LEGALITZACIÓ DE LLIBRES D’EMPRESARIS EN FORMAT
ELECTRÒNIC I PER VIA TELEMÀTICA
Una de les novetats que va introduir La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i a la seva internacionalització, és l’obligació de presentar en format
electrònic i telemàticament tots els llibres oficials comptables, inclòs el llibre d’actes,
dins dels 4 primers mesos des de la data de finalització de l’exercici (generalment fins
el 30 d’abril de cada any).
Aquesta modificació obligarà que a partir d’ara s’hauran de realitzar els tancaments
comptables i fiscals al primer trimestre de cada any per poder presentar telemàticament i
dins de termini tots els llibres comptables.
Aquesta regulació s’ha recollit una altra vegada a la Instrucció de 12 de febrer de 2015,
de la Direcció General dels Registres i del Notariat, de la qual destaquem:
-

Tots els llibres obligatoris, corresponents a exercici oberts a partir de 29 de
setembre de 2013 s’hauran de realitzar en format electrònic (NO
s’acceptaran llibres físics ni en format CD).

-

Tots els llibres obligatoris, corresponents a exercici oberts a partir de 29 de
setembre de 2013 s’hauran de legalitzar per via telemàtica dins dels 4
mesos des de la data de finalització de l’exercici.

-

Els llibres enquadernats en blanc i ja legalitzats només es podran
utilitzar, és a dir transcriure, fins el 29 de setembre del 2013.

-

Les Societats que no haguessin legalitzat mai els seus llibres, podran incloure
ens els primers llibres presentats, en forma electrònica i per via telemàtica,
totes les actes amb els canvis que ha sofert aquesta societat des de la seva
constitució.

-

Aquesta normativa s’aplica a tot empresari que hagi de portar la
comptabilitat d’acord amb el codi de comerç ja sigui: entitats mercantils,
UTE’S, comunitats de béns, associacions de qualsevol classe, fundacions,
altres persones jurídiques i persones físiques.

Per tant a partir d’ara totes les actes hauran d’estar signades per tots els socis assistents,
per així poder-les enviar en format electrònic i per via telemàtica.
És important destacar que tota la informació comptable presentada més tard del 30
d’abril serà considerada presentada fora de termini.
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