La Mutualitat de l’Advocacia informa de les opcions fiscals de final d’exercici

La Mutualitat està fent una comunicació personalitzada a més de 80.000 mutualistes recordant-los les opcions de què
disposen per millorar el saldo acumulat dels seus plans i per estalviar impostos en l’IRPF.

Com ja és tradicional en aquestes dates, la Mutualitat ha posat en marxa una campanya informativa durant els mesos
de novembre i desembre, amb l’objectiu de recordar als mutualistes les opcions de què disposen per millorar les
prestacions dels seus plans i obtenir, amb això, un estalvi fiscal important.
En aquest sentit, la Mutualitat proposa el següent:
Fer una aportació extraordinària arribant fins al límit fiscal d’aportació anual al Sistema de Previsió Social Professional
i/o al Sistema de Previsió Personal del Pla Universal, que està establert de manera conjunta. És a dir, 10.000 euros
(amb el màxim del 30% dels rendiments nets del treball o de l’activitat professional) per a mutualistes de fins a 50
anys d’edat (8.000 a la Comunitat Foral de Navarra) o 12.500 (o el 50% dels rendiments nets del treball o de
l’activitat professional) per a mutualistes a partir dels 51 anys.
Obrir un Pla Universal a favor del cònjuge per fer-hi una aportació de fins a 2.000 euros, que els mutualistes es
podran deduir íntegrament de la declaració de l’IRPF, sempre que el cònjuge no hagi obtingut rendiments del treball o
de les activitats professionals o que siguin inferiors a 8.000 euros anuals.
A més, tots els mutualistes poden fer aportacions a través del Sistema d’Estalvi Flexible configurat com a PIES.
Aquestes aportacions no tenen deducció, però poden quedar exemptes de tributació en el moment de percebre la
prestació si compleixen els requisits que marca la Llei, és a dir, percebre la prestació en forma de renta vitalícia; no
fer aportacions superiors a 8.000 euros anuals (240.000 euros en total), i que l’antiguitat del pla sigui com a mínim de
10 anys.
Per últim, la campanya de la Mutualitat informa sobre la possibilitat de mobilitzar els plans de pensions d’altres
entitats al Pla Universal, ja que és una manera de consolidar els saldos aconseguits en ells i treure un bon rendiment
futur gràcies a la rendibilitat excel·lent del Pla Universal que, per a aquest exercici, té la perspectiva de superar el
6,35% de l’exercici anterior.
Per informar de tot això, s’ha fet una tramesa de cartes als mutualistes en les quals, en funció de la situació personal
de cada un, s’informa de les accions que els convenen més fer. En aquesta carta adjunten uns fulls de mà que es
poden fer servir com a sol·licitud, cosa la qual facilita la rapidesa de resposta: un factor important en aquestes dates
de l’any, atès que les operacions han de quedar liquidades totalment abans del dia 31 de desembre per poder
beneficiar-se dels avantatges fiscals dins de l’exercici.
Per aquest motiu, també s’ha posat a disposició dels mutualistes una nova operativa en el web de la Mutualidad
(www.mutualidadabogacia.com), des d’on poden dur a terme totes aquestes gestions per internet, des de casa seva o
des del despatx, a qualsevol hora del dia.

