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NOVETATS I CANVIS EN MATÈRIA DE PREVISIÓ
SOCIAL AMB LA NOVA LLEI DE L’IRPF
Barcelona, 2 de gener de 2007
El passat 29 de novembre es va publicar en el BOE la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i
de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre Societats, sobre les
Rendes de no residents i sobre el Patrimoni.
Amb l'entrada en vigor de la citada Llei d l’1 de gener de 2007, s'han
produït importants modificacions en la normativa aplicable als Plans i Fons
de Pensions.
Entre dites modificacions, en destaquem les següents:
• S'estableix un límit conjunt únic d'aportacions d'empresa i
pròpies de l'empleat, de manera que la suma de les aportacions del
Promotor (en els plans d'ocupació) i del Partícip no podrà excedir de
10.000€. Aquest límit augmenta a 12.500€ per a Partícips amb una
edat superior a 50 anys.
• L'import màxim conjunt de les aportacions anuals amb dret a
reducció en la base imposable, serà el menor dels dos següents:
a) El 30% de la suma dels rendiments nets del treball personal i
dels rendiments d'activitats econòmiques. El percentatge s'eleva
al 50% en el cas de contribuents majors de 50 anys.

b) 10.000€. Aquest límit s’amplia fins a 12.500€ per a contribuents
majors de 50 anys.
• Se suprimeix la reducció del 40% per a les prestacions
percebudes en forma de capital o derivades de la disposició dels
drets consolidats del Partícip en forma de capital. No obstant,
s'estableix un règim transitori en funció de la data en què es
produeixin les contingències:
a) Per a les prestacions derivades de contingències esdevingudes
abans de l’1 de gener de 2007, resultarà d'aplicació el règim
financer i fiscal vigent a 31 de desembre de 2006.
b) Per la seva banda, en el cas d'aquelles prestacions derivades de
contingències esdevingudes amb posterioritat a l’1 de gener de
2007, únicament resultarà d'aplicació el règim financer i fiscal
contingut en la normativa actual (40% de reducció a les
prestacions percebudes en forma de capital) a la part de la
prestació corresponent a aportacions que hagin estat realitzades
fins al 31 de desembre de 2006.
• Es defineix la Gran dependència del partícip regulada en la Llei de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència, com a nova contingència dels Plans i Fons de
Pensions.
• Se suprimeix el requisit que en el termini de 6 mesos des de la
contingència, hagi de comunicar-se la data desitjada de cobrament de
la prestació. Les dates i modalitats de percepció de les prestacions
seran fixades lliurement per partícip o beneficiari, en els termes que
reglamentàriament es determinin i amb les limitacions que, en el seu
cas, estableixin les especificacions dels plans.
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A continuació presentem un quadre comparatiu de la normativa
actual i de la nova Llei de l’IRPF que entrarà en vigor el 1 de
gener de 2007:
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PREVISIÓ

REGULACIÓ VIGENT FINS A
31/12/2006

ENTRADA EN VIGOR EL DIA
1/01/2007 DE LA NOVA LLEI DE
L’IRPF

PLANS DE PENSIONS I PLANS DE
PREVISIÓ ASSEGURATS

PLANS DE PENSIONS I PLANS DE
PREVISIÓ ASSEGURATS

Aportacions
• Límit de 8.000€ anuals per a les
aportacions a:
− Plans de pensions
− Mutualitats de previsió social
− PPA
• Reduccions: 8.000€ anuals
• Per a partícips de més de 52 anys, el
límit s’incrementa en 1.250€ anuals
amb un límit màxim de 24.250€ (65
anys o més)
• Límit independent de les contribucions
empresarials
• Aportacions cònjuge (2.000€ anuals)

Aportacions
• Límit de 10.000€ anuals (12.500€ per
a contribuents de més de 50 anys)
per a les aportacions a:
• Plans de pensions, mutualitats de
previsió social, PPA
• Plans de previsió social empresarial (de
nova creació)
• Assegurances
que
cobreixen
exclusivament
el
risc
de
gran
dependència (de nova creació)
• Reduccions
el menor de:
− 10.000€ anuals (12.500€ per a
contribuents de més de 50 anys)
− 30% de la suma dels rendiments
nets
del
treball
i
activitats
econòmiques
(50%
per
a
contribuents de més de 50 anys)
• Límit conjunt de les contribucions
empresarials
• Es manté l’aportació a favor del
cònjuge

Prestacions en forma de capital
• Reducció del 40% de les prestacions
en forma de capital que corresponen a
aportacions de més de 2 anys

Prestacions en forma de capital
• Se suprimeix la reducció del 40%
per a les prestacions en forma de
capital
• És d’aplicació un règim transitori
per a les prestacions:
− Contingències ocorregudes abans de
l’1/01/2007: Els beneficiaris podran
aplicar el règim financer-fiscal vigent
a 31/12/2006 (reducció del 40% de la
prestació en forma de capital)
− Contingències ocorregudes a partir de
l’1/01/2007: Els drets econòmics a
31/12/2006, així com les aportacions
realitzades fins el 31/12/2006 podran
gaudir del règim fiscal vigent a
31/12/2006 (reducció del 40% de la
prestació en forma de capital)
• Es permetrà el traspàs sense
despesa
fiscal
entre
aquests
productes
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