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1. Breve introdução

Espanha, apresenta-se, hoje em dia, como um mercado natural para as empresa portuguesas,
quer pela proximidade, quer pela atractividade que este mercado apresenta, pois representa cerca de
48 milhões de potenciais clientes. Por outro lado, Espanha pode tornar-se também uma ponte para
abordagem de outros países, como por exemplo, a América Latina.
No entanto, não podemos esquecer que o mercado espanhol deve ser analisado face as
caracerísticas, legislação, gostos próprios de cada uma das suas Comunidades Autónomas, devendo
haver um esforço para adaptação dos produtos.

Aquando da decisão de investimento e entrada no mercado espanhol, os empresários e empresas
portuguesas podem optar por diferentes formas de abordagem e operativa:
1. Criação de uma empresa com personalidade jurídica,
2. Abertura de uma sucursal, tratando-se de uma alternativa à criação de empresa,
3. Associação e parcerias com outras empresas já estabelecidas em Espanha, através da criação de
joint-ventures,por exemplo.
Por outro lado, para as empresas que não pretendem realizar um investimento directo, com a
criação de uma empresa no mercado espanhol, é possível marcar presença neste mercado através
de acordos de distribuição, agentes comerciais, comissionistas, ou franchising, entre outros.
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2. O Número de Identificación de Extranjero e o Número de Identificación Fiscal

Para o início de qualquer trâmite de constituição de empresa, sucursal ou outra forma jurídica, é
necessário como primeiro passo, solicitar o Número de Identificación de Extranjeros - NIE (pessoas
singulares) ou o Número de Identificación Fiscal - NIF (pessoas colectivas).
A normativa espanhola estabelece que todas as pessoas individuais ou colectivas com interesses
económicos em Espanha ou com uma implicação relevante ao nível fiscal deverá solicitar o NIF (no caso
das empresas) ou o NIE (no caso de individuais).
Assim, por exemplo, deverá solicitar-se o NIF ou NIE sempre e quando um investidor
estrangeiro realize um investimento directo em Espanha ou no caso de se tratar de um sócio ou
administrador de uma entidade residente em Espanha ou de um estabelecimento permanente situado
em Espanha de uma entidade estrangeira.
O NIF / NIE é um documento obrigatório no processo de constituição de uma empresa, e
também nos trâmites de apresentação e tramitação de determinados documentos junto das autoridades
públicas espanholas.

2.1.

Como solicitar o NIE?

É possível solicitar o NIE no Consulado de Espanha em Lisboa, no entanto, só para o caso de
administradores, representantes da empresa a constituir em Espanha.
O trâmite é presencial, deverá ser a própria pessoa que solicita o NIE a deslocar-se ao Consulado,
com fotocópia autenticada do BI ou Cartão do Cidadão, e impresso – em anexo.
O trâmite pode demorar cerca de um mês e meio e não tem qualquer custo.

2.2.

Como solicitar o NIF?

No caso do administrador da empresa se tratar de uma pessoa colectiva, o trâmite de pedido do
NIF consiste na apresentação de um impresso específico (Modelo 036 – Declaración censal de alta,
modificación y baja en el censo de obligados tributarios – em anexo) acompanhado de determinada
documentação, a ser entregue junto das autoridades competentes (Agencia Tributaria), concedendo-se
automaticamente um número.
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3. Linhas gerais de constituição de empresa em Espanha

As formas jurídicas mais comuns previstas na legislação espanhola são a Sociedade Anónima
(SA) e a Sociedade de Responsabilidade Limitada (S.L.). os trâmites de constituição e gastos são
similares em ambos os casos.

3.1.

Constituir uma Sociedade Anónima

O acto formal de constituição da empresa celebra-se ante notário que outorga a correspondente
escritura pública de constituição. O capital social deve ser depositado na sua totalidade, devendo
depositar-se pelo menos 25% do valor no momento da constituição e 75% restante deve depositar-se
dentro do período mencionado nos estatutos.
A legislação espanhola não prevê um prazo de tempo máximo para o depósito dos 75%
restantes, isto quando se trata de um depósito monetário. No caso de depósito não monetário, o prazo
máximo estabelecido é de 5 anos.
O capital social mínimo exigido no caso da SA é de €60.000 (no caso da SL é €3000, quantidade
que deve ser depositado na totalidade no momento de constituição da empresa).

Os requisitos e passos gerais a seguir para a constituição de uma SA são os seguintes:
a. Emissão do certificado de reserva de denominação social para a nova empresa, no
Registro Mercantil Central (Certificación negativa de denominación). Este certificado, deve ser
solicitado junto do Registro Mercantil Central, devendo confirmar a reserva da denominação
desejada e indicar que esta se encontra disponível e pode ser utilizada. Depois de emitido, o
certificado fica registado no nome do interessado ou beneficiário da mesma, durante o prazo de
6 meses, contados desde a data de emissão.
A certificação negativa terá uma vigência de 3 meses para efeitos de outorgamento da escritura,
contados desde a data de emissão pelo Registro Mercantil Central. Caducada a certificação o
interessado poderá solicitar a sua renovação com a mesma denominação. Este novo pedido
deverá ser acompanhado da certificação caducada.
Transcorridos os 6 meses de reserva da denominação sem se ter realizado a inscrição no
Registro Mercantil Provincial correspondente, a denominação será dada de baixa na Secção de
Denominações do Registro Mercantil Central, devendo solicitar-se uma nova certificação
negativa.
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Como se pode solicitar a Certificação negativa:
∗

por via telemática – os procedimentos a seguir poderão ser consultados na página web http://www.rmc.es/Deno_certif.aspx ,

∗

envio por correio certificado / registado – ao pedir a denominação efectuar-se-á o
pagamento, através de cartão bancário, da tarifa mais os gastos de envio (tarifa + €3,341
+ IVA). A certificação enviar-se-á por correio postal certificado / registado. Formulário
em anexo.

∗

envio por correio normal – ao pedir a denominação, efectuar-se-á o pagamento, através
de cartão bancário, da tarifa mais os gastos de envio (tarifa + €6,562 + IVA). A
certificação enviar-se-á por correio normal.

∗

presencialmente na sede do Registro Mercantil Central (C/Príncipe de Vergara, 94
Madrid), com o impresso de pedido de certificação.

Para mais informações consulte o site: www.rmc.es

b. Obtenção de NIF provisório da nova empresa. O pedido do NIF provisório é uma formalidade
necessária para a apresentação posterior do Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, para o
outorgamento da escitura de constituição e para a inscrição da empresa no Registro Mercantil
correspondente.

