TRACTAMENT FISCAL i LIQUIDITAT DELS PLANS DE PENSIONS, PPA i PPSE

Fiscalitat de les aportacions
El límit màxim que es pot aportar als plans de pensions i als plans de previsió assegurat (PPA) és la menor de les
següents quantitats:
• El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
• 8.000 euros anuals.
Aquests límits s'aplicaran de forma conjunta a les aportacions realitzades pels partícips i a les imputades als
mateixos pels promotors de plans de pensions d'ocupació.
A més de les reduccions realitzades d’acord amb els límits anteriors, si el seu cònjuge obté rendiments nets del
treball i d’activitats econòmiques inferiors a 8.000,00 euros, podrà reduir-se de la seva base imposable les
aportacions realitzades a plans de pensions en els que el partícip sigui l’esmentat cònjuge, amb el límit màxim de
2.500,00 euros anuals.
Tots aquests límits operen conjuntament amb les quantitats abonades als següents sistemes de previsió social:
Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial i
primes destinades a assegurances privades per risc de dependència severa o gran dependència.
Les aportacions realitzades que no hagin pogut ser objecte de reducció a la base imposable per la seva insuficiència,
podran reduir-se als propers cinc exercicis fiscals.
Fiscalitat de les prestacions.
Les prestacions, sigui quina sigui la contingència que les derivin, tributen per a la seva totalitat com a rendiment del
treball en l’IRPF i se’ls practica una retenció a compte que dependrà de la situació personal i de l’import percebut.
Cal distingir 2 casos:
1. Si es cobra la totalitat o part del capital, existeix un règim transitori aplicable a les prestacions rebudes en
forma de capital derivades d’aportacions realitzades a plans de Pensions o PPA amb anterioritat a 1 de gener
de 2007, les quals mantenen el dret a la reducció del 40% vigent a la legislació fiscal anterior. En cas que el
Pla no s’acollís a la legislació anterior, les aportacions tributaran al 100% com a Rendiments de Treball.
2. Si es cobra en forma de renda o en forma de disposicions lliures, els imports percebuts cada any s’afegiran a
la base imposable general de l’IRPF.
Extinció progressiva del règim transitori pel qual les aportacions a plans de pensions, mutualitats de previsió social,
plans de previsió social empresarial o plans de previsió assegurats anteriors a 2007 (i els seus rendiments) tenen
dret a una reducció del 40% en el moment del seu cobrament en forma de capital:
Data de jubilació
En 2010 o anteriorment
2011
2012
2013
2014
En 2015 o posteriorment

Data màxima d’aplicació del Règim Transitori
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
Fins a la finalització del 2n any següent al de la jubilació

En cas de ser beneficiari d’un pla per la contingència de mort també estarà subjecte a la tributació com a rendiment
de treball i en cap cas estarà subjecte a Impost de successions i donacions.
Liquiditat del pla:
En cas de jubilació:

Des del moment en que us jubileu podreu decidir, sense límit de temps, quan i com
voleu percebre els vostres estalvis. Si no es té accés a la jubilació (pel fet de no haver
cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de
l’edat de 65 anys, en el moment en el qual el partícip no exerceixi o hagi cessat en
l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació
per a cap règim de la Seguretat Social.

En cas d’incapacitat

El pla es pot fer efectiu en cas d’incapacitat laboral total i permanent per a la professió
habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa,
determinades d’acord amb el règim corresponent de la Seguretat Social.
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En cas de mort

En el supòsit de mort, tant en el període en què es fan les aportacions (partícip) com
en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de dependència

Quan el partícip estigui en una situació de Dependència Severa o Gran Dependència,
determinat segons el que disposa la llei a aquests efectes. Per tenir accés a la prestació
el partícip ha d’acreditar la seva condició i grau de dependència.

En cas de malaltia greu

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat
concertada:
- qualsevol dolença física o psíquica que incapaciti temporalment per a l’ocupació o
activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una
intervenció clínica de cirurgia major, o tractament, en un centre hospitalari.
- qualsevol dolença o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin
parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o l’activitat habitual, tant si requereix
l’assistència d’altres persones com si no.

En cas d’atur

Quan el partícip estigui en situació legal d’atur (no voluntària), sempre que estigui
inscrit en l’INEM o l’organisme competent i no percebi prestacions contributives.

En cas d’antiguitat

Quan les aportacions realitzades tinguin més de deu anys d’antiguitat. Les aportacions
anteriors al 2014, podran fer-se efectives a partir de l’1 de gener de 2025.

Modalitats de cobrament de la prestació
En forma de capital

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic. Les
aportacions anteriors a 1 de gener de 2007, gaudeixen d’una reducció del 40%1. En el
cas de tenir més d’un pla de pensions o PPA, únicament gaudeixen d’aquesta reducció
els plans cobrats en el primer any fiscal en el que s’iniciï el cobrament de qualsevol
d’ells.

En forma de renda

Consisteix en una renda l’import i la periodicitat de la qual les decideix el client i que
s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. També existeix la possibilitat de cobrar
una renda vitalícia.

En forma de capital i renda
Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.
(modalitat mixta)
La quantitat que es cobra en forma de capital gaudeix del 40%1 de reducció, sempre
que derivi d’aportacions anteriors a 1 de gener de 2007.
A lliure disposició

Anar percebent els diners acumulats en el pla segons els vagi necessitant, sense haver
de fixar cap data en concret ni cap periodicitat.

Aportacions un cop jubilat
Un cop jubilat, una des les preguntes més freqüents és si es poden continuar o no fent aportacions al Pla de
pensions o PPA.
Sempre que NO es cobri cap pla de pensions és poden continuar fent aportacions per a la jubilació. És a dir, els drets
consolidats es podran cobrar per a la contingència de jubilació sempre i quan no s’hagi cobrat cap quantitat per a la
mateixa contingència.
Un cop cobrada la prestació per jubilació de qualsevol pla de pensions, totes les aportacions que es realitzin
posteriorment, únicament es podran cobrar per a la contingència de mort o gran dependència.

1

Cal tenir en compte la data límit d’aplicació de la reducció del 40% segons consta en la taula de l’apartat “Fiscalitat de les prestacions”.
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