EMPRESARIO
INDIVIDUAL

SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA (S.L.)

SOCIEDADE ANÓNIMA.
( S.A. )

1

1 o más

1 o más

Nº SOCIOS

CAPITAL

Non existe mínimo.

Mínimo 3.005,06 euros. desenbolsados totalmente ó constituirse a sociedade.

Mínimo 60.101,21 euros, desenbolsados ó
menos nun 25% ó constituirse a sociedade.

RESPONSABILIDADE

Ilimitada, responde con todos os seus
bens, presentes e futuros.

Limitada á aportación.

Limitada á aportación.

OBRIGAS FISCAIS

IRPF, estimación directa, estimación
objetiva ou por módulos.

Impuesto de sociedades, 35% de beneficios.
Non poden acollerse ó reximen simplificado
nin ó recargo de equivalencia do IVA.

Impuesto de sociedades, 35% de beneficios.
Non poden acollerse ó reximen simplificado
nin ó recargo de equivalencia do IVA.

O EMPRESARIO; Traballa na empresa e
xestiona a mesma.
TRABALLADORES; Traballan baixo contrato
non participan da propidade nen da xestión

SOCIO TRABALLADOR:

Traballa na empresa e
ten parte na propiedade . Pode participar na
xestión.
SOCIO CAPITALISTA; Aporta capital a cambio
Dun porcentaxe da propiedade.

ACCIONISTAS; Poseen

Autónomos ou réximen especial
correspondente.

Alomenos un autónomo ou reximen xeral
para os socios traballadores.

Ó menos un autónomo, ou réxime xeral
para os traballadores.

O empresario individual.

Xunta xeral de accionistas.
Administrador.

Xunta xeral de accionistas.
Administrador.
Consello de administración si son máis de 2.

Fiscalmente so resulta rentable en caso de
ter unha franxa de tributación do IRPF
inferior ó 35%.
Responsabilidade patrimonial ilimitada.

Necesita capital de constitución.
A limitación da responsabilidade fai que se
esixan avales persoais para a concesión de
créditos á sociedade.

Requisito de capital mínimo muy elevado.
Elevados costes de constitución.

FIGURAS DA
EMPRESA

REXIME DA
SEGURIDAD SOCIAL

ORGANO RECTOR E
DE ADMINISTRACIÓN.

PRINCIPAIS
INCONVINTES

un % da propiedade
da empresa a cambio de aportacións en
diñeiro ou especie, nunca en traballo.
TRABALLADORES; Traballan baixo contrato.

Nº MÍNIMO
DE SOCIOS

COMUNIDADE DE
BENS (C.B.)

SOCIEDADE
COLECTIVA.

SOCIEDADE LIMITADA
LABORAL

COOPERATIVA DE TRABALLO
ASOCIADO.

2

2

3

3

Non existe mínimo, pero é necesaria
unha aportación en diñero ou especie.

Non existe mínimo, pero é necesaria
unha aportación en diñero.

Mínimo de 3.005,06 € desenvolsado
totalmente ó constituirse a sociedade

Mínimo de 3.005,06 € desenvolsado
totalmente ó constituirse a sociedade

Ilimitada, os socios responden solidariamente con todos os seus bens,
presentes e futuros.

Ilimitada, os socios responden solidariamente con todos os seus bens,
presentes e futuros.

Limitada á aportación.

Limitada á aportación.

OBRIGAS
FISCAIS

IRPF, estimación directa, estimación
objetiva ou por módulos.

Impuesto de sociedades, 35% de beneficios. Non poden acollerse ó réximen
simplificado nin ó recargo de equivalencia do IVA.

Impuesto de sociedades, 35% de
beneficios. Non poden acollerse ó
réximen simplificado nin ó recargo
de equivalencia do IVA.
Exención total do ITP.

Impuesto de sociedades, 20% de
beneficios. Exención total do ITP.
Bonificación do 95% na cuota do
IAE.

FIGURAS DA
EMPRESA

SOCIO:

Todos traballan e participan na
xestión da empresa. A empresa ten
personalidade xurídica mediante pacto
publico.

SOCIO:

SOCIOS TRABALLADORES;

Traballan
na sociedade e son retribuidos, pero
á vez son propietarios.
SOCIOS NON TRABALLADORES; Son
propietarios de accións,non traballan

SOCIOS TRABALLADORES; Traballan.
SOCIO EXCEDENTE; Xa non traballa

CAPITAL

RESPONSABILIDADE

Todos traballan e participan na
xestión da empresa, son os que aporta
ron capital na súa constitución.
SOCIO INDUSTRIAL; So
traballan,
non aportan capital, non poden participar na xestión da empresa.

TRABALLADORES ASALARIADOS;

Contratados temporales ou fixos.
REXIMEN
SEGURIDAD SOCIAL

ORGANO RECTOR
E DE
ADMINISTRACIÓN

PRINCIPAIS
INCONVINTES.

pero sigue ligado á cooperativa.
SOCIO COLABORADOR; Presta axuda
ou colaboración á cooperativa.
SOCIO A PRUEBA; Por un período
Non superior a 12 meses.

Todos os socios teñen que cotizar no
reximen de autónomos da Seguridade
Social.

Todos os socios teñen que cotizar no
reximen de autónomos da Seguridade
Social.

Os socios cotizan no reximen xeral,
so poden cotizar en autónomos
en determinados casos.

Reximen xeral ou autónomos, a
elexir.
Os socios asimilanse a traballadores
por conta allea a efectos da S.S.

Asamblea, as decisións tómanse por
acordo entre os socios.

Asamblea, as decisións tómanse por
acordo entre os socios, pero podense
nombrar un ou varios socios como
xestores da sociedade.

Xunta xeral de accionistas, pódese
nomear un administrador.

Asamblea xeral, consello rector e
Interventores.

Responsabilidade patrimonial ilimitada. Fiscalmente so resulta rentable
en caso de ter unha franxa de
tributación do IRPFinferior ó 35%.

A cualidade de socio é intransmisible
sin o consentimento do resto dos
socios. Hai que preveer esto nos estatutos xa que en caso contrario, a empresa desaparece cando un dos socios
se dea de baixa.

Os socios deben traballar a xornada
completa e tempo indefinido.
Hai restriccións a contratar traball.
Fixos. Un % dos beneficios anuales
debe dotarse como fondo de reserva
obligatorio.

O soldo dos traballadores non é fixo,
varía en función dos beneficios.
Obriga de dotar en cada exercicio o
Fondo de Reserva Obrigatorio e o
Fondo de Educación e Promoción
Cooperativa.