Existem dois procedimentos para solicitação do NIF provisório:
∗

Procedimento normal – subscrição por parte dos futuros accionistas de um acordo de
vontades de constituição da nova empresa. O conteúdo mínimo deste acordo é o
seguinte: tipo de sociedade que se vai criar, objecto social da empresa, capital social
inicial, e o domícilio social. A subscrição deste documento realiza-se para meros efeitos
de obtenção do NIF provisório de uma nova empresa, sendo possível modificar os
términos de dito acordo na escritura de constituição da empresa.
Uma vez redactado dito acordo, é necessário realizar os trâmites, que são gratuitos,
perante a Agencia Estatal de Administración Tributaria e consiste em apresentar um
impresso específico (modelo 036), acompanhado de determinada documentação, entre
ela, o acordo de vontades dos accionistas. Concede-se automativamente um NIF
provisório. Uma vez que a empresa está inscrita no Registro Mercantil , deverá obter o
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NIF definitivo dentro de um prazo máximo de 6 meses desde a obtenção do NIF
provisório.
∗

Procedimento telemático / informático – o notário autorizante da escritura de
constituição solicita telematicamente à Agencia Tributaria a concessão provisória do NIF.
Uma vez inscrita a empresa, o encarregado do Registro Mercantil remitirá também
telematicamente à Agencia Tributaria a inscrição da empresa, e esta última entidade
notificará o notário e ao Registrador do Registro Mercantil Central, o carácter definitivo
do NF.
A administração espanhola exige para expedir o NIF definitivo da empresa, o
cumprimento dos trâmites relativos à obtenção do NIE/NIF dos administradores e
sócios estrangeiros da empresa.

c. Acta de manifestação do “titular real” do sócio ou dos sócios da nova empresa. Esta acta
tem caractér prévio ao acto de constituição da empresa, deverá outorgar-se ante notário. A Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo, exige aos constituintes da empresa uma declaração de “titular real”, isto é, da pessoa
ou pessoas físicas:
∗

por cuja conta se pretende estabelecer uma relação de negócios ou intervir em
quaisquer operações,

∗

que numa última medida, possuam ou controlem, directa ou indirectamente, uma
percentagem superior a 25% do do capital o dos direitos de voto de uma pessoa
colectiva, ou que por outros meios exerçam o controlo, directo ou indirecto, da gestão de
uma pessoa colectiva. Exceptuam-se as empresas que quotizem num mercado regulado
da UE ou de países terceiros equivalente, e / ou,

∗

que sejam titulares ou exerçam o controlo de 25% ou mais dos bens de um instrumento
ou pessoa colectiva que administre ou distribua fundos, ou quando os beneficiários
estejam todavia por designar, a categoria de pessoas em benefício da qual se criou ou
actua principalmente a pessoa ou instrumentos juridicos.

d. Outorgamento da escritura pública de constituição da empresa ante notário, sendo
necessário:
∗ Acreditação da identidade dos sócios fundadores. O notário exigirá às pessoas que
comparecerão no acto da escritura, que acreditem:
o

sua identidade,

6

o

O poder notarial quando se trata, por exemplo, do representante de um dos sócios
da empresa na escritura. Se algum accionista / sócio é representado no acto da
constituição da empresa, o poder notarial utilizado deve ser suficiente. No caso de
esta representação ter sido outorgada no estrangeiro, deve estar devidamente
legalizada:

- Outorgar o poder notarial ante notário / advogado estrangeiro – realização de
procuração. Neste caso o investidor estrangeiro comparece ante o notário, e uma vez acreditada a
sua identidade, outorga o correspondente poder notarial. Se o investidor estrangeiro for uma
empresa, o seu representante formalizará o poder notarial na presença do notário, que certifica o
documento e a identidade e capacidade do represente do investidor estrangeiro para outorgar o
poder. A assinatura do notário estrangeiro teria que ser legalizada (mediante o procedimento da
“apostilha” aprovada pela Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961). Por norma, o poder notarial
e a procuração está redigida, neste caso, em português, sendo necessário realizar a tradução3 dos
documentos, certificação em notário e Apostilha de Haya.

∗

Justificante do depósito do valor do capital social e meio de pagamento da mesma. O
pagamento do depósito monetário pode justificar-se através da correspondente
documentação bancária que deverá ser entregar ao notário que intervenha no acto de
constituição da empresa.

∗

Certificado de autorização para uso da denominação da empresa emitido pelo Registro
Mercantil.

∗

Estatutos da empresa (Modelos de Estatutos de Sociedad Anónima y Sociedad Limitada
em anexo).

∗

O impresso (para assinatura do notário, se for o caso) da declaração a posteriori do
investimento estrangeiro ante o Registro de Inversiones Extranjeras da Dirección General
de Comercio e Inversiones (DGCI) do Ministerio de Economía y Competitividad.

3

A CCILE realiza este tipo de traduções, procedendo também à certificação da tradução ante notário e colocação
da Apostilha de Haya. Para informações sobre o departamento de traduções contacte, por favor, com Beatriz
González, telefone 213509310 ou e-mail – bgonzalez@ccile.org
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∗

Apresentação do Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Conforme o Real DecretoLey 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, a constituição de
empresas está isenta do pagamento do Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados na sua modalidade de “Operaciones Societarias”
(constituição de empresas, aumento de capital, contribuições que efectuem os sócios que
não suponha aumento de capital e deslocação para Espanha da sede de direcção efectiva
ou do domicílio social de uma empresa quando nem uma nem outra estivessem
previamente situados num outro Estado-membro da UE).
Com o objectivo de simplificar os trâmites para a constituição de empresas a Dirección
General del Registro y Notariado ditou com data de 18 de maio de 2011 uma Instrução
que sinalava que a constituição de uma empresa não está submetida à obrigação de
apresentar o modelo 600.

∗

Inscrição no Registro Mercantil. Uma vez cumpridos os passos anteriores, a escritura
pública de criação da empresa deve ser apresentada no Registro Mercantil (no Registro
Mercantil a que corresponda o domicílio social da empresa) para a inscrição da mesma.

∗ Declaração posterior de investimento na DGCI.
∗ Principais trâmites fiscais. É necessário a apresentação do Modelo 036 para dar-se de
alta em diversos impostos, nomeadamente:
o

Dar-se de alta para efeitos do Impuesto sobre Actividades Económicas, no modelo 036.
As empresas que se constituem indicarão a descrição da actividade que vão a
desenvolver e o motivo pelo qual estão isentas deste imposto, que podem ser:
•

As pessoas singulares estão isentas, em todo o caso,

•

As pessoas colectivas durante os primeitos anos de actividade,

•

As pessoas colectivas cujo valor neto de volume de negócios seja inferior a 1
milhão de euros.

Este trâmite deve realizar-se antes da empresa iniciar actividade.

