SSO
OC
CIIE
ET
TA
AT
T LLIIM
MIIT
TA
AD
DA
AD
DE
EN
NO
OV
VA
AE
EM
MPPR
RE
ESSA
A

Es tracta d’una especialitat de SRL creada fa relativament poc temps,
capitalista, de caràcter mercantil, on el capital social està dividit en
participacions, integrades per les aportacions dels socis i valorades
econòmicament.

Requisits

Cal fer constar la unipersonalitat en escriptura pública i fer la
inscripció al Registre Mercantil, amb la identitat del soci únic, i
reflectint expressament la unipersonalitat en tota la documentació,
correspondència, factures i anuncis oficials.

Cal que el soci faci la inscripció al Registre Mercantil abans de sis
mesos de l’adquisició de la unipersonalitat, doncs en cas contrari
respon de forma illimitada i solidària de tots els deutes socials.

El soci únic exerceix les competències de Junta General, consignant en
l’acta les decisions que prengui. Pot nomenar administrador/s perquè
executin les seves decisions i portin la gestió de la societat.

Els contractes entre el soci i la societat s’han de formalitzar per escrit,
transcrivint-los a un llibre de registre.

Els socis tenen responsabilitat limitada al capital aportat, i no responen
personalment dels deutes de la societat, la qual respon amb tot el seu
patrimoni empresarial.

Responsabilitat

Es limita a les aportacions realitzades per aquests. No responen
personalment i és la societat la que respon amb el seu patrimoni
empresarial.

Fiscalitat

Les societats mercantils estan subjectes a l’Impost de Societats. El tipus
impositiu general és del 30%.

A partir de l’any que obtinguin beneficis, les societats mercantils estan
obligades a fer tres pagaments a compte en concepte de l’Impost de
Societats amb el model 201.

Els terminis són fins el 20 d’abril pel primer pagament, fins el 20
d’octubre pel segon i fins al 20 de desembre pel tercer.

Per a fer la declaració-liquidació anual, les empreses tenen fins el 25 de
juliol de l’any següent al de referència, per als que tanquin coincidint
amb l’any natural.

S’aplicarà el 25% a:

-

Mútues d’assegurances generals, entitats de previsió social i
mútues d’accidents de treball i malalties professionals.

-

Societats de garantia recíproca

-

Societats cooperatives de crèdit i caixes rurals.

-

Collegis

professionals,

associacions

oficials i sindicats.
-

Entitats sense fins lucratius.

empresarials,

cambres

-

Unions, federacions i confederacions de cooperatives.

S’aplicarà el 20% a Societats Cooperatives fiscalment protegides.

S’aplicarà el 10% a fundacions i associacions declarades d’utilitat
pública.

Avantatges

És una forma jurídica idònia per a societats molt petites, amb pocs
socis i capital reduït.

Inconvenients

Possibilitat de limitar la responsabilitat amb un capital petit, que fa que
s’exigeixin avals per a la concessió de crèdits.

