Barcelona, 2 de març de 2021

En la present circular 08/2021 tractem el règim sancionador previst pel compliment
extemporani de l'obligació de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil,
regulat pel Reial decret 2/2021, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de
la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, publicat en el BOE el passat dia
30 de gener de 2021. A continuació repassem:
o
o
o
o
o
o

Els terminis establerts per a complir correctament amb l’obligació del dipòsit de
comptes;
les conseqüències i sancions per l'incompliment d'aquests terminis;
els límits de les sancions;
els criteris establerts per a la determinació de l’import de les sancions;
com acollir-se a reduccions de la sanció;
prescripció de les sancions.

L’article 279 de la Llei de Societats de Capital (LSC) estableix que, dins del mes següent a
l'aprovació dels comptes anuals, els administradors de la societat presentaran −per al seu dipòsit
en el Registre Mercantil del domicili social− certificació dels acords de la junta de socis d'aprovació
d'aquests comptes degudament signats i d'aplicació del resultat i, si escau, dels comptes
consolidats als quals s'adjuntarà un exemplar de cadascuna d'elles, així com l'informe de gestió i
l'informe de l'auditor quan correspongui.

L’incompliment per l’òrgan d’administració de l’obligació de dipositar els Comptes Anuals dins del
termini establert, segons disposa l’article 283 de la LSC, donarà lloc a la imposició a la societat
d’una multa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció del corresponent
procediment.
En aquest sentit, la disposició addicional onzena del Reial Decret 2/2021, disposa que el termini
total per a resoldre i notificar la resolució en el procediment sancionador serà de sis mesos a
comptar des de l’adopció de l’acord de incoació per part del President de l’Institut de Comptabilitat
i Auditoria de Comptes, sense perjudici de la suspensió del procediment o de l’ampliació total o
parcial del termini segons el disposat en la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
La gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per incompliment del deure
de dipòsit de comptes podrà encomanar-se als registradors mercantils competents segons el
domicili de la societat, en virtut d’allò disposat per la disposició addicional dècima del Reial Decret
2/2021.

La Llei de Societats de Capital estableix l’import de la sanció de 1.200 a 60.000 euros.
Així mateix, disposa que, quan la societat, o en el seu cas, el grup de societats tingui un volum de
facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per a cada any de retard s’elevarà
a 300.000 euros.

L’import de la sanció es determinarà de conformitat amb els següents criteris establerts pel Reial
Decret 2/2021:

a) La sanció serà del 0,5 per mil de l’import total de les partides d’actiu, més el 0,5 per mil de
la xifra de vendes de l’entitat inclosa en l’última declaració presentada davant
l’Administració Tributària, l'original el qual haurà d'aportar-se en la tramitació del
procediment.
b) En cas d’aportar-se la referida declaració i que el resultat d’aplicar els percentatges a la
suma de las partides de l’actiu i vendes fossin majors que el 2% del capital social, la sanció
serà del 2 % del capital social, reduint aquest últim en un 10%.
c) Si no s’aportés la referida declaració, la sanció serà del 2% del capital social, segons les
dades que obrin en el Registre mercantil.

Pel cas que el dipòsit s’hagués realitzat amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador,
la sanció s’imposarà en el seu grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.

De conformitat amb l’article 283.4 LSC, les referides infraccions prescriuran als tres anys.

Les mesures contingudes en el Reial Decret 2/2021, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes van entrar en vigor el
passat dia 31 de gener de 2020.

Els professionals que habitualment col·laborem amb la seva empresa estem a la seva
disposició per a qualsevol aclariment o ampliació del contingut de la present circular.
Contacti amb nosaltres a través del telèfon 934 677 414.
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