∗

Dar-se de alta para efeitos do Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), também através do
modelo 036.
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∗

Obtenção de licença de actividade e abertura perante o município correspondente (caso seja
necessário).

∗

Dar-se de alta para efeitos de Segurança Social e seguros de acidentes laborais, e alta dos
colaboradores na Segurança Social.

∗

Cumprimento de determinados trâmites ante a Delegación Provincial del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.

3.2.

Constituição de uma Empresa de Responsabilidade Limitada

As empresas de responsabilidade limitada (SL), apresentam uma maior flexibilidade, sendo
muitas vezes escolhidas como alternativa de sociedade comercial, em detrimento das SA.
A Ley de Sociedades de Capital em matéria de empresas de responsabilidade limitada concede
aos titulares de participações (sócios) uma amplia margem para estabelecer nos estatutos as normas
sobre a governação interna de uma SL. No entanto, caso se pretenda que a SL seja uma entidade de
propriedade mais restrita, deve ter-se em conta os factos de que:
∗ Por norma as participações não serão livremente transmissíveis (a não ser, que sejam
adquiridas por outros sócios, ascendentes, descendentes ou empresas do mesmo grupo). Assim,
salvo previsão estatutária em contrário, a lei prevê um direito de aquisição preferente a favor
dos restantes sócios ou da mesma empresa no caso de transmissão das participações sociais a
uma pessoa distinta das mencionadas.
∗ As emissões de obrigações não podem utilizar-se como meio para a recaudación de fundos
já que as SL não podem emitir obrigações.
∗ O âmbito de representação na Assembleia Geral seja limitado.
Mencionamos seguidamente algumas das principais características da mencionada Ley de
Sociedades de Capital, no que concerne a SL:
∗ Uma SL não pode ter um capital social inferior a €3000. Este deve estar totalmente
depositado no acto da constituição. O capital social deve estar dividido em participações, se bem
que estas não têm de ser iguais (e, por conseguinte, podem originar distintas percentagens de voto).
Podem criar-se participações sociais sem direito de voto, até um limite de metade do capital social.
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∗ A autenticidade das contribuições monetárias efectuadas no acto de constituição ou na
ampliação de capital devem ser certificadas ante notário.
∗ Não é requerido relatório de um especialista independente sobre as contribuições não
monetárias, face ao que acontece nas SA (em que é solicitado este relatório), no entanto, os
fundadores e sócios respondem solidariamente pela autenticidade das contribuições não
monetárias realizadas. De igual modo, no caso de ampliação do capital os administradores da
empresa são responsáveis pela diferença entre o valor das contribuições indicado no seu relatório e
o valor real das mesmas.

O Real Decreto-ley 13/2010 de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y
liberalizadoras para fomentar la inversión y creación de empleo, estabeleceu determinadas medidas para
agilizar a constituição de empresas de responsabilidade limitada, a través de meios telemáticos, cujas
principais características passamos a descrever:

Regime reducido
Requisitos

Regime súper reducido

Aplicável somente a empresas de

Aplicável somente a empresas de

responsabilidade limitada com:

responsabilidade limitada com:

∗

Sócios exclusivamente pessoas singulares,

∗

Capital mínimo não superior a €30.000,

∗

Orgão de administração: administrador

∗

Sócios exclusivamente pessoas
singulares,

∗

Capital mínimo não superior a
€3.100,

único, vários administradores solidários.
∗

Estatutos adaptados segundo
modelos aprovados pelo
Ministério da Justiça espanhol
(Orden JUS/3182/2010, de 9 de
diciembre) – Modelos em
anexo.

Expedição de certificação

O notário, o próprio interessado ou seu autorizado solicitarão por via telemática a certificação

negativa de denominação

negativa de denominação (podendo incluir-se até 5 denominações sociais alternativas) ao
Registro Mercantil Central, que expedirá dita certificação no prazo de um dia útil, desde a data
do pedido.

Prazo de outorgamento da

Um dia útil contado desde a recepção da

No

escritura

certificação negativa de denominação expedida

certificação negativa de denominação

pelo

expedida

Registro

Mercantil

Central,

uma

fornecidos ao notário todos os antecedentes.

vez

próprio

dia

pelo

da

recepção

Registro

da

Mercantil

Central.

Envio de cópia autorizada

A cópia autorizada da escritura de constituição se enviará de forma telemática pelo notário

ao Registro Mercantil

outorgante ao Registro Mercantil do domicílio social, no mesmo dia do seu outorgamento.
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Prazo

de

inscrição

qualificação
no

e

Registro

3 dias úteis, a contar desde a recepção telemática

Dentro das sete horas úteis (segundo

da escritura

horário

Mercantil

de

abertura

do

Registo)

seguintes à recepção telemática da
escritura

Correcção

“defeitos”

Possibilidade de atribuir ao notário a faculdade de correcção electronicamente dos “defeitos”

advertidos pelo Registrador

advertidos pelo Registrador na sua qualificação, sempre que aquele se ajuste à qualificação e à

(do Registro Mercantil)

vontade manifestada pelas partes.

Acreditação,

de

inscrição

nomeação

e
de

administradores

Certificação electrónica ou em suporte papel, expedida a pedido do interessado, sem custo
adicional, pelo registrador mercantil, no mesmo dia da inscrição.
Envio ao notário autorizante da notificação de que se procedeu à inscrição com os
correspondentes dados registados: no mesmo dia da inscrição.
Dados registados são incluídos no protocolo notarial pelo notário

Tarifas

notariais

registo (estimativa)

e

de

€150 notário

€60 notário

€100 registrador

€40 registrador

Por outro lado, desde o ano 2003, surge uma nova figura societária dentro das empresas
limitadas que é a Sociedad Limitada Nueva Empresa. O objectivo do legislador foi estimular a criação de
novas empresas de pequena e média dimensão facilitando a sua constituição e o desenvolvimento de
sua actividade. As principais diferenças entre a SLNE e a Sociedad limitada são:
∗

A SLNE poderá inscrever-se, utilizando um documento electrónico único junto com a escritura
de constituição, num prazo de 48 horas desde o outorgamento de citada escritura,

∗

Na constituição da empresa, a denominação social será composta pelo nome e dois apelidos de
um dos sócios, seguido de um código alfanumérico, e a menção de Sociedad Limitada Nueva
Empresa ou as siglas SLNE. A denominação deverá modificar-se se dito sócio sair da empresa. A
denominação subjectiva na SLNE só existe no momento da constituição. Posteriormente, via
modificação de estatutos e com a certificação negativa do Registro Mercantil Central, pode
adoptar-se qualquer outro nome.

∗

O capital social não poderá ser inferior a €3000 nem superior a €120.000, e só poderá ser
depositado mediante contribuições monetárias. Se o capital ultrapassar os €120.000, a empresa
deverá ser transformada.

