
 
 

 
 

 

 

Girona, 29 de novembre de 2018 

Assumpte: Possible aplicació de la reducció del 40% sobre determinades quantitats 
rescatades en el pla de pensions en relació a l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques (IRPF) 

Benvolguts senyors/es, 

Les aportacions a plans de pensions és una de les poques reduccions fiscals que es poden aplicar 
actualment en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Es pot aplicar una reducció a la base 
imposable en l’any de l’aportació al pla de pensions per bé que quan es rescati el pla de pensions es 
tributarà. Es tracta, per tant, d’un diferiment d’impostos. Canviem no pagar avui per pagar quan es rescati 
el pla de pensions. 

Amb la normativa actual és possible reduir en un 40 % la tributació que tindrem en el moment del rescat 
del pla de pensions, només en determinats casos. 

Què és un pla de pensions? Quina és l’aportació màxima anual que podem aplicar fiscalment? 

El pla de pensions és un producte d’estalvi a llarg termini que té com a finalitat generar un estalvi del que 
podrem disposar durant la jubilació en forma de capital o de rendes.  

L’aportació anual màxima que podem aplicar a la declaració de la renda és la menor de les quantitats 
següents:  

 8.000,00 €  o, 

 el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.  

En el cas d’excedir el límit de desgravació, es pot traslladar l’excés a la declaració de l’IRPF dels cinc 
exercicis següents.  

Com tributa el rescat del pla de pensions? 

Un cop s’accedeix  a la jubilació, el pla de pensions es pot rescatar en forma de capital (és a dir, tot de 
cop) o en forma de renda (un import mensual, trimestral,...). No hi ha cap obligació de rescatar el pla de 
pensions en el mateix any en què accedim a la jubilació, sinó que a partir del moment de la jubilació és 
quan neix el dret a rescatar el pla de pensions i és perfectament possible jubilar-nos un any i rescatar el 
pla de pensions passats 2 anys, per exemple. 

Sigui quina sigui la forma de rescat del pla de pensions, l’import que es cobri tributa com un rendiment del 
treball (s’integra a la base general de l’IRPF i està subjecte a retenció). És a dir, tributa igual que un sou o 
una pensió de jubilació. 

No obstant, si s’opta per rescatar el pla de pensions en forma de capital, en alguns casos, és possible 
aplicar una reducció del 40% i només tributar pel 60 % de l’import que es rescati.  Aquesta reducció del 
40% només és possible aplicar-la a les aportacions realitzades abans del dia 1 de gener de 2007. 
Les aportacions realitzades posteriorment tributaran sempre per la totalitat de l’import que es rescati.  
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La disposició transitòria dotzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF), estableix els següents terminis màxims per poder aplicar la reducció del 40%, a 
les prestacions dels plans de pensions rescatats en forma de capital de les aportacions realitzades 
abans de l’1 de gener de 2007: 

Any de jubilació  Data límit per rescatar el pla de pensions 
aplicant la reducció del 40% 

2010 o abans 31/12/2018 
2011 31/12/2019 
2012 31/12/2020 
2013 31/12/2021 
2014 31/12/2022 
2015 31/12/2017 
2016 31/12/2018 
2017 31/12/2019 
2018 31/12/2020 

 

Per tant, per aquelles persones que es van jubilar abans de l’any 2011 o en l’any 2016 i encara no 
han rescatat el pla de pensions, el dia 31 de desembre de 2018 és la data màxima per rescatar el pla 
de pensions aplicant la reducció del 40% sobre les quantitats aportades abans de 1 de gener de 
2007. 

És possible aplicar la reducció del 40% més d’una vegada? 

La reducció del 40% només es pot aplicar una sola vegada, o sigui en el  primer rescat. Això vol dir, que si 
es vol rescatar el pla de pensions en forma de renda periòdica no es podrà aplicar aquesta reducció del 
40% cada vegada que cobrem, sinó només en el primer cobrament.   
 
Així mateix, si tenim varis plans de pensions, la reducció del 40% només es pot aplicar una vegada per pla 
de pensions i sempre que es facin tots els rescats en el mateix any. Si tenim dos plans de pensions i els 
rescatem tots dos en forma de capital en dos anys diferents, només es podrà aplicar la reducció del 40% a 
les quantitats rescatades en el primer any. 
 
Com poden veure, existeixen diferents situacions que generen una tributació diferent, pel que els 
recomanem que es posin en contacte amb aquest despatx abans de rescatar el pla de pensions, 
per tal de poder optimitzar la seva tributació fiscal.  
 
Atentament, 

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL 


