
 
Circular nº 3/ 2016 

 
Obligació de conservar la 
documentació comptable.  

& 
Terminis de prescripció. 

 
 

 

1 
 

Barcelona, a 16 de febrer de 2016 

 

Distingit Client: 

 

En ocasió del tancament comptable de cada exercici econòmic sol repetir-se la mateixa pregunta, 

fins a quin any podem destruir la documentació comptable (factures rebudes i expedides, extractes 

bancaris, nòmines, rebuts, llibres auxiliars de comptabilitat), liquidacions i declaracions d'impostos, 

així com qualsevol altre suport documental dels apunts comptables? 

 

Si bé la resposta a la mateixa mai ha estat senzilla, les últimes modificacions normatives en l'àmbit 

tributari han vingut a generar encara una major confusió a través de la introducció de nous límits 

temporals, per tant, hem considerat oportuna la preparació de la present Circular informativa amb la 

finalitat d'intentar sintetitzar les diferents obligacions de conservar la documentació comptable-

mercantil, centrant-nos principalment en les exigències derivades de la normativa tributària. 

 

En primer lloc, a efectes estrictament fiscals, podríem establir un primer horitzó temporal en base a 

la prescripció del dret de l'Administració tributària per practicar la liquidació d'un tribut en 4 anys. No 

hem d'oblidar que l'inici del còmput d'aquest període té lloc l'endemà al de finalització del termini 

reglamentari per a la presentació de la declaració o autoliquidació de l'impost, per exemple, si 

pensem en l'Impost sobre societats, en general, s'iniciaria el 26 de juliol de cada any, de tal forma 

que, excepte que s'haguessin produït interrupcions en el còmput del termini de prescripció 

(comprovacions, sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts, autoliquidacions complementàries, 

etc.), actualment, una societat que finalitzi el seu exercici econòmic el 31 de desembre tindria 

prescrit el període impositiu de 2010 i al 26 de juliol li prescriuria el corresponent a l'any 2011. 

 

No obstant això, ja fa molts anys que al nostre país el delicte fiscal prescriu un any més tard que la 

infracció tributària de naturalesa administrativa, per tant, podria ser convenient conservar la 

documentació comptable durant 5 anys, computats com anteriorment s'ha indicat, per si fos 

necessari utilitzar aquesta documentació com a element de defensa en un procés penal seguit 

contra la societat i/o els seus administradors.  
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Fins a aquí, només es tractaria d'un any més, però és que fa poc més de tres anys es va introduir 

en el nostre Codi Penal l'art. 305.bis, el qual ve a tipificar el delicte fiscal agreujat si concorre alguna 

de les tres circumstàncies en ell previstes, essent la més objectiva d'elles el fet que la quota 

defraudada excedeixi de 600.000.-€, doncs bé, el "delicte fiscal agreujat" no prescriu fins a una 

vegada transcorreguts 10 anys des de la seva comissió, per tant, si pretenem utilitzar la 

documentació comptable en la nostra pròpia defensa, haurem de conservar-la durant aquest 

període de temps molt més dilatat. 

 

En quant a aquests terminis fiscals, cal recordar que, per exemple, totes aquelles factures o 

documents acreditatius del preu d'adquisició d'un element de l'actiu no corrent sotmès a 

amortització, hauran de conservar-se durant tota la vida útil del mateix i els quatre anys següents, ja 

que en cas contrari difícilment es podria provar l'import de la despesa per amortització, així com el 

seu preu d'adquisició en cas d'alienació. 

 

Així mateix, és important recordar que el propi Codi de Comerç, en el seu article 30, estableix 

l'obligació de conservar tota la documentació i justificants relacionats amb el negoci durant 6 anys a 

explicar des de l'últim seient realitzat, si bé aquesta obligació no sembla anar clarament nuada a un 

règim sancionador explícit. 

 

En conseqüència, obviant qüestions penals, arribaríem a la conclusió que qualsevol empresari 

diligent ha de conservar la totalitat de la documentació relativa al seu negoci durant un termini 

mínim de 6 anys. 

 

Ara bé, com a conseqüència del permanent allargament del dret a la compensació de les bases 

imposables negatives (des dels 5 anys inicials fins a l'infinit en l'actualitat) en l'Impost sobre 

societats i del dret a l'aplicació de les deduccions en la quota d'aquest Impost (des dels 5 anys 

inicials fins als 18 actuals), l'Administració tributària va suggerir al legislador la introducció 

d'instruments legals que permetessin a la Inspecció de Tributs la comprovació i el qüestionament 

d'aquests crèdits fiscals fins i tot més enllà de la data de prescripció del període impositiu de la seva 

generació i declaració. 