∗

Só podem ser sócios de uma SLNE pessoas singulares. No momento de constituição, o número
de sócios não poderá ser superior a 5, no entanto, poderá ser superior em momento posterior.
Se a empresa é formada por um único sócio, este não poderá ser sócio único de outra Sociedad
Limitada Nueva Empresa.

∗

Os membros do Órgão de Administração deverão ter a condição de sócio. Em nenhum caso
poderá o Órgão de Administração adoptar a forma de Conselho de Administração.

∗

O objecto social da empresa será alguma ou todas as actividades mencionadas na Ley 7/2003,
não obstante, também se pode incluir qualquer outra actividade singular distinta.
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∗

A SLNE tem a possibilidade de cumprir com as obrigações de contabilidade e fiscais mediante
um registo único.

∗

A Ley 7/2003 assinala que as SLNE poderão adiar o pagamento de alguns impostos e/ou
retenções e depósitos a conta entre um e dois anos, sem necessidade de apresentar garantias,
mas pagando juros de muro.

3.3.

Estimativa de custos

∗

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados na sua modalidade
de Operaciones Societarias, isento conforme o Real Decreto-ley 3/2010.

∗

Tarifa do notário pela sua intervenção na constituição da empresa, que se aplica de acordo com
uma tabela em função do valor do capital. Para efeitos orientativos, a tarifa ascende a €90
aproximadamente para os primeiros €6.010, aplicando-se logo umas taxas que oscilam entre
0,45% e 0,03% para valores que sejam inferiores a €6.010,121. Se ultrapassar o valor de
€6.010,121 o notário receberá a quantidade acordada com as partes outorgantes.

∗

Tarifa para o registo da empresa no Registro Mercantil. Existe uma tabela oficial que oscila entre
€6,01 para os primeiros €3.005, aplicando-se logo taxas que variam desde 0,10% até 0,005%
para capitais superiores a €6.010,121. em todo caso, a tarifa global não poderá superior os
€2.181.

∗

Licença de abertura. É um imposto municipal que se paga uma só vez, e geralmente de quantia
relativamente baixa.

∗

Outros gastos.
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4. Linhas gerais de constituição de empresa em Espanha – método telemático
(Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.L., Sociedad Limitada Nueva Empresa –
SLNE, Empresario Individual)
Na página Web http://www.creatuempresa.org poderão encontrar informação sobre a criação online
de empresas. Os tipos de empresa que se podem constituir através do sistema CIRCE (Centro de
Información y Red de Creación de Empresas) são: Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad
Limitada Nueva Empresa, Empresario Individual.

1. Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL ou SRL):

A criação de empresas através de internet oferece a possibilidade de realizar os trâmites de constituição
e início de actividade de uma Sociedad de Responsabilidad Limitada por meios telemáticos, evitando
assim deslocações do empreendedor e produzindo uma poupança substancial de tempo e gastos. Para
tal, deverá ser preenchido o Documento Único Electrónico (DUE) através da página web
https://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/AccesoEmpresario.aspx (deverá dispôr de certificado
digital), ou por outro lado, dirigindo-se a um dos Puntos de Asesoriamiento e inicio de Tramitación
(PAIT) nos quais receberá ajuda para preenchimento. As únicas deslocações a realizar são ao PAIT
correspondente se escolher este sistema e ao Notário. Por outro lado, antes de iniciar o trâmite de
constituição terá de ser solicitada a certificação negativa do nome no Registro Mercantil Central.
Uma vez iniciado o trâmite, poderá consultar através da Internet o estado do expediente.

Descrição do processo de criação de empresa através do Sistema de Tramitación del Centro de
Información y Red de Creación de Empresas (STT – CIRCE):

a. Passos prévios ao procedimento telemático:

Passo 1 – Reserva da Denominação Social:
Para a constituição de uma Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) é necessário que o
empreendedor leve a certificação negativa do nome, ou seja, a justificação de que a denominação social
da futura SRL não está reservada nem utilizada por outra empresa.
Com este certificado, preenche-se o DUE e posteriormente, irá ao notário, para que anexe dito
certificado às escrituras da Empresa.
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Este passo é possível ser realizado através da página Web do Registro Mercantil Central http://www.rmc.es/.

Passo 2 – Depósito do Capital Social
Um dos reqisitos para criar a Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) é dispôr de um certificado de
um banco que indique que algum dos futuros sócios da empresa realizou um depósito, em conceito de
capital social da empresa. Este capital social limita a responsabilidade da empresa. É recomendável que
se dirija a um PAIT previamente para mais informação acerca do processo.

b. Passos obrigatórios que formam o procedimento telemático

Passo 1 – Preenchimento do Documento Único Electrónico (DUE)
Uma vez tomada a decisão de criação de empresa, deverá ser preenchido do DUE com todos os dados
necessários para a tramitação.
O empreendedor deve fornecer a documentação necessária ao técnico do PAIT que preencherá o DUE
através do Programa de Ayuda a la Cumplimentación del DUE (PACDUE).
Entre os serviços que proporciona o CIRCE destaca-se o agendamento com o Notário elegido, para o
outorgamento da escritura pública de constituição da empresa.
O agendamento com o Notário é obtido de forma imediata por meio de uma comunicação em tempo real
com o sistema da Agenda Notarial que facilita os dados do Notário, data e hora do agendamento.
Uma vez enviado o DUE ao STT-CIRCE, o empreendedor deverá dirigir-se ao Notário para o
outorgamento da escritura de constituição.

Passo 2 – Outorgamento da Escritura de Constituição
O STT-CIRCE envia os dados do DUE assinados electronicamente pelo Notário. Quando o empreendedor
vai ao Notário, deve levar o certificado de desembolso do capital social e o certificado da denominação
social se o obteve directamente do Registro Mercantil Central. Com estes documentos procede-se ao
outorgamento da escritura pública da empresa.

Passo 3 – Pedido de NIF provisório
A administração tributária com a informação fornecedia pelo Notário (atrvaés do STT-CIRCE), envia o
NIF provisório.
Uma vez que a Agencia Tributaria facilita o NIF provisório, comunica-se a Declaración Censal à
Administração tributária competente, procedendo à realização da Alta Censal.
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Passo 4 – Liquidação do Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
A constituição de empresas está actualmente isento do pagamento do Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) , no entanto, é necessário a obtenção do
justificativo do Imposto (Modelo 600) por parte da Comunidade Autónoma correspondente. Para dispôr
de dita justificação, o STT-CIRCE comunica com as comunidades autónomas.

