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Plantejament consulta
Aquesta consulta planteja el tractament comptable de l’aprovació d’un conveni de
creditors en un procediment concursal, en el que no es fixen interessos per el deute
romanent. Concretament, en aquest cas, la societat està en concurs de creditors amb
conveni de quita del 50 per 100 del deute i la resta a pagar en 5 anys sense interessos.

Resposta
A partir de la doctrina ja exposada a la consulta 1 del BOICAC 76, l’ICAC indica que el
registre de l’efecte de l’aprovació del conveni implica dues etapes: en primer lloc,
analitzar si s’ha produït una modificació substancial de les condicions del deute, per a lo
qual descomptarà els fluxos d’efectiu de l’antic i del nou utilitzant el tipus d’interès
inicial, i en segon lloc, en el cas que el canvi sigui substancial, donar de baixa el deute
original i reconèixer el nou passiu per el seu valor raonable.
La comptabilització del passiu per el seu valor raonable comportarà, amb caràcter
general, el reconeixement d’un benefici en el compte de pèrdues i guanys, donat que
aquest valor raonable serà inferior al nominal del deute original. Aquest ingrés es
registrarà en l’exercici en que te lloc la sentència d’aprovació del conveni de creditors,
sempre que de forma racional es prevegi el seu compliment i que l’empresa pugui seguir
aplicant el principi d’empresa en funcionament.
A més l’ICAC assenyala que la despesa per els interessos del nou deute es registrarà
aplicant el tipus de interès de mercat en aquella data, es a dir, el tipus d’interès
incremental del deutor o taxa d’interès que hauria de pagar en aquell moment per
obtenir finançament en moneda i termini equivalent a la que ha resultat dels termes en
que ha estat aprovat el Conveni.
Finalment, l’ICAC aprofita per recordar tota la informació que en aquests casos s’ha de
subministrar en la memòria dels comptes anuals.
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Implicació fiscal
Des del punt de vista fiscal, i sempre que la quita sigui conseqüència de l’aplicació de la
normativa concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol), l’apartat 11 de l’article 13 de la Llei
27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, estableix dos criteris
d’imputació temporal, en funció de que l’import de l’ingrés a integrar sigui inferior o
superior a l’import total de les despeses financeres futures derivades del nou deute:
a) Si l’ingrés es inferior a la despesa financera, s’imputarà en els exercicis
posteriors en els que es registrin les despeses financers meritades del nou deute i
per el mateix import.
b) Si l’ingrés es superior a la despesa financera, s’imputarà en els exercicis
posteriors en els que es registrin les despeses financers meritades del nou deute,
en la proporció existent entre la despesa financera registrada en cada exercici
respecte del total de despesa financera pendent de registrar derivada del mateix
deute.
D’altra banda, indicar que d’acord amb el paràgraf tercer de l’apartat 1 de l’article 26 de
la indicada Llei de l’Impost sobre Societats, l’aplicació del límit del 60%-70% sobre la
base imposable per a la compensació de bases imposables negatives no serà d’aplicació
a l’import de les rendes que es corresponguin a quites o esperes conseqüència d’un
acord amb els creditors del contribuent. Les base imposables que siguin objecte de
compensació amb aquestes rendes no es tindran en compte, segueix dient l’esmentat
article, respecte de l’import de 1 milió d’euros, que es el límit mínim de bases
imposables negatives compensables, amb caràcter general.
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