Τύποι επιχειρήσεων στην Ισπανία
Υπάρχουν 3 βασικοί τρόποι άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ισπανία: φυσικά πρόσωπα
(ιδιώτες επιχειρηματίες, επαγγελματίες ή «αυτόνομα εργαζόμενοι»), νομικά πρόσωπα (κοινωνικές
ανώνυμες εταιρείες -SA, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης -SL-, κοινωνικές συλλογικές εταιρείες SC, SCL, εργατικές εταιρείες -SLL-, κ.λπ.), χωρίς νομική προσωπικότητα (κληρονομιές και κοινότητες
αγαθών).

Λογαριασμοί και απαιτήσεις ελέγχου για τις εταιρείες
Μια εταιρεία πρέπει να ετοιμάσει τους νόμιμους ετήσιους λογαριασμούς και να συμπληρώσει και
να υποβάλει φορολογική δήλωση της εταιρείας στο τέλος κάθε φορολογικού έτους. Οι προθεσμίες
έχουν ως εξής:
Προθεσμία
Ετήσιοι Λογαριασμοί
3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των συναλλαγών
Κατάθεση οικονομικών
1 μήνα μετά την ημερομηνία έγκρισης στο Μετοχικό Κεφάλαιο
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registroκαταστάσεων στο Εμπορικό
mercantil
Μητρώο
Καταβολή εταιρικού φόρου
25 μέρες, μετά από περίοδο 6 μηνών από το τέλος του λογιστικού έτους
Μια εταιρεία δεν χρειάζεται να διενεργεί λογιστικό έλεγχο εάν διαθέτει τουλάχιστον δύο από τα
ακόλουθα κριτήρια:
● Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα € 5,7 εκατομμύρια
● Περιουσιακά στοιχεία που δεν υπερβαίνουν τα € 2,85 εκατομμύρια
● Εργοδότηση λιγότερων των 50 ατόμων

Φφορολόγηση στην Ισπανία
Στην Ισπανία, η φορολογική αρχή είναι η "Υπηρεσία Φορολογικής Διοίκησης της Ισπανίας"
http://www.agenciatributaria.es/

Εγγραφή μιας επιχείρησης στην Ισπανία
Πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης, πρέπει να υποβληθεί δήλωση εγγραφής στη φορολογική
υπηρεσία. Εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας που δηλώνονται, ζητείται εκχώρηση του αριθμού
φορολογικού μητρώου για την κοινοποίηση των καθεστώτων και των φορολογικών υποχρεώσεων
όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, τον εταιρικό φόρο, τον ΦΠΑ κλπ.

Φόρος οικονομικής δραστηριότητας
Πρόκειται για ένα είδος δημοτικού φόρου για τις οικονομικές δραστηριότητες εντός της χώρας. Οι
φορολογούμενοι του είναι: φυσικά πρόσωπα (αυτόνομα), νομικά πρόσωπα (εταιρείες), οντότητες
χωρίς νομική προσωπικότητα (κληρονομιές και κοινότητες ιδιοκτησίας) που ασκούν
επιχειρηματικές, επαγγελματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Εξαιρούνται γεωργικές,
κτηνοτροφικές, δασικές και αλιευτικές δραστηριότητες.
Δε δηλώνουν φόρο οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ άλλων:
[Type here]




Φυσικά πρόσωπα
Εταιρείες, οντότητες και φορολογούμενοι από το Μόνιμο Φόρο Εισοδήματος με μόνιμη
εγκατάσταση και με καθαρό κύκλο εργασιών μικρότερο από 1.000.000 ευρώ πριν από το
προτελευταίο έτος πριν από την είσπραξη του φόρου
Πρέπει να υποβάλλεται στη φορολογική υπηρεσία φορολογική δήλωση, από το τέλος κάθε μήνα από
την έναρξη των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Φόρος Εισοδήματος
Εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ιδιώτες και φορολογεί την απόδοση των
οικονομικών δραστηριοτήτων όλων των φορολογουμένων.

Εταιρικός Φόρος
Είναι φόρος που εισπράττεται από τα εισοδήματα των εταιρειών και άλλων νομικών προσώπων,
κατοίκων σε ολόκληρη την Ισπανία. Πρέπει να υποβάλουν δήλωση ακόμη και αν δεν έχουν ασκήσει
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της φορολογικής περιόδου ή δεν έχουν αποκτήσει εισοδήματα
που υπόκεινται σε φόρο. Ο γενικός φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται από την 1η
Ιανουαρίου 2016 είναι 25%.

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας εφαρμόζεται στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών
στην Ισπανία.
Ο συντελεστής ΦΠΑ ποικίλλει ανάλογα με τη φύση των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται
και κυμαίνεται από το γενικό (21%) έως το μειωμένο (10%) και το σούπερ-μειωμένο (4%). Υπάρχουν
εξαιρέσεις και ειδικά καθεστώτα που ενδέχεται να επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις (όπως η
πρόσθετη επιβάρυνση ισοδυναμίας).
Κανονικά, ένας ιδιώτης έμπορος πρέπει να υποβάλει μια δήλωση ΦΠΑ ανά τρίμηνο. Μια εμπορική
εταιρεία μπορεί να έχει μια περίοδο διακανονισμού κάθε 3 μήνες ή κάθε μήνα.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης, φορολογικές παρακρατήσεις και ενημερωτικές δηλώσεις
Για ορισμένες περιπτώσεις (παραγωγή αλκοόλ και αλκοολούχων ποτών, υδρογονανθράκων,
καπνού, κυκλοφορία των προϊόντων αυτών, άνθρακα, ορισμένα μέσα μεταφοράς) υπάρχουν
συγκεκριμένοι φόροι και περιβαλλοντικά θέματα. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να
συμβουλεύονται τους σχετικούς κανονισμούς, εάν πρόκειται να διεξάγουν μια δραστηριότητα σε
αυτούς τους τομείς.
Για οικονομικές δραστηριότητες που μπορούν να δημιουργήσουν εισοδήματα από εργασία πρέπει
να εφαρμοστούν οι παρακρατήσεις και οι πληρωμές βάσει των λογαριασμών. Όσον αφορά τη
μίσθωση ακινήτων και κινητό κεφάλαιο οι παρακρατήσεις και τα κέρδη πρέπει να δηλώνονται στη
φορολογική υπηρεσία.
Οι ιδιώτες επιχειρηματίες και εταιρείες υποχρεούνται να παρουσιάζουν δήλωση, όταν έχουν
πραγματοποιήσει ετήσιες πράξεις οι οποίες μαζί υπερβαίνουν τα € 3.005,06.
Όλες οι φορολογικές διαδικασίες μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά μέσω των υπηρεσιών της
φορολογικής υπηρεσίας:
[Type here]

((https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/Inicio/Inicio.shtml).
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