Passo 5 – Inscrição no Registro Mercantil Provincial
O Registrador Mercantil realiza a qualificação da empresa e inscreve-a no Registro. Para tal,
previamente recebeu do STT-CIRCE o certificado de denominação social e a certificação negativa do
pagamento do ITJ/AJD, assim como o NIF atribuído.
Finalmente o Registro Mercantil Provincial enviará os dados da resolução de inscrição assinados
electronicamente ao STT-CIRCE para que continue a tramitação.

Passo 6 – Trâmites na Seguridad Social
O DUE é enviado à Tesorería General de la Seguridad Social ou ao Instituto Social de la Marina
(TGSS/ISM) para gerar os Códigos de Cuenta de Cotización, afiliar no seu caso e dar alta dos sócios e dos
trabalhadores da empresa, caso já os haja.
Os trâmites da Seguridad Social serão realizados através do STT – CIRCE uma vez que o Notário
outorgue a escritura e receba o NIF provisório da administração tributária.

Passo 7 – Matrícula da Escritura inscrita
O Notário recebe a informação do Registro Mercantil Provincial e incorpora à matriz da escritura os
dados da resolução de inscrição registral.

Passo 8 – Pedido de NIF definitivo da empresa
A administração tributária confirmará o NIF definitivo ao STT-CIRCE, para o qual se remitirá
previamente uma cópia autorizada da Escritura inscrita. Finalizando o processo de criação da empresa.
A administração tributária, notificará o empreendedor da finalização do processo e remitirá o NIF
definitivo ao domícilio fiscal da empresa.

c. Passos complementares

Passo 1 – Inscrição de ficheiros de carácter pessoal na Agencia Española de protección de datos
Por lei, as empresas estão obrigadas a notificar a Agencia Española de Protección de datos a posse de
ficheiros com datos de carácter pessoal.
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A inscrição na Agencia Española de Protección de datos destes ficheiros realizar-se-á sempre que o
empreendedor o solicite no formulário DUE.

Passo 2 – Pedido de reserva de Marca ou Nome Comercial na Oficina Española de Patentes y Marcas
O pedido de reserva de Marca ou Nome Comercial na Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
realizasse desde o STT-CIRCE se o empresário o desejar. Uma vez realizado o pedido, a Oficina Española
de Patentes y Marcas continuará com o procedimento administrativo necessário para o registo.
O registo de uma marca ou nome comercial outorga à empresa o direito exclusivo de impedir que
terceiros comercializem produtos/serviços idênticos ou similares com o mesmo símbolo distintivo.

Passo 3 – Pedido de licenças ao Município
Aqueles municípios que colaborem com o CIRCE realizar-se-á o pedido de licenças pertinentes em
função do tipo de actividade da empresa.

d. Passos não incluídos no procedimento telemático

Existem uma série de trâmites necessários para constituir uma SRL que todavia não estão cobertos pelo
CIRCE. Entre eles:
* A comunicação dos contratos de trabalho ao Servicio Público de Empleo Estatal.
* A comunicação da abertura do Centro de Trabajo,
* A obtenção e legalização dos libros.

Documentação necessária:
* Original e fotocópia do DNI (BI) de todos os sócios e trabalhadores caso já existam,
* Original e fotocópia da Tarjeta de la Seguridad Social de todos os sócios e trabalhadores, ou outro
documento que acredite o nímero de afiliação à Seguridad Social,
* Certificação negativa da denominação social, isto é, um certificado que acredite que não existe
nenhuma outra empresa com o mesmo nome da que se pretende constituir.
Para além desta documentação, o empreendedor deverá dispôr dos seguintes dados:
* Epígrafe AE (Actividades Económicas),
* Dados do domicílio da empresa e da actividade empresarial (incluindo: metros quadrados do lugar da
actividade, código postal e telefone),
* Percentagens de participação no capital social, e em seu caso, indicação da condição de
administradores. Para adscrição no Regimén Especial de Trabajadores Autónomos: base de quotização
elegida y Mutua de AT-EP.
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No aspecto económico, requerer-se-á informação para realizar o pagamento ao Registro Mercantil
Provincial, este pagamento realizar-se-á por domiciliação bancária e será necessário que aporte um
número de conta ou um cartão bancário.
Se o administrador deve dar-se de alta como autónomo, também deverá aportar um número de conta
bancária a realizar a domicialização da quota do RETA (Regimén Especial de Trabajadores Autónomos).

Casos particulares:
* Estrangeiros sem DNI: NIE comunitário ou NIE e autorização de residência e trabalho por conta
própria.
* Sócios estrangeiros capitalistas (sem residência nem actividade na empresa) têm que levar o NIE por
assuntos económicos (solicitado no Consulado).
* Sócios jurídicos: deverão apresentar a Escritura da Empresa, a Acta de Reunião na qual se chegou ao
acordo de que formaria parte da nova empresa que se vai constituir e os dados do representante do
sócio jurídico.
* Sócios casados: DNI ou NIE do conjuge e regime de matrimónio.
* Para contratação de trabalhadores: contrato ou acordo de contratação ou autorização dar alta na
Seguridad Social.

2. Sociedad Limitada Nueva Empresa

A criação de empresas pela internet oferece a possibilidade de realizar os trâmites de constituição e
início de actividade de uma Sociedad de Responsabilidad Limitada por meios telemáticos, evitando
assim deslocações do empreendedor e produzindo uma poupança substancial de tempo e gastos. Para
tal, deverá ser preenchido o Documento Único Electrónico (DUE) através da página web
https://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/AccesoEmpresario.aspx (deverá dispôr de certificado
digital), ou por outro lado, dirigindo-se a um dos Puntos de Asesoriamiento e inicio de Tramitación
(PAIT) nos quais receberá ajuda para preenchimento. As únicas deslocações a realizar são ao PAIT
correspondente se escolher este sistema e ao Notário.

a. Passos prévios ao procedimento telemático

Passo 1 – Depósito do Capital Social
Um dos requisitos para criar uma Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) é dispôr de um certificado
de um banco que indique que algum dos futuros sócios da empresa realizou um depósito, em conceito
de capital social da empresa. este capital social limita a responsabilidade da empresa.
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É recomendável que se dirija a um PAIT previamente para mais informação acerca do processo.

b. Passos obrigatórios que formam o procedimento telemático

Passo 1 – Preenchimento do Documento Único Electrónico (DUE)
Uma vez tomada a decisão de criação de empresa, deverá ser preenchido do DUE com todos os dados
necessários para a tramitação.
O empreendedor deve fornecer a documentação necessária ao técnico do PAIT que preencherá o DUE
através do Programa de Ayuda a la Cumplimentación del DUE (PACDUE).
Entre os serviços que proporciona o CIRCE destaca-se o agendamento com o Notário elegido, para o
outorgamento da escritura pública de constituição da empresa.
O agendamento com o Notário é obtido de forma imediata por meio de uma comunicação em tempo real
com o sistema da Agenda Notarial que facilita os dados do Notário, data e hora do agendamento.
Uma vez enviado o DUE ao STT-CIRCE, o empreendedor deverá dirigir-se ao Notário para o
outorgamento da escritura de constituição.

