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Al moment del rescat del pla de
pensions, amb caràcter gene-
ral, independentment de qui el
cobri i la forma del rescat, les
prestacions del pla de pensions
tributen com a rendiment del
treball a la declaració de la ren-
da de l’exercici que es cobra.
Depenent del nivell d’ingres-
sos del contribuent es pagaran
més o menys impostos, ja que
les prestacions percebudes
eleven i determinen la base
imposable general. La llei es-
tableix per als rescats en forma
de capital una reducció del
40%, segons estableix la nova
regulació de l’IRPF per al res-
cat en forma de capital i només

a l’exercici del rescat. En una
disposició transitòria, s’esta-
bleix un límit temporal per a
l’aplicació d’aquesta reducció
a les prestacions percebudes
en forma de capital si: el fet de
la jubilació és a partir de l’1-1-
15 el capital amb dret a reduc-
ció s’ha de cobrar dintre dels
dos anys següents a l’esdeve-
niment de la contingència; per
a les contingències entre els
anys 2011 i 2014, el capital amb
dret a reducció ha de cobrar-
se en els 8 anys següents a la
contingència, i per a les fetes
l’any 2010 i anteriors, el capital
amb dret a reducció haurà de
cobrar-se abans que finalitzi
l’any 2018. Després d’aquestes
dates es perd el dret a la reduc-
ció del 40%.

Un jubilat quan ha
de rescatar el pla
de jubilació per

poder gaudir de la reducció
del 40% a l’IRPF?

IRPF: EL RESCAT DEL
PLA DE PENSIONS

CONSULTORI FISCAL

ORIOL SEGURA-ILLA SERRA
SEGURA-ILLA & CLAVERA

A partir de l’1 de gener del
2016 tornem a tenir canvis en
les retencions perquè la re-
forma de l’IRPF es va projec-
tar en dues fases, l’última de
les quals entra en vigor a par-
tir del 2016. En aquest sentit,
les retencions més rellevants
que es modifiquen són les que
afecten els rendiments del
treball generals amb una ma-
teixa escala de 5 trams però
amb un mínim del 19% fins a
12.450 euros i un màxim del
45% a partir de 60.000 euros
(per saber la retenció aplica-
ble, s’hauran de fer els càlculs
corresponents). Els rendi-
ments del treball que obte-
nen els administradors i
membres dels consells d’ad-
ministració passen d’una re-

tenció del 37% al 35% (en les
societats amb una xifra de
negocis inferior a 100.000
euros la retenció és del 19%),
la retenció dels rendiments
del capital mobiliari (divi-
dends, interessos, etc.) baixa
del 19,50% al 19%, la dels
rendiments del capital im-
mobiliari (lloguers) passa del
19,50% al 19% i la dels
guanys patrimonials també
passa del 19,50% al 19%.

Amb relació a les retencions
de les activitats professio-
nals, no hi ha cap modificació
i per tant continuen sent del
15% en caràcter general, i del
7% en supòsits d’inici d’acti-
vitat per l’any que es comen-
ça i els dos següents.

Pot ser que a partir
del 2016 les
retencions canviïn?

CANVIS PER LA
REFORMA DE L’IRPF

CONSULTORI FISCAL

MIQUEL ARXER I FÀBREGA
ADVOCAT I ASSESSOR FISCAL
ASSESSORIA ARXER

El llibre recull les entrevistes
de Javier Scherk amb deu do-
nes top, responsables de
grans empreses com Google,
Henkel, Vodafone, Natura
Bissé, Farga, Sony i Frit Ra-
vich, entre d’altres. El vo-
lum, de 134 pàgines, explica
la feina de les dones en el món
empresarial, sobretot des del
punt de vista de les vendes,
com també la necessitat de
conciliació laboral i familiar,
entre altres temes.

A més, el llibre també in-
clou el “decàleg del bon ve-
nedor”, que recull els con-
sells o elements bàsics que
Javier Scherk ha concretat
com a claus per aconseguir

l’èxit com a gestor comercial,
l’especialitat de la seva vida, i
la seva empresa, Winche Re-
des Comerciales, centrada a
externalitzar aquesta part
tan important d’una empre-
sa, les vendes.

LECTURES

L’opinió de les dones
‘top’ de les empreses
EMPRESA TIENE NOMBRE DE
MUJER
Javier Scherk

PLATAFORMA EMPRESA

16 €

Amb aquesta guia s’aconse-
guirà viure i treballar millor
fent uns petits exercicis. Vi-
vim en un món accelerat i es-
tressant que ens inunda d’in-
formació quan estem treba-
llant, amb correus electrò-
nics, reunions, trucades i
moltes interrupcions. En pa-
ral·lel, la vida familiar també
pot ser frenètica i estressant
mentre fem malabarismes
per compaginar-la amb la
feina. Aquestes circumstàn-
cies ens poden fer sentir frus-
trats i nerviosos. Com pot
ajudar-nos el mindfulness?
Mindfulness significa ser

conscient del moment pre-
sent de manera contínua,
sense jutjar-lo. El llibre ens

ajudarà a aclarir els nostres
objectius, a millorar les nos-
tres habilitats per relacio-
nar-nos amb les demandes i a
deslliurar-nos de pensa-
ments i de patrons mentals
negatius.

LECTURES

La guia per guanyar
efectivitat a la feina
MINDFULNESS EFICAZ
Gill Hasson

EMPRESA ACTIVA

12,50 €

per canviar?
La felicitat. No és ja que el
planeta té data de caducitat o
que està augmentant la desi-
gualtat, és per la nostra prò-
pia felicitat. La ciència de-
mostra que la gent més feliç
és la que practica els valors
universals, la que treballa en
una feina que sent que té sen-
tit a la seva vida. Avui ja sa-
bem que a les empreses que es
regeixen pels valors univer-
sals, la gent que hi treballa és
més feliç que les altres.

Això és el ‘zen business’?
Sí. El zen business és la fusió

de dos conceptes: el zen, que
és l’aplicació dels valors uni-
versals en la persona, i el bu-

siness, l’empresa. En defini-
tiva: empreses que es gestio-
nen per tenir beneficis eco-
nòmics, socials, mediam-
bientals i de benestar psico-
lògic, dels clients, i també
dels empleats, dels inversors
i dels proveïdors... i quan ai-
xò passa el potencial trans-
formador és enorme.

Ja hi ha empreses així?
El 55% de les empreses del
món amb més de cent anys
són al Japó i fins i tot n’hi ha
de més de 500 anys. Les shi-

nise són empreses que han
canviat el model de negoci
però hi ha alguna cosa peren-
ne que són els valors: la filo-
sofia de fer les coses en una
direcció, per a les persones.

ZEN BUSINESS
Josep M. Coll
PROFIT EDITORIAL

18,95€

EL LLIBRE

A les empreses que

es regeixen pels

valors comuns, la

gent que hi treballa

és més feliç
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