BCR Pensii a scazut nivelul comisionului de administrare din contributiile brute pentru Pilonul 3
Vesti bune din viitor!
Avem vesti foarte bune pentru participantii la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus! Incepand cu 1 ianuarie 2017,
BCR Pensii a scazut nivelul comisionului de administrare din contribuții brute, de la 3,5% ajungand la numai 3%!
Asta înseamna mai mulți bani în contul individual de pensie al angajaților tai, deci și mai multe motive de bucurie
atat pentru ei, cat și pentru tine. Pentru ca un angajat mulțumit înseamnaă un angajat productiv!
Dar ca sa-i ajuți sa profte la maxim de pensiile lor facultative, nu uita sa le comunici beneficiile deductibilității
fiscale! Curiosi ce este aceasta deductibilitate fiscala, care este impactul ei asupra venitului companiei si al
salariatilor si cum puteti fructifica la maxim aceste avantaje fiscale (acordate in limita unor contributii de pana la 400
EUR / an per angajat, la data efectuarii platii)?
Nimic mai simplu: pentru salariati, compania scade contravaloarea contribuției la fondul de pensii din baza de
impozitare aferenta salariului brut si ulterior aplică cota de impozitare aferenta impozitului pe venitul din salarii de
16%, iar astfel impactul asupra salariului net rezultat este mai mic. Bineinteles, asta daca plata contributiei
salariatului se face prin intermediul angajatorului.
Concret, datorita deductibilitatii fiscale acordate de stat acestui produs, conform Codului Fiscal in vigoare, angajatul
poate plati catre stat un impozit mai mic cu pâna la 288 lei/an pentru o contributie lunara la pensia facultativa de
150 de lei, la data efectuarii platii.
Iar pentru angajatorii care ofera acest beneficiu salariatilor, in limita unei contributii de pana la 400 EUR/an per
angajat, compania beneficiază de scutire de la plata contribuțiilor sociale obligatorii aferente salariilor, cat si de
deducere fara limita de suma de la calculul impozitului pe profit, conform prevederilor in vigoare ale Codului Fiscal..
Fondul de Pensii Facultative BCR Plus este administrat de BCR Pensii SAFPP S.A.
Pentru detalii, intră pe www.pensiibcr.ro sau sună la 021 9503