Passo 2 – Outorgamento da Escritura de Constituição
O STT-CIRCE envia os dados do DUE assinados electronicamente pelo Notário. Quando o empreendedor
vai ao Notário, deve levar o certificado de desembolso do capital social e o certificado da denominação
social se o obteve directamente do Registro Mercantil Central. Com estes documentos procede-se ao
outorgamento da escritura pública da empresa.

Passo 3 – Pedido de NIF provisório
A administração tributária com a informação fornecedia pelo Notário (atrvaés do STT-CIRCE), envia o
NIF provisório.
Uma vez que a Agencia Tributaria facilita o NIF provisório, comunica-se a Declaración Censal à
Administração tributária competente, procedendo à realização da Alta Censal.

Passo 4 – Liquidação do Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
A constituição de empresas está actualmente isento do pagamento do Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) , no entanto, é necessário a obtenção do
justificativo do Imposto (Modelo 600) por parte da Comunidade Autónoma correspondente. Para dispôr
de dita justificação, o STT-CIRCE comunica com as comunidades autónomas.
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Passo 5 – Inscrição no Registro Mercantil Provincial
O Registrador Mercantil realiza a qualificação da empresa e inscreve-a no Registro. Para tal,
previamente recebeu do STT-CIRCE o certificado de denominação social o a certificação negativa do
pagamento do ITJ/AJD, assim como o NIF atribuído.
Finalmente o Registro Mercantil Provincial enviará os dados da resolução de inscrição assinados
electronicamente ao STT-CIRCE para que continue a tramitação.

Passo 6 – Trâmites na Seguridad Social
O DUE é enviado à Tesorería General de la Seguridad Social ou ao Instituto Social de la Marina
(TGSS/ISM) para gerar os Códigos de Cuenta de Cotización, afiliar no seu caso e dar alta dos sócios e dos
trabalhadores da empresa, caso já os haja.
Os trâmites da Seguridad Social serão realizados através do STT – CIRCE uma vez que o Notário
outorgue a escritura e receba o NIF provisório da administração tributária.

Passo 7 – Matrícula da Escritura inscrita
O Notário recebe a informação do Registro Mercantil Provincial e incorpora à matriz da escritura os
dados da resolução de inscrição registral.

Passo 8 – Pedido de NIF definitivo da empresa
A administração tributária confirmará o NIF definitivo ao STT-CIRCE, para o qual se remitirá
previamente uma cópia autorizada da Escritura inscrita. Finalizando o processo de criação da empresa.
A administração tributária, notificará o empreendedor da finalização do processo e remitirá o NIF
definitivo ao domícilio fiscal da empresa.

e. Passos complementares

Passo 1 – Inscrição de ficheiros de carácter pessoal na Agencia Española de protección de datos
Por lei, as empresas estão obrigadas a notificar a Agencia Española de Protección de datos a posse de
ficheiros com datos de carácter pessoal.
A inscrição na Agencia Española de Protección de datos destes ficheiros realizar-se-á sempre que o
empreendedor o solicite no formulário DUE.
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Passo 2 – Pedido de reserva de Marca ou Nome Comercial na Oficina Española de Patentes y Marcas
O pedido de reserva de Marca ou Nome Comercial na Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
realizasse desde o STT-CIRCE se o empresário o desejar. Uma vez realizado o pedido, a Oficina Española
de Patentes y Marcascontinuará com o procedimento administrativo necessário para o registo.
O registo de uma marca ou nome comercial outorga à empresa o direito exclusivo de impedir que
terceiros comercializem produtos/serviços idênticos ou similares com o mesmo símbolo distintivo.

Passo 3 – Pedido de licenças ao Município
Aquelos municípios que colaborem com o CIRCE realizar-se-á o pedido de licenças pertinentes em
função do tipo de actividade da empresa.

f. Passos não incluídos no procedimento telemático

Existem uma série de trâmites necessários para constituir uma SRL que todavia não estão cobertos pelo
CIRCE. Entre eles:
* A comunicação dos contratos de trabalho ao Servicio Público de Empleo Estatal.
* A comunicação da abertura do Centro de Trabajo,
* A obtenção e legalização dos libros.

Documentação necessária:
* Original e fotocópia do DNI (BI) de todos os sócios e trabalhadores caso já existam,
* Original e fotocópia da Tarjeta de la Seguridad Social de todos os sócios e trabalhadores, ou outro
documento que acredite o nímero de afiliação à Seguridad Social,

Para além desta documentação, o empreendedor deverá dispôr dos seguintes dados:
* Epígrafe AE (Actividades Económicas),
* Dados do domicílio da empresa e da actividade empresarial (incluindo: metros quadrados do lugar da
actividade, código postal e telefone),
* Percentagens de participação no capital social, e em seu caso, indicação da condição de
administradores. Para adscrição no Regimén Especial de Trabajadores Autónomos: base de quotização
elegida y Mutua de AT-EP.
* No aspecto económico, ao empreendedor será requerida certa informação para realização dos
pagamentos ao Registro Mercantil Provincial e ao Registro Mercantil Central.
o Para o pagamento ao Registro MERcantil Provincial o empresário tem duas opções:
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∗

número de conta bancária, ou cartão bancário.

o Para o pagamento ao Registro Mercantil Central tem duas possibilidades:
§ Através de uma pasarela de pago[1] através de um cartão bancário§ Através de uma transferência, para o qual deverá aportar um justificante do
pagamento realizado (com anterioridade à tramitação) ao Registo Mercantil Central de €14,54
pela obtenção da denominação social.
Nº de conta RMC: 0049 5119 17 2317030510.- Banco Santander.
Nome, apelidos e DNI do Sócio que aporta o Nome à Denominação Social
Conceito: denominação SLNE
Beneficiario: Registro Mercantil Central.

Se o administrador deve dar-se de alta como autónomo, também deverá aportar um número de conta
bancária a realizar a domicialização da quota do RETA (Regimén Especial de Trabajadores Autónomos).

Casos particulares:
* Estrangeiros sem DNI: NIE comunitário ou NIE e autorização de residência e trabalho por conta
própria.
* Sócios estrangeiros capitalistas (sem residência nem actividade na empresa) têm que apresentar o
NIE por assuntos económicos (solicitado no Consulado).
* Sócios jurídicos: deverão apresentar a Escritura da Empresa, a Acta de Reunião na qual se chegou ao
acordo de que formaria parte da nova empresa que se vai constituir e os dados do representante do
sócio jurídico.
* Sócios casasos: DNI ou NIE do conjuge e regime de matrimónio.
* Para contratação de trabalhadores: contrato ou acordo de contratação ou autorização dar alta na
Seguridad Social.

