
 

 

 
 
 

7. OPERACIONS DE TANCAMENT DE L’EXERCICI 
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TANCAMENT 

 
7.1.5.1. DESPESES I INGRESSOS DIFERITS 
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7.1.5.1 DESPESES INGRESSOS I DIFERITS. Regla 70 
 

DESPESES DIFERIDES.  

Moviments Diferiment no financer:. 

Assentaments diari comptabilitat patrimonial:  Pel registre de la despesa en l’exercici que es tanca   

Deure Haver 

Per les obligacions no vençudes al final de l’exercici derivades de despeses no financeres meritades en l’exercici. Sempre 
per l’import estimat  

6xx Compte d’imputació 411 Creditors per despeses no meritades 

 

L’exercici següent : quan s’aprova l’obligació de pagament. 

Diari General d’operacions del Pressupost de despeses pel reconeixement de l’obligació aprovada 

Per l’import del  reconeixement de l’obligació aprovat per l’òrgan competent s’aplicarà als capítols   1xx, 2xx, 6xx 
 

 

Assentaments diari comptabilitat patrimonial.  

Deure Haver 

Quan es produeixi el reconeixement de l’obligació 

6xx 

 

411 

Compte d’imputació. Despeses meritades exercici actual 

Creditors per despeses no meritades (import meritat l’any 
anterior) 

400 Creditors obligacions reconegudes. Pressupost de 
despeses corrents 

 

  



Moviments Diferiment despeses financeres  

Deure Haver 

Per l’import meritat a l’exercici a pagar en la quota següent 

662 Interessos deutes a llarg termini 156 

159 

 

176 

179 

506 

509 

 

526 

527 

529 

Interessos ll.t. emprèstits i altres emissions anàlogues. 

Interessos ll.t emprèstits i altres emissions anàlogues en 
monedes diferents a l’euro 

Interessos a ll.t. de deutes amb entitats de crèdit 

Interessos a ll.t. de deutes en monedes diferents a l’euro 

Interessos c.t. emprèstits i altres emissions anàlogues. 

Interessos c.t. emprèstits i altres emissions anàlogues en 
monedes diferents a l’euro 

Interessos  c.t de deutes amb entitats de crèdit 

Interessos a c.t. de deutes 

Interessos a c.t. de deutes en moneda diferent de l’euro. 
 

 

L’exercici següent : al venciment de la quota quan s’aprova l’obligació de pagament. 
 

Diari General d’operacions del Pressupost de despeses pel reconeixement de l’obligació aprovada 

Per l’import del  reconeixement de l’obligació aprovat per l’òrgan competent s’aplicarà als capítols    300, 310,320, 330 
 

 

  



Assentaments diari comptabilitat patrimonial.  

Deure Haver 

 Per l’import meritat a l’exercici anterior   

156 

159 

 

176 

179 

 

506 

509 

526 

527 

529 

Interessos ll.t. emprèstits i altres emissions anàlogues. 

Interessos ll.t emprèstits i altres emissions anàlogues 
en monedes diferents a l’euro 

Interessos a ll.t. de deutes amb entitats de crèdit 

Interessos a ll.t. de deutes en monedes diferents a 
l’euro 

Interessos c.t. emprèstits i altres emissions anàlogues. 

Interessos c.t. emprèstits i altres emissions anàlogues 
en monedes diferents a l’euro 

Interessos  c.t de deutes amb entitats de crèdit 

Interessos a c.t. de deutes 

Interessos a c.t. de deutes en moneda diferent de l’euro 

400 Creditors per obligacions reconegudes 

 Per l’import meritat a l’exercici actual   

662 Interessos deutes a llarg termini 400 Creditors per obligacions reconegudes 

 

Deure Haver 

Sanejament dels interessos implícits .  Per l’import proporcional a la vida del deute  

662 Interessos deutes a llarg termini 272 Despeses financeres diferides d’altres deutes 

 

  



 

INGRESSOS DIFERITS. 

Diferiment d’Ingressos no financers. 

 

Assentaments diari comptabilitat patrimonial:  Pel registre de l’ingrés en l’exercici que es tanca   

Deure Haver 

Pels drets no vençuts al final de l’exercici derivats d’ingressos no financers meritats en l’exercici.  

441 Deutors per ingressos no meritats 7xx Compte d’imputació 

 

L’exercici següent : quan s’aprova  el dret reconegut. 

Diari General d’operacions del Pressupost d’ingressos reconeixement del dret aprovat 

Per l’import del  reconeixement del dret per l’òrgan competent s’aplicarà als capítols    3xx, 6xx 
 

 

Assentaments diari comptabilitat patrimonial.   

Deure Haver 

430 Deutors drets reconeguts. Pressupost d’ingressos 
corrents. (per l’import del dret de cobrament) 

7xx 

441 

Compte d’imputació. Ingrés  meritades exercici actual 

Deutors per ingressos no meritats (import meritat l’any anterior) 

 

  



Diferiment ingressos financers  

  

Assentaments diari comptabilitat patrimonial.   

Deure Haver 

Per l’import íntegre dels interessos, tant implícits com explícits meritats no vençuts al tancament de l’exercici amb import 
superior a 1 any   

256 

546 

Interessos a llarg termini de valors de renda fixa 

Interessos a curt termini de valors de renda fixa 

761 

 

Ingressos de valors de renda fixa 

 

257 Interessos a llarg termini de crèdits 762 Ingressos de crèdits a llarg termini 

547 Interessos a curt termini de crèdits 763 Ingressos de crèdits a curt termini 

En l’exercici següent, per l’import del reconeixement del dret 

430  Deutors  drets reconeguts pressupost ingressos 
ex. Corrent (import total del dret del cobrament) 

761/763 Compte imputació (meritament exercici actual) 

  256/257 

546/547 

Compte imputació (meritament exercici anterior) 

 

 


