Reduccions en la base imposable general de l’IRPF per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social en el territori comú i els territoris forals
del País Basc i Navarra*
Límits de reduccions per aportacions i contribucions a EPSV, plans de pensions,1 MPS,2 PPA,
PPSE i assegurances privades3 i col·lectives4 de dependència

Territori comú

a) Com a límit màxim conjunt de les reduccions, s’aplica la menor de les quantitats següents:
1) El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques
percebuts individualment en l’exercici.
2) 2.000 euros anuals. Aquest límit s’incrementa en 8.000 euros, sempre que l’increment
procedeixi de contribucions empresarials (incloses les aportacions pròpies que l’empresari
individual faci a plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social, de què, al
seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, i també les que faci a plans de previsió
empresarial o assegurances col·lectives de dependència de què, al seu torn, sigui prenedor
i assegurat).
A més, 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes
per l’empresa.
El límit conjunt de reducció per totes les aportacions efectuades a assegurances privades que
cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència per a persones amb
relació de parentiu fixada a la llei i pel contribuent mateix es fixa en 2.000 euros anuals.
a) 5.000 euros anuals per a la suma de les aportacions (a EPSV, PP, MPS, PPA, PPSE).
b) 8.000 euros anuals per a la suma de les contribucions empresarials (PP d’ocupació, MPS, PPSE
i assegurances col·lectives de dependència).

Àlaba, Biscaia i Guipúscoa

c) 12.000 euros anuals, respectant els límits a), b) i d), com a límit conjunt de les reduccions per
aportacions i contribucions empresarials i assegurances de dependència.
d) Sublímit de 5.000 euros anuals de reducció per al conjunt de primes satisfetes per totes les
persones a favor d’un mateix contribuent assegurat (inclòs el contribuent assegurat mateix) a
assegurances privades de dependència.
e) No hi ha reducció per a contribuents a partir de l’inici del període impositiu següent a aquell
en què es trobin en situació de jubilació (socis, partícips, mutualistes o assegurats).
a) Com a límit màxim conjunt de les reduccions, s’aplica la menor de les quantitats següents:
1. El 30 % de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats empresarials i professionals
percebuts individualment en l’exercici. Per a contribuents de més de 50 anys el límit és del 50 %.
2. 2.000 euros anuals. Per a contribuents de més de 50 anys el límit és de 5.000 euros anuals.
Tot i que la normativa de Navarra preveu una reducció de 5.000 euros, aquest import és superior
al límit financer de 2.000 euros. Aquest límit s’ha de respectar, i en cap cap no es pot aportar ni
reduir fiscalment un límit superior a 2.000 euros.

Navarra

b) Sublímit de 10.000 euros anuals de reducció per al conjunt de primes satisfetes per totes les
persones a favor d’un mateix contribuent assegurat (inclòs el contribuent assegurat mateix) a
assegurances privades de dependència. El límit de reducció és de 12.500 euros anuals si el
contribuent assegurat té més de 50 anys.

Límit de reducció per aportacions a favor de persones amb discapacitat5
a) Límit de reducció de 10.000 euros anuals per a les aportacions anuals
efectuades per cada persona a favor de persones amb discapacitat amb qui hi
hagi relació de parentiu o tutoria.

Límit de reducció per aportacions a favor del cònjuge6

Tipus impositiu
màxim de l’escala de
gravamen de l’IRPF

a) Rendes del cònjuge inferiors als 8.000 euros anuals.
b) Límit de reducció de les aportacions efectuades a favor
del cònjuge de 1.000 euros anuals.

b) Límit de reducció de 24.250 euros anuals per a les aportacions efectuades per
les persones amb discapacitat mateixes.
47 %*

c) El conjunt de reduccions practicades per totes les persones que facin
aportacions a favor d’una mateixa persona amb discapacitat (incloses de la
persona amb discapacitat mateixa) no pot excedir els 24.250 euros anuals.

a) Límit de reducció de 8.000 euros anuals per a les aportacions anuals efectuades
per cada persona a favor de persones amb discapacitat amb qui hi hagi relació de
parentiu o tutoria.
b) Límit de reducció de 24.250 euros anuals per a les aportacions efectuades per
les persones amb discapacitat mateixes.
c) El conjunt de reduccions practicades per totes les persones que facin
aportacions a favor d’una mateixa persona amb discapacitat (incloses les de la
persona amb discapacitat mateixa) no pot excedir els 24.250 euros anuals.

a) Límit de reducció de 10.000 euros anuals per a les aportacions anuals
efectuades per cada persona a favor de persones amb discapacitat amb qui hi
hagi relació de parentiu o tutoria.

a) Rendes del cònjuge inferiors als 8.000 euros anuals.
b) Límit de reducció per a les aportacions efectuades a
favor del cònjuge de 2.400 euros anuals.
c) No hi ha reducció per a contribuents a partir de l’inici del
període impositiu següent a aquell en què es trobi en
situació de jubilació el titular del pla (cònjuge).

49 %

a) Rendes del cònjuge inferiors als 8.500 euros anuals.
b) Límit de reducció per a les aportacions efectuades a
favor del cònjuge de 2.000 euros anuals.

b) Límit de reducció de 24.250 euros anuals per a les aportacions efectuades per
les persones amb discapacitat mateixes.
c) El conjunt de reduccions practicades per totes les persones que facin
aportacions a favor d’una mateixa persona amb discapacitat (incloses les de la
persona amb discapacitat mateixa) no pot excedir els 24.250 euros anuals.

52 %

c) Reducció addicional de 5.000 euros per a primes satisfetes per l’empresa a assegurances
col·lectives de dependència que tinguin com a prenedor l’empresa i com a assegurat/beneficiari
el treballador.

1. Inclosos els plans de pensions que regula la Directiva 2003/41/CE, del Parlament i del Consell, de 3 de juny de 2003, relativa a les activitats i la supervisió de fons de pensions d’ocupació, sempre que es compleixin els requisits de l’article 51.1.2n de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de
les persones físiques.
2. Mutualitats de previsió social que compleixin els requisits de l’article 52 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
3. Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència d’acord amb allò que disposa la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
4. Assegurances col·lectives de dependència efectuades d’acord amb el que preveu la disposició addicional primera del text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.
5. Al marge de les reduccions que el contribuent pugui practicar per les aportacions als seus propis sistemes de previsió social o a favor de persones amb discapacitat.
6. Al marge de les reduccions que el contribuent pugui practicar per les aportacions als seus propis sistemes de previsió social o a favor del cònjuge.
*Segons la normativa fiscal vigent el gener del 2021, si es compleixen els requisits que exigeix aquesta normativa fiscal i en cas que l’escala autonòmica coincideixi amb l’escala estatal. Els tipus impositius varien en funció de l’escala autonòmica. Consulti el tipus impositiu màxim que té establert la seva comunitat
autònoma. L’estalvi fiscal dependrà del tipus marginal de cada client.

