La Mutualidad de la Abogacía ofereix als mutualistes un Pla Individual d’Estalvi
Sistemàtic (PIES)

El nou sistema d’estalvi-inversió, creat a la Llei de l’IRPF, es compara molt favorablement amb els que ofereixen altres
entitats asseguradores, ja que la rendibilitat anual serà la mateixa que la del Pla Universal i té menys despeses.

Des de l’1 de juliol, els advocats adherits a la Mutualidad de la Abogacía es poden complementar la jubilació amb
l’aportació de fins a 8.000 euros addicionals cada any, mitjançant aquesta fórmula nova molt avantatjosa fiscalment.
La Llei de l’IRPF, en vigor des de l’1 de gener d’enguany, va introduir com a nova fórmula d’estalvi els denominats
Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES), amb l’objectiu de promocionar la contractació d’assegurances de vida
d’estalvi que, a la jubilació, es percebin en forma de renda vitalícia.
Amb el llançament d’aquest nou PIES de la Mutualidad, els mutualistes podran continuar fent aportacions als sistemes
professional o personal del Pla Universal (l’aportació anual conjunta del qual té el límit fiscal de 10.000 euros o
12.500, segons l’edat del mutualista, més 4.500 com a despesa de l’activitat professional si exerceix per compte
propi), i les podran desgravar a la declaració de la renda. A més, podran obrir el tercer sistema que preveu el Pla
Universal, el qual ha estat transformat en un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES), amb aportacions anuals de fins
a 8.000 euros addicionals.
L’avantatge fiscal principal del PIES de la Mutualidad consisteix en el fet que els rendiments generats durant tota la
vida del pla que es destinen a la constitució d’una renda vitalícia estan exempts de pagar impostos, sempre que des
de la primera aportació hagin passat 10 anys i que les aportacions no hagin superat els 8.000 euros anuals i, en total,
els 240.000 euros.
Aquestes aportacions són independents de les que es facin als altres sistemes del Pla Universal o a altres sistemes de
previsió o plans de pensions, i, tot i que no desgraven en l’IRPF, tenen l’avantatge fiscal de l’absència de tributació
dels rendiments.
La decisió de convertir l’estalvi generat en renda vitalícia es pren en el moment de fer efectiva la prestació. Si es
decidís fer-ho en forma de capital o qualsevol altre diferent de la de renda vitalícia, o percebre-la abans de deu anys,
o fins i tot rescatar l’operació abans de la jubilació, els rendiments quedarien subjectes al tipus fix del 18%, com la
resta de productes destinats a l’estalvi i a la inversió.
La rendibilitat del PIES de la Mutualidad serà igual a la de la resta de sistemes del Pla Universal. El 2006 va ser del
6,35%, i està previst que per al 2007 sigui superior.

