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MODIFICACIONS FISCALS INTRODUÏDES PER LA LLEI 12/2022, DE 30 DE JUNY 
 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 

Es modifica l'apartat 1 d' article 52, i que queda redactat de la manera següent: 

"1. Com a límit màxim conjunt per a les reduccions previstes als apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de l'article 

51 d' aquesta llei, s' aplicarà la menor de les quantitats següents: 

 

a) El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d' activitats econòmiques 

percebuts individualment en l' exercici. 

b) 1.500 euros anuals. 

 

Aquest límit s' incrementarà en els següents supòsits, en les quanties que s' indiquen: 

 

1r. En 8.500 euros anuals, sempre que aquest increment provingui de contribucions 

empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per 

import igual o inferior al resultat d' aplicar a la respectiva contribució empresarial el coeficient 

que resulti del quadre següent: 

 

Import de la contribució Coeficient 

Igual o inferior a 500 euros 2,5 

Entre 500,00 i 1.000 euros. 2 

Entre 1.000,01 i 1.500 euros. 1,5 

Més de 1.500 euros 1 

 

No obstant això, en tot cas s' aplicarà el coeficient 1 quan el treballador obtingui en 

l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l'empresa 

que realitza la contribució, a l'efecte de la qual l’empresa haurà de comunicar a l'entitat 

gestora o asseguradora de l'instrument de previsió social que no concorre aquesta 

circumstància.  

 

A aquests efectes, les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del 

treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador. 

 

2n. En 4.250 euros anuals, sempre que aquest increment provingui d' aportacions als plans 

de pensions d' ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms 

previstos en les lletres a) i c) de l' apartat 1 de l' article 67 del text refós de la Llei de 

regulació dels Plans i Fons de Pensions; o d' aportacions pròpies que l'empresari individual 

o el professional realitzi a plans de pensions d'ocupació, dels quals sigui promotor i, a més, 

partícip o a Mutualitats de Previsió Social de les quals sigui mutualista, així com les que 

realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectius de dependència 

dels quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat. 

 

En tot cas, la quantia màxima de reducció per aplicació dels increments previstos en els 

números 1r i 2n anteriors serà de 8.500 euros anuals. A més, 5.000 euros anuals per a les 

primes a assegurances col·lectius de dependència satisfetes per l' empresa." 

 

També es modifica la disposició addicional onzena de la llei que queda redactada de la 

manera següent: 

"L'import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials als sistemes de 

previsió social previstos als apartats 1, 2, 3, 4 i 5 de l'article 51, de la disposició addicional 

novena i de l'apartat dos de la disposició addicional onzena d'aquesta llei serà de 1.500 

euros anuals. 
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Aquest límit s'incrementarà en els següents supòsits, en les quanties que s'indiquen: 

 

1r. En 8.500 euros anuals, sempre que aquest increment provingui de contribucions 

empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per 

import igual o inferior al resultat d'aplicar a la respectiva contribució empresarial el 

coeficient que resulti del quadre següent: 

 

Import de la contribució Coeficient 

Igual o inferior a 500 euros 2,5 

Entre 500,00 i 1.000 euros 2 

Entre 1.000,01 i 1.500 euros 1,5 

Més de 1.500 euros 1 

 

No obstant això, en tot cas s'aplicarà el coeficient 1 quan el treballador obtingui en 

l'exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 euros procedents de l'empresa 

que realitza la contribució, a l'efecte de la qual l'empresa haurà de comunicar a l'entitat 

gestora o asseguradora de l'instrument de previsió social que no concorre aquesta 

circumstància.  

 

A aquests efectes, les quantitats aportades per l’empresa que derivin d'una decisió del 

treballador tindran la consideració d'aportacions del treballador. 

 

2n.  En 4.250 euros anuals, sempre que aquest increment provingui d'aportacions als plans 

de pensions d'ocupació simplificats de treballadors per compte propi o autònoms previstos 

en les lletres a) i c) de l' apartat 1 de l'article 67 del text refós de la Llei de regulació dels 

Plans i Fons de Pensions; o d'aportacions pròpies que l'empresari individual o el professional 

realitzi a plans de pensions d'ocupació, dels quals sigui promotor i, a més, partícip o a 

Mutualitats de Previsió Social de les quals sigui mutualista, així com les que realitzi a plans 

de previsió social empresarial o assegurances col·lectius de dependència dels quals, al seu 

torn, sigui prenedor i assegurat. 

 

En tot cas, la quantia màxima d'aportacions i contribucions empresarials per aplicació dels 

increments previstos en els números 1r i 2n anteriors serà de 8.500 euros anuals. A més, 5.000 

euros anuals per a les primes a assegurances col·lectius de dependència satisfetes per 

l'empresa." 

 

Finalment, també s'estén el tractament dels plans de pensions als productes paneuropeus 

de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 20 de juny de 2019. 

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

S'amplia l'exempció que existeix per als drets consolidats dels partícips i beneficiaris de 

Plans de Pensions, etc. als drets econòmics derivats d' aportacions a productes 

paneuropeus de pensions individuals. 

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS 

Es crea una nova deducció en quota per contribucions empresarials a sistemes de previsió 

social empresarial. La deducció ascendirà al 10% de les contribucions empresarials 

imputades als treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, si es  

realitzen a plans de previsió d'ocupació, a plans de previsió social empresarial, a plans de 

pensions de la Directiva (UE) 2016/2341 i a mutualitats de previsió social que actuïn com 

a instrument de previsió social dels que el subjecte sigui promotor. Quan les retribucions 

siguin iguals o superiors a l' import indicat, la deducció es calcularà sobre la part 

proporcional de les contribucions que corresponguin a la retribució bruta anual rebuda.  
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