3. Empresário Individual

A criação de empresas pela internet oferece a possibilidade de realizar os trâmites de constituição e
início de actividade de uma Sociedad de Responsabilidad Limitada por meios telemáticos, evitando
assim deslocações do empreendedor e produzindo uma poupança substancial de tempo e gastos. Para
tal, deverá serpreenchido o Documento Único Electrónico (DUE) através da página

web

https://www.circe.es/Circe.Publico.Web/pub/AccesoEmpresario.aspx (deverá dispôr de certificado
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digital), ou por outro lado, dirigindo-se a um dos Puntos de Asesoriamiento e inicio de Tramitación
(PAIT) nos quais receberá ajuda para preenchimento. As únicas deslocações a realizar são ao PAIT
correspondente se escolher este sistema e ao Notário. Por outro lado, antes de iniciar o trâmite de
constituição terá de ser solicitada a certificação negativa do nome no Registro Mercantil Central.
Uma vez iniciado o trâmite, poderá consultar através da Internet o estado do expediente.

Passos que se realizam através da tramitação telemática:

a. Passos obrigatórios que formam o procedimento telemático:

Passo 1 – Preenchimento do DUE
Tal como no caso das empresas, uma vez que o empreendedor tenha sido informado de como colocar a
funcionar a sua actividade empresa e decide constituir a sua empresa individual de maneira telemática,
o primeiro passo é o preenchimento do DUE com todos os dados necessários para a tramitação.
Para tal, o empreendedor pode preencher o DUE de forma pessoal através de Internet (com um
certificado digital) ou dirigir-se a um Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT) onde um
técnico PAIT informará sobre o procedimento e preencherá o DUE, levando a documentação necessária.
O preenchimento do DUE realizar-se-á com o Programa de Ayuda a la Cumplimentación del DUE
(PACDUE).
O DUE uma vez preenchido, inicia a tramitação telemática. A partir deste momento, o sistema de
tramitação telemática (STT-CIRCE) envia a cada organismo interveniente no processo via internet, a
parte do DUE que lhe corresponda para realizar o trâmite de sua competência.

Passo 2 – Trâmites na Seguridad Social
Os trâmites de Seguridad Social são iniciados através do STT-CIRCE quando se envia o DUE. O DUE é
enviado à Tesorería General de la Seguridad Social, para gerar os Códigos de Cuenta de Cotización,
afiliar no seu caso e dar alta ao empresário e aos trabalhadores do empresário individual, caso os haja.
A TGSS/ISM devolve ao STT-CIRCE os Códigos de Cuenta de Cotización, se procede, os Números de
Afiliación de sócios e trabalhadores, e por último, dará de alta aos mesmos.
Há a assinalar, que o PACDUE, mencionado no Passo 1 realiza um pré-enquadramento no Regimén de
Seguridad Social correspondente em função dos dados introduzidos no DUE facilitando
consideravelmente a realização dos trâmites que competem à Tesorería General de la Seguridad Social.
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Passo 3 – Comunicação de início de actividade à Agencia Tributaria
No momento em que se envia o DUE, também se comunica o início da actividade do empresário
individual à Administración Tributária, mediante o envio da Declaración Censal.

b. Passos complementares

Passo 1 – Inscrição de ficheiros de carácter pessoal na Agencia Española de protección de datos
Por lei, as empresas estão obrigadas a notificar a Agencia Española de Protección de datos a posse de
ficheiros com datos de carácter pessoal.
A inscrição na Agencia Española de Protección de datos destes ficheiros realizar-se-á sempre que o
empreendedor o solicite no formulário DUE.

Passo 2 – Pedido de reserva de Marca ou Nome Comercial na Oficina Española de Patentes y Marcas
O pedido de reserva de Marca ou Nome Comercial na Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
realizasse desde o STT-CIRCE se o empresário o desejar. Uma vez realizado o pedido, a Oficina Española
de Patentes y Marcas continuará com o procedimento administrativo necessário para o registo.
O registo de uma marca ou nome comercial outorga à empresa o direito exclusivo de impedir que
terceiros comercializem produtos/serviços idênticos ou similares com o mesmo símbolo distintivo.

Passo 3 – Pedido de licenças ao Município
Aqueles municípios que colaborem com o CIRCE realizar-se-á o pedido de licenças pertinentes em
função do tipo de actividade da empresa.

c. Passos não incluídos no procedimento telemático
Existem uma série de trâmites necessários para constituir uma SRL que todavia não estão cobertos pelo
CIRCE. Entre eles:
* A comunicação dos contratos de trabalho ao Servicio Público de Empleo Estatal.
* A comunicação da abertura do Centro de Trabajo,
* A obtenção e legalização dos libros.

Documentação necessária:
* Original e fotocópia do DNI (BI) de todos os sócios e trabalhadores caso já existam,
* Original e fotocópia da Tarjeta de la Seguridad Social de todos os sócios e trabalhadores, ou outro
documento que acredite o nímero de afiliação à Seguridad Social,
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Para além desta documentação, o empreendedor deverá dispôr dos seguintes dados:
* Epígrafe AE (Actividades Económicas),
* Dados do domicílio da empresa e da actividade empresarial (incluindo: metros quadrados do lugar da
actividade, código postal e telefone),
* Para adscrição ao Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: base de cotização eleita e Mutua de
AT-EP.
* Cartão bancário para realizar o pagamento da certificação do RMC e do RMP no caso de eleger este
tipo de sistema de pagamento.

Casos particulares:
* Estrangeiros sem DNI: NIE comunitário ou NIE e autorização de residência e trabalho por conta
própria.
* Se o empresário está casado: DNI ou NIE do conjuge e regime de matrimónio.
* Para contratação de trabalhadores: contrato ou acordo de contratação ou autorização dar alta na
Seguridad Social.

Fonte da Informação: http://www.creatuempresa.org

4. Abertura de uma Sucursal

Em termos gerais, os requisitos, trâmites formais e gastos relacionados com a abertura de uma
Sucursal em Espanha de uma empresa estrangeira são muito similares aos da constituição de uma filial
(empresa).
Os trâmites a seguir são:
∗

Outorgamento de escritura pública de abertura de sucursal ante notário espanhol. Este
trâmite consiste na formalização pública ante notário do acordo de abertura de sucursal
adoptado previamente pelo órgão competente da empresa matriz estrangeira,
O notário não só pedirá documentação similar à que se requere no caso de uma filial (isto é,
evidência da identidade da pessoa que comparece ante notário, poder para representar a
empresa matriz, justificação do pagamento e meio de contribuição, se se aplica). Por outro
lado, documento comprovativo da existência da empresa matriz, seus estatutos e os nomes e
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dados pessoais de seus administradores, assim como a resolução de constituir a sucursal,
adoptada pelo órgão competente da empresa matriz.

