
BENEFICIOS FISCAIS PARA AS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 

DEDUCIÓNS NA COTA ÍNTEGRA AUTONÓMICA 
do Imposto sobre a renda das persoas físicas

1. Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en 
entidades novas ou de recente creación.
     - Dedución do 30 % das cantidades investidas cun límite de 6.000 euros.
2. Dedución por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en 
entidades novas ou de recente creación e o seu financiamento.
     - Dedución do 30 % das cantidades investidas.
     - Dedución do 30 % das cantidades prestadas durante o exercicio, así como das 
        cantidades garantidas persoalmente polo contribuínte, sempre que o préstamo se         
        outorgase o a garantía se constituíse no exercicio no que se proceda á constitución da         
        sociedade ou á ampliación de capital.

        Co límite conxunto de 20.000 euros.

Das prestacións por desemprego cando se perciban na modalidade de pago único para a 
integración nunha sociedade laboral, sempre que se manteña a participación nesta 
durante un prazo de 5 anos.

EXENCIÓN no imposto sobre a 
renda das persoas físicas

LIBERDADE DE AMORTIZACIÓN dos elementos 
do activo no imposto de sociedades

Para os elementos do inmobilizado material, intanxible e investimentos inmobiliarios das 
sociedades anónimas laborais e das sociedades limitadas laborais afectos á realización das 
súas actividades, adquiridos durante os 5 primeiros anos a partir da data da súa 
cualificación como tales.

BONIFICACIÓN NA COTA do imposto sobre 
transmisións patrimoniais e actos xurídicos 
documentados

Do 99% das cotas que se devindiquen por modalidade de transmisións patrimoniais 
onerosas, pola adquisición de bens e dereitos provenientes da empresa da que proceda a 
maioría das persoas socias traballadoras da sociedade laboral.

Sociedades laborais

Persoas socias de sociedades laborais

Art.7.n) da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas

Art. 5 do Decreto lexislativo 1/2011, de 28 de xullo, polo que se aproba o texto refundido
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado

Sociedades laborais

Art. 12.3.a) da Lei 27/2014, de 27 de novembro, do imposto sobre sociedades

Art. 17 da Lei 44/2015, de 14 de outubro, de sociedades laborais e participadas