 

Després d'un període d'abundant jurisprudència, no sempre coincident, la Llei 34/2015, de 

modificació parcial de la LGT, l'entrada en vigor de la qual va tenir lloc el 12 d'octubre de 2015, ha 

pretès sortir al pas dels enfrontaments jurisprudencials i doctrinals amb la finalitat d'introduir una 

major seguretat jurídica per a tots els operadors tributaris. 
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Aquesta norma, assenyala que, en termes generals, el dret de la Inspecció de Tributs a comprovar 

la situació tributària dels contribuents no prescriu mai, excepte en el cas, de les bases imposables 

negatives i les deduccions en la quota de l'Impost sobre Societats, pels quals es limita la potestat 

comprovadora de l'Administració tributària als 10 anys següents al de la seva generació, per tant, 

les empreses hauran de conservar durant 10 anys tots els suports documentals que avalin la 

magnitud d'aquests crèdits fiscals, ja que en cas contrari, la Inspecció de Tributs podria no acceptar 

la seva aplicació en la liquidació d'un període no prescrit tot i que el període de la seva generació si 

l'estigués. 

 

Una vegada transcorregut el citat període de 10 anys, l'empresa només estarà obligada a exhibir la 

liquidació i la comptabilitat, així com a demostrar que la mateixa ha estat durant aquest termini 

dipositada en el Registre Mercantil, per tant, entenem que només queda alliberada de la 

conservació dels suports documentals en els quals s'han basat els registres comptables, subsistint 

dubtes sobre què hem d'entendre per "exhibició de la comptabilitat", ¿es refereix als Comptes 

Anuals, que són els únics documents comptables que són objecte de dipòsit en el Registre 

Mercantil, o als llibres de comptabilitat que són els que mostren els registres comptables de 

l'empresa, encara que només són objecte de legalització davant el Registre Mercantil i no de dipòsit 

pròpiament dit?, i ¿perquè obliga a conservar i exhibir la liquidació de l'Impost si el propi art. 34.1.h) 

de la Llei General Tributària reconeix expressament el dret a no aportar document algun que ja 

hagués estat presentat amb anterioritat? 

 

Finalment, hem comentat en el paràgraf anterior que el dret de la Inspecció de Tributs a comprovar 

la situació tributària dels contribuents no prescriu mai; i bé, malgrat no ser estrictament una novetat 

en què es basa tal afirmació? En la nova redacció de l'article 115 de la Llei General Tributària que 

faculta la comprovació i recerca (fins i tot requalificació de fets, actes o negocis) d'exercicis 

econòmics prescrits en quant al dret a liquidar, però la comprovació del qual pugui resultar precisa 

per a la regularització d'exercicis no prescrits. Aquesta facultat, com hem assenyalat, només en 

relació a les bases imposables negatives i quant a les deduccions de la quota de l'Impost sobre 

Societats està limitada a 10 anys, però no actua aquest límit en altres elements. 

 

Sent així, s’hauria de concloure que aquella documentació suport d'operacions que poden tenir 

incidència en períodes futurs més enllà dels citats, hauria de mantenir-se a disposició de 

l'Administració tributària, sense un altre termini que aquell en el qual aquests actes puguin encara 

desplegar part dels seus efectes. 
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Cal advertir que els terminis de conservació de la documentació comptable anteriorment esmentats, 

estan analitzats des d'una perspectiva estrictament fiscal, és a dir, sense tenir en consideració les 

normes emanades d'altres branques del Dret que poden igualment establir obligacions quant a la 

conservació de la documentació comptable i els seus suports documentals, com per exemple ocorre 

amb els subjectes obligats de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals, així com l'eventual 

conveniència de conservar qualsevol document que pugui ser útil per a l'exercici d'un dret. 

 

En conclusió, cap empresa hauria de destruir la documentació que tingui menys de 6 anys 

d'antiguitat, i en el cas dels períodes impositius amb bases imposables negatives i/o deduccions 

que no són objecte d'aplicació per insuficiència en la quota íntegra, aquesta documentació haurà de 

conservar-se, com a mínim, durant 10 anys. En operacions els efectes dels quals puguin 

transcendir a períodes futurs, resulta recomanable mantenir també aquesta documentació sempre 

que la mateixa constitueixi la prova dels negocis o actes succeïts en períodes impositius prescrits. 

 

En tot cas, haurem de tenir en consideració els terminis anteriors, sense oblidar la prolongació 

d'aquest període com a conseqüència de les possibles interrupcions del còmput de la prescripció. 

 

A més dels professionals que habitualment col·laboren amb la seva empresa, Lorena Marquina, 
Xavier Latorre o Javier Aquilué estan a la seva sencera disposició per a qualsevol aclariment o 

ampliació al contingut de la present circular. 

 

Atentament 

AUDICONSULTORES 

 

 

 

 

 

 

La present circular te amb única i exclusiva pretensió la de facilitar als seus destinataris una selecció de continguts 

d'informació general sobre novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic, sense que això pugui constituir 

assessorament professional de cap tipus ni pugui ser suficient per a la presa de decisions personals o empresarials. 
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