
 

 

 

 

Una de les primeres coses que ha de fer un autònom o una empresa en donar-se 
d´alta és comunicar a Hisenda quin és el teu domicili fiscal i quin teu domicili social. 
Semblen el mateix però no ho són i convé conèixer les diferències. 
 
En les societats mercantils podem distingir el domicili social i el domicili fiscal, que no 
sempre han de coincidir, ja que pot dependre de les circumstàncies del propi negoci o dels 
interessos de l´empresa. A més l´empresa pot comptar diferents amb locals afectes a 
l´activitat. 
 
 
Domicili Social 
 
Quan es constitueix una societat mercantil es fixa un domicili social que figura en 
l´escriptura atorgada davant notari. Un cop inscrita en el Registre Mercantil aquest 
domicili serà públic, de manera que qualsevol interessat pot localitzar l´empresa. En 
termes legals, el domicili social és aquell des del qual s´administra i dirigeix l´empresa. Pot 
ser el domicili de l´administrador, o bé l´establiment comercial principal. 
 
El domicili social tan sols pot canviar mitjançant escriptura pública, que 
obligatòriament s´ha de remetre al Registre Mercantil, a fi de complir amb l´obligació de 
publicitat de la mateixa. La ubicació del domicili social determina el Registre Mercantil on 
correspon inscriure la societat; els Jutjats competents per a assumptes legals; la Delegació 
Tributària i la normativa local o autonòmica aplicable. 
 
 
Domicili Fiscal 
 
El domicili fiscal és aquell que s´assenyala per rebre notificacions de l´administració. 
Si un organisme remet un requeriment a aquest domicili, el contribuent s´entendrà notificat 
tot i que no ho reculli, excepte que hi hagi un error en la direcció, imputable a 
l´administració. El domicili fiscal no apareix en l´escriptura pública i pot modificar-se a 
través del model censal. 
 
El domicili fiscal és el que apareix en les factures que expedeix i rep l´empresa i en les 
capçaleres de les nòmines, ja que és el que es comunica a la Seguretat Social en el 
moment de contractar treballadors. 
 
Tots dos domicilis figuren en la targeta d´identificació fiscal (NIF) de l´empresa i amb 
freqüència coincideixen. Les entitats solen fixar el domicili social a l´habitatge de 
l´administrador o al local de negoci que tenen des de fa més temps. 
 
 
Locals afectes a l´activitat 
 
El locals afectes a l´activitat són tots aquells que, sense ser la seu efectiva de l´empresa, ni 
el domicili social, ni el fiscal, tenen relació amb l´empresa i s´utilitzen per al 
desenvolupament de l´activitat. 



 

 

 
Un exemple molt clar pot ser el dels magatzems, tallers o punts de venda, llocs en què es 
poden realitzar activitats accessòries o complementàries a la principal. 
 
El fet que es comuniquin a Hisenda els locals afectes a l´activitat que té l´empresa, dóna 
dret a la deducció de les despeses que originen aquests locals. Despeses directes i de 
manteniment, subministraments, etc. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


