SOCIETAT LIMITADA NOVA EMPRESA (SLNE)
CARACTERÍSTIQUES
•

•
•
•

•

•

És una SL especial: El número de socis màxim en el moment de constitució és de 5;
els socis han de ser persones físiques; el capital mínim haurà de ser desemborsat en
aportacions dineràries; objecte social genèric (tot i que es pot establir una activitat
singular); pot disposar d’un model comptable adaptat a la realitat de les
microempreses; poden utilitzar uns Estatuts socials orientatius que permeten que els
tràmits notarials i de registre es realitzin en un termini de 24 hores; l’administrador o
administradors han de ser socis.
Caràcter mercantil i personalitat jurídica pròpia.
Participacions socials. La transmissió en document públic.
Perquè la denominació social de la SLNE l’identifiqui amb claredat i de forma única, la
Llei estableix que la mateixa estarà formada pels dos cognoms i el nom d’un dels socis
fundadors seguit d’un codi alfanumèric (ID-CIRCE). Aquesta sistema garanteix que
l’obtenció de la certificació de la denominació social serà immediata.
Legislació: Llei 7/2003 de l’1 d’abril, de la SLNE; R.D. 682/2003 del 7 de juny en el que
es regula el sistema de Tramitació Telemàtica; Ordre JUS/14457/2003 del 4 de juny pel
que s’aproven els Estatuts orientatius de la SLNE; Ordre ECO/1371/2003 del 30 de
maig en el que es regula l’assignació del codi ID-CIRCE i la Llei 24/2005 del 18 de
novembre de reformes pera l’impuls de la productivitat.
Si l’activitat és professional no pot constituir-se la societat com SLNE sinó com SL
professional (Llei de Societats Professionals).

TRÀMITS PER CONSTITUIR-LA
Una de les novetats de la SLNE és la possibilitat de realitzar la tramitació de la constitució i
d’inici d’activitat tant de forma presencial como telemàtica.
Presencial:
Una cop realitzats els tràmits per l’obtenció de la denominació social de la Nova Empresa, els
tràmits posteriors són els mateixos que els indicats per una SL.
Telemàtic:
Han d’adreçar-se a un Punt d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) i al notari per
l’atorgament de l’escriptura pública de constitució.
Els elements fonamentals són:
• El Document Únic Electrònic (DUE): formulari on es recullen totes les dades
necessàries per les Administracions y Registres per la constitució i inici d’activitat
(tràmits fiscals i de S.S.)
• El Sistema de Tramitació Electrònica que utilitza l’aplicatiu PACDUE. El DUE
s’emplenarà en el PAIT i el sistema de tramitació electrònica ho envia als diferents
organismes i registres.
AVANTATGES FISCALS
•
•
•
•

•

Ajornament durant 1 any del ITP/AJD derivat de la constitució de la societat.
Ajornament dels deutes tributaris de l’Impost de Societats corresponent als 2 primers
períodes impositius des de la constitució.
Ajornament o fraccionament de les quantitats derivades de retencions o ingressos a
compte del IRPF reportats durant el primer any des de la constitució.
No obligació de fer pagaments fraccionats de l’Impost de Societats a compte de les
liquidacions corresponents als 2 primers períodes impositius.
Conta estalvi-empresa destinada a la creació d’una empresa SLNE amb
característiques fiscals similars a la conta estalvi-vivenda.

