El BEIX (Departament d'estratègia en empreses, energia i indústria) ha fet 
públic l'informe amb les conclusions i respostes a la consulta “Restoring trust 
in audit and corporate governance” de març de 2021 (web de la consulta). 
Alguns mitjans s’han fet ressò de les propostes, que es consideren menys 
ambicioses del que s’esperava. 

  
  

 

 

Altres documents d’interès 
  

 

IAASB 

• Document informatiu sobre definició d’equip de l’encàrrec 

• Material sobre la relació entre la NIA 240 i la resta de normes 

ALTRES 

• Informe de l’FRC sobre inspeccions i millores pràctiques 

• Carta de l’FRC a experts actuaris que assessoren els auditors sobre 
aspectes que es detecten en les inspeccions 

  

INFORMACIÓ CORPORATIVA 

  

  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.153.01.0053.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A153%3ATOC
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en#faq
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifrs-requirements-amid-war-in-ukraine
https://www.accountancyeurope.eu/publications/war-in-ukraine-what-european-accountants-need-to-know/
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-risk-assessment-update-market-environment-deteriorates-further
https://www.gov.uk/government/consultations/restoring-trust-in-audit-and-corporate-governance-proposals-on-reforms
https://www.iaasb.org/news-events/2022-05/new-iaasb-fact-sheet-addresses-engagement-team-definition
https://www.iaasb.org/publications/non-authoritative-guidance-fraud-lens-interactions-between-isa-240-and-other-isas
https://www.frc.org.uk/news/may-2022-(1)/frc-publishes-inspection-key-findings-and-good-(1)
https://www.frc.org.uk/getattachment/251a5a08-e73f-4969-8526-bbef850626d6/DAP-Letter_2022.pdf


Novetats en la tramitació de la Proposta de Directiva 
sobre divulgació d’informació en matèria de sostenibilitat 
COM (2021) 189 
  

Dimarts passat, el Consell Europeu, el Parlament i la Comissió van arribar a 
un acord polític sobre aquesta directiva. Amb aquest acord finalitzen els 
diàlegs a tres que han ocupat molt temps de negociació, en estar les 
posicions en alguns aspectes, com l'abast o sobre la prestació de serveis de 
verificació, molt separades. 
  
En les notes de premsa del Consell, Parlament i Comissió no s'inclouen els 
detalls dels acords que s’han aconseguit, per la qual cosa cal esperar a la 
publicació del text que ha de ser aprovat pel Ple del Parlament i pel Consell 
abans de la publicació en el DOUE. 

  
  

En matèria de normes d’informació sobre sostenibilitat  
  

L’EFRAG està mirant com complir la data límit que marca la proposta de 
Directiva sobre divulgació d'informació en matèria de sostenibilitat per 
publicar les normes (enllaç al projecte de l’EFRAG), que han de regir la 
publicació d’informació en matèria de sostenibilitat. Per a la qual cosa: 

• Ha publicat una oferta pública per ajudar a l’EFRAG en l’avaluació 
de les respostes que s’han rebut als seus esborranys de norma 
(enllaç). 

• Sol·licita candidats per participar en tallers de treball per donar el 
primer input sobre les normes sectorials i de PIME (enllaç). 

• Ha organitzat sessions formatives sobre les propostes que s’han 
publicat. 

• Sol·licita candidats per al sustainability Board, especialment PIME 
(enllaç). 

  
  

  
 

Altres documents d’interès 
  

 

L’ESMA emet recomanacions sobre informació que s’ha de revelar per 
l’impacte que s’espera de l’adopció de la NIIF 17 (assegurances) 
L’ESMA recorda les principals obligacions dels emissors pel que fa a la guerra 
a Ucraïna 

Carta de l’EFRAG a l’IFRIC sobre la interpretació de la IFRS 17 (assegurances) 
  

ALTRES TEMES 

  

  
 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0104(OLP)
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/21/new-rules-on-sustainability-disclosure-provisional-agreement-between-council-and-european-parliament/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220620IPR33413/new-social-and-environmental-reporting-rules-for-large-companies
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3966
https://www.efrag.org/lab3
https://www.efrag.org/News/Public-359/EFRAG-Public-call-for-tenders---Assisting-EFRAG-in-analysing-the-feedback-from-its-public-consultation-on-Draft-ESRS
https://www.efrag.org/News/Project-589/EFRAG-Sector-workshops-call-for-experts-to-provide-input-on-the-preparation-of-draft-ESRS-Sector-Specific-Sustainability-Reporting-Standards
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520Call%2520for%2520candidates%2520two%2520additional%2520seats%2520EFRAG%2520SR%2520TEG%2520final.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-makes-recommendations-disclosures-expected-impacts-ifrs-17-application
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-reminds-issuers-main-ifrs-requirements-amid-war-in-ukraine
https://www.efrag.org/News/Project-588/EFRAGs-Final-Letter-on-the-IFRS-Interpretations-Committees-Tentative-Agenda-Decisions-in-the-final-phase-of-implementing-IFRS-17-Insurance-Contracts


Bons verds (COM (2021) 391), s’ha presentat el document a triple 
columna per a l'inici dels diàlegs a tres sobre la proposta de Reglament 
sobre bons verds. Entre les qüestions en discussió, hi ha la capacitat de 
l'auditor de l'entitat de prestar serveis de verificació lligats a l'emissió 
d'aquesta mena de bons. 
  

