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NOU RÈGIM FISCAL DELS PLANS I FONS DE PENSIONS
Barcelona, 21 de novembre de 2007
La reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2007 va introduir,
entre d’altres, les següents modificacions en la regulació financera i fiscal dels
plans i fons de pensions:
CANVI EN EL LÍMIT D'APORTACIONS: Amb la nova regulació les
aportacions poden ser objecte de reducció de la base imposable general,
amb els següents límits:
•

Partícips fins a 50 anys: la quantitat menor entre 10.000 euros o
el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.

•

Partícips amb més de 50 anys: la quantitat menor entre 12.500
euros o el 50% dels rendiments nets del treball i activitats
econòmiques.

•

Si el partícip del pla és una persona amb un grau de
discapacitat igual o superior al 65%, el límit d'aportacions anuals
al pla (partícip més parents fins al segon grau) és de 24.250 euros,
amb la limitació de 10.000 euros per cada familiar que aporta.
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COBRADES EN FORMA DE CAPITAL
Per a les prestacions que es percebin en forma de renda, el tractament
fiscal no ha variat amb la nova llei sobre l'IRPF: la totalitat de les quantitats
percebudes s'integren en la base imposable, sense cap reducció.
Si les prestacions es perceben en forma de capital, el règim transitori
regula dues situacions:
•

Si les contingències es produeixen amb anterioritat a l’1 de gener de
2007, el contribuent podrà aplicar la reducció del 40% a la totalitat
de la prestació.

•

Si la contingència ocorre a partir de l’1 de gener de 2007, el
contribuent podrà aplicar aquesta reducció del 40% solament a la
part de la prestació corresponent a les aportacions i contribucions del
promotor

més

les

rendibilitats

corresponents

realitzades

amb

anterioritat al 31 de desembre de 2006 (consulta vinculant de la
Direcció General de Tributs Reg.042052 plantejada per Inverco).
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CONSOLIDATS PER A QUI NO COMUNIQUI A L’ENTITAT GESTORA LA
CONTINGÈNCIA ESDEVINGUDA EN EL TERMINI MÀXIM DE 6 MESOS
La disposició final cinquena de la Llei 35/2006 modifica la Llei de Regulació
dels Plans i Fons de Pensions i elimina la citada multa del 1%. Textualment
diu: “les dates i modalitats de percepció de les prestacions seran fixades
lliurement pel partícip o beneficiari, en els termes que reglamentàriament
es determinin”. Per tant, queda eliminat el termini dels 6 mesos previst
en l’art. 10 de l'IRPF. En l'actualitat no existeix cap termini perquè el
beneficiari comuniqui la contingència a la gestora.
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DESPRÉS DE LA JUBILACIÓ
Amb la nova llei, a partir de l’1 de gener de 2007, els partícips que
accedeixin a la jubilació podran seguir realitzant aportacions al pla de
pensions. No obstant, una vegada iniciat el cobrament de la prestació per
jubilació, les aportacions només podran destinar-se a les contingències de
defunció o dependència.
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