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NOTA D’INTERÈS Nº 5/2021                                                                   13-04-2021 

 

NOU RÈGIM SANCIONADOR PER NO DIPOSITAR ELS COMPTES 

ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL 

En data 30 de gener de 2021 es va publicar en el BOE el Reial decret 2/2021, de 12 de gener, 

pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria 

de Comptes (d'ara endavant, RD 2/2021). Aquest Reial decret té la finalitat de donar un 

nou impuls al règim sancionador per l'incompliment de dipositar, dins del termini 

establert, els comptes anuals en el Registre Mercantil. 

L'article 279 de la Llei de Societats de Capital (d'ara endavant, LSC) estableix que els 

administradors de les societats tenen l'obligació de presentar i dipositar els comptes 

anuals en el Registre Mercantil del seu domicili dins del mes següent a la seva 

aprovació. L'incompliment d'aquesta obligació per l'òrgan d'administració donarà lloc 

al tancament registral, és a dir, no es podrà inscriure en el Registre Mercantil cap 

document referent a la societat mentre l'incompliment persisteixi. 

 

A més, segons el que s'estableix en l'art. 283 de la LSC, aquest incompliment de dipositar 

els comptes anuals pot implicar la imposició a la societat d'una multa per import de 

1.200 a 60.000 euros per part de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes 

(ICAC), prèvia instrucció de l'expedient sancionador. Així mateix, la multa podia elevar-

se a 300.000 euros quan la societat o el grup de societats tinguessin un volum de 

facturació anual superior a 6.000.000 euros. 

 

No obstant això, a la pràctica, no se solien aplicar les citades multes, ja que solament es 

limitaven al tancament registral. 

 

El RD 2/2021 impulsa i complementa el règim sancionador, introduint les següents 

novetats: 

 

 Els registradors mercantils del domicili de l'obligat podran tenir encomanada 
la gestió i la proposta de decisió sobre els expedients sancionadors per 
incompliment de l'obligació de dipositar els comptes. 

 S'estableix que el termini per a resoldre i notificar la resolució en el procediment 
sancionador, serà de sis mesos a comptar des de l'acord d'incoació. 

 A més dels límits dels imports de les multes abans esmentades, s'introdueixen 
nous criteris per a determinar l'import de la sanció: 
 

a) La sanció serà del 0,5 per mil de l'import total de les partides d'actiu de 
la societat, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes inclosa en l'última 
declaració presentada davant l'Administració Tributària. 

b) Si no s'aportés la declaració tributària anterior, la sanció serà del 2% del 

capital social de la societat segons les dades que constin en el Registre 
Mercantil. 
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c) En cas que s'aportés la declaració tributària, però el resultat d'aplicar els 
citats percentatges a la suma de les partides d'actiu i vendes, fos major 
que el 2% del capital social, es quantificarà la sanció en aquest últim 
reduït en un 10%. 

 
Després de l'entrada en vigor del RD 2/2021, el règim sancionador quedaria de la següent 

manera: 

 

Règim sancionador per l'incompliment de dipositar els comptes anuals 

Es produeix el tancament registral 

Facturació anual Multa per any 

<6.000.000€ Des de 1.200€ fins a 60.000€ 

>6.000.000€ Fins a 300.000€ 

Criteris per a determinar la sanció Import de la sanció 

Si s'aporta l'última declaració presentada 

davant l'Administració tributària: 

0,5 per mil de l'actiu+0,5 per mil de les vendes 

Si no s'aporta l'última declaració: 2% del capital social 

Si s'aporta l'última declaració tributària, però 

el resultat d'aplicar els citats percentatges als 

actius i vendes sigui superior al 2%: 

2% del capital social reduït en un 10% 

 

 

Jiaqi Zhou 

Advocada 
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