4.2.

∗

Obtenção do NIF (mesmo trâmite da empresa – SA ou SL),

∗

Nomeação de uma pessoa singular ou colectiva com residência em Espanha, para que
represente a empresa matriz ante a Administração tributária espanhola, na relação com as
suas obrigações por qualquer imposto.

∗

Apresentação do Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados na sua modalidade de Operaciones Societarias pelas contribuições realizadas
se a entidade que opera através de sucursal tem domicílio social e sede de direcção efectiva
em países não pertencentes na UE.

∗

Inscrição no Registro Mercantil (mesmo trâmite da empresa – SA ou SL),

∗

Declaração a posteriori à DGCI. Em alguns casos, igual ao das filiais, terá que se realizar
declaração prévia.

∗

Alta da sucursal para efeitos do Impuesto sobre Actividades Económicas,

∗

Alta da sucursal para efeitos do Impuesto sobre el Valor Añadido,

∗

Pagamento de liçenca de abertura,

∗

Alta na Segurança Social,

∗

Cumprimento dos trâmites laborais.

As diferenças entre a Sucursal e a Filial

Sociedade Anónima

Conceito

Sociedades
de
Responsabilidade Limitada

Empresa de natureza comercial dedicada à exploração de
uma actividade económica com capital próprio dividido em
acções ou participações e integrado pelas contribuições dos
sócios. Estes, como regra geral, não respondem pessoalmente
pelas dívidas sociais senão até ao limite da contribuição
realizada ou comprometida
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Sucursal

Estabelecimento secundário
dotado de representação
permanente e de certa
autonomia de gestão, através
da qual se desenvolvem, total
ou
parcialmente,
as
actividades da empresa
matriz.
Carece
de
personalidade
jurídica
independente da empresa
matriz

Capital social

Capital mínimo de €60.000,
dividido em acções, com um
depósito mínimo de 25% do
valor nominal de cada acção

Contribuições monetárias
e não monetárias

As contribuições monetárias deverão estabelecer-se na moeda nacional e para as não
monetárias, é requerido, no caso das SA, um relatório de especialistas independentes
designados pelo Registro Mercantil

Inscrição

A empresa constituir-se-á mediante escritura pública que
deverá ser inscrita no Registro Mercantil. Inscrição, através da
qual, a empresa adquire personalidade jurídica

Convocatória
Assembleia
Geral
Accionistas / Sócios

Administradores

de
de

Capital mínimo de €3.000
integralmente depositado

A Assembleia Geral deverá
ser convocada mediante
anúncio
publicado
no
Boletín Oficial del Registro
Mercantil (BORME) e no
site da empresa. No caso de
não ter site, deverá
publicar-se num jornal de
grande
circulação,
na
Provincia, onde se localize
a empresa, pelo menos um
mês antes da data fixada
para a sua celebração. O
anúncio expressará a data
da reunião e todos os
assuntos a tratar.

É
seguindo
o
mesmo
procedimento da SA, se bem
que, neste caso, a convocatória
pode ser realizada com 15 dias
de antecedência, e o jornal será
um dos principais em termos do
município do domicílio social. Os
estatutos da empresa podem
prever que a convocatória se
realize mediante anúncio num
determinado
jornal
de
circulação no âmbito municipal
do domicílio social ou qualquer
outro
procedimento
que
assegure a recepção do anúncio
a todos os sócios, salvo que estes
sejam residentes no estrangeiro
e não designem um lugar do
território nacional espanhol
para notificações.

Os estatutos sociais devem
expressar a estrutura do
órgão de administração que
poderá
ser
um
administrador único ou
vários
administradores
solidários ou um conselho
de administração. O cargo
de
administrador
é
gratuito, salvo se os
estatutos estabelecem o

Os estatutos sociais podem
estabelecer os distintos modos
de organizar a administração da
empresa,
delegando
na
Assembleia Geral a função de
optar alternativamente por
qualquer
um
deles,
sem
necessidade de modificar os
estatutos.
O
cargo
de
administrador é gratuito, salvo
se os estatutos estabelecem o
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Não se exige capital para a
criação de uma sucursal,
apesar de se recomendar que
se dote a sucursal de um
valor, por motivos práticos.

Junto com a escritura de
criação da sucursal deve
apresentar-se, para a sua
inscrição
no
Registro
Mercantil,
devidamente
legalizados, os documentos
acreditativos da existência
da empresa matriz, seus
estatutos vigentes, seus
administradores
e
o
acordo de criação da
sucursal

O órgão de governo da
empresa matriz nomeia
um director da sucursal.
Este
actua
como
representante da empresa
matriz na sucursal. Este
director (normalmente e
salvo
limitações
estabelecidas
no
seu
poder) pode realizar todas
as
actividades

contrário, neste caso, deve
estar fixado o sistema de
retribuição.

contrário, neste caso, deve estar
fixado o sistema de retribuição.

Transmissão de acções /
participações

Existe
liberdade
de
transmissão
salvo
disposição contrária dos
estatutos

A transmissão deve constar,
necessariamente, em documento
público outorgado ante notário
espanhol. Estão proibidas as
cláusulas
estatutárias
que
tornem livres as transmissões de
participações.

Contas
anuais
e
distribuição de dividendos

Os administradores estão obrigados a formular, no prazo
máximo de 3 meses contados a partir do encerramento do
exercício, as contas anuais, o relatório de gestão e a proposta de
aplicação do resultado. Estes terão que ser aprovados, na
Assembleia Geral, dentro dos próximos 6 primeiros meses de
cada exercício.
No caso de se aplicar o resultado obtido na distribuição de
dividendos, esta realizar-se-á aos accionistas em proporção ao
capital investido. Também está contemplada a distribuição de
quantidades a conta de dividendos.

Fonte da Informação: Invest in Spain – www.investinspain.org
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encomendadas à sucursal e
inscritas
no
Registro
Mercantil.

Por
tratar-se
de
estabelecimentos
permanentes em Espanha
para efeitos fiscais, devem
ter uma contabilidade
própria no que se refere às
operações que se realizam
e também relativo aos
elementos patrimoniais em
Espanha. Também têm de
depositar no Registro
Mercantil as contas anuais
da
empresa
matriz,
certificação
de
seu
depósito no Registro de
esta
última,
ou
em
determinados supostos, as
contas elaboradas em
relação com a actividade
da sucursal.