Blanqueig de capitals (COM (2021) 0420), s’ha presentat el resum dels 
treballs dels grups del Consell durant la presidència francesa. La part 
relativa al reglament aplicable al sector privat es trasllada a la propera 
presidència (República Txeca), tot i que s'han intentat establir les bases 
sobre els elements fonamentals. La proposta de reglament (aplicable 
sense necessitat de transposició) s'inclou dins del paquet de mesures 
sobre prevenció del blanqueig de capitals que té per objecte establir un 
reglament únic i millorar la cooperació entre les autoritats supervisores, 
entre d’altres. 
  

Llei de serveis digitals. S’ha publicat el text de l’acord que s’ha 
aconseguit sobre aquest dossier entre Consell i Parlament, en què es 
confirmen els termes que s’indicaven en el número anterior de 
l’International Affairs (maig 2022), en el qual s'indica que s'hauria aprovat 
que els auditors que verifiquin les obligacions relatives a transparència 
en grans plataformes han d'estar lliures de conflicte d'interessos, no 
poden haver prestat serveis diferents de l'auditoria en els últims 12 
mesos, no poden dur a terme aquest tipus de serveis en els 12 mesos 
següents i no poden prestar serveis d'assegurament a la plataforma 
durant més de 10 anys. Els textos han de rebre l'aprovació formal del 
Consell i del Parlament abans de publicar-se en el DOUE, han d’entrar en 
vigor 20 dies després de la publicació, i els requeriments són aplicables 
15 mesos després.  
  

Assessoria fiscal. S’ha publicat en el portal d’iniciatives de la comissió 
l'anunci de la intenció de la CE de regular l'activitat d'assessoria fiscal. 
L'anunci es va fer en el transcurs d'una audiència de la Comissió 
Parlamentària FISC. Segons s'indica, la iniciativa té la finalitat 
d’intensificar la lluita contra l'evasió fiscal i la planificació fiscal agressiva 
mitjançant l'establiment de normes aplicables als professionals que 
creen aquestes estructures. 
  

Proposta de directiva sobre diligència deguda (COM (2022)71). AcE ha 
remès una carta de comentaris a la proposta de la Comissió sobre 
diligència deguda. La proposta ha rebut 288 comentaris, la qual cosa és 
un nombre força significatiu, tenint en compte que no és una consulta 
sinó una proposta de norma. Els països amb més nombre de 
contribucions són França i Alemanya. 

  
  

 

 

Altres documents i enllaços d’interès 
  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9834_2022_INIT&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_9834_2022_INIT&from=EN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9697-2022-REV-1/ES/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9697-2022-REV-1/ES/pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2022/06-15/DSA_2020_0361COD_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13488-Tackling-the-role-of-enablers-involved-in-facilitating-tax-evasion-and-aggressive-tax-planning-in-the-European-Union_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/F3262271_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Gobernanza-empresarial-sostenible/feedback_es?p_id=29288521


▪ DOUE Correcció d’errades de la directiva sobre divulgació d’informació 
relativa a l’impost de societats per part de determinades empreses i 
sucursals que afecta la versió espanyola 

▪ Esdeveniments organitzats per Accountancy Europe:  

▪ Sustainability assurance under the CSRD: practical implications 
22 de juny (enllaç) 

▪ ESG Governance: the role of audit committees 20 de juny 
(enllaç) 

  

 
 
 
 

Butlletí digital elaborat per l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España 

www.icjce.es 
   

 

  
  

  

  

 Sol·licitar baixa 

  

  

  

  

Aquest missatge de correu electrònic i els documents adjunts s’adrecen EXCLUSIVAMENT als destinataris 
que s’hi especifiquen. La informació que conté pot ser CONFIDENCIAL i/o estar LEGALMENT PROTEGIDA, i 

no reflecteix necessàriament l’opinió de l’ICJCE. Si vostè rep aquest missatge per ERROR, si us plau, 
comuniqui-ho immediatament al remitent i ELIMINI’L, ja que vostè NO ESTÀ AUTORITZAT a l’ús, revelació, 

distribució, impressió o còpia de tota o alguna part de la informació que conté. Gràcies. 

      

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.161.01.0124.01.SPA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A161%3ATOC
https://www.accountancyeurope.eu/events/sustainability-assurance-csrd/
https://www.accountancyeurope.eu/events/csrd-and-corporate-governance/
https://www.icjce.es/
mailto:comunicacion@icjce.es

