
 

DEVOLUCIÓ DE L'IRPF PER MATERNITAT 

El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions públiques per maternitat de la Seguretat Social que 

perceben les mares treballadores (o pares als quals se'ls cedeixi part d'aquest permís) durant la baixa de 16 

setmanes posterior al naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF, en contra del criteri que ha mantingut 

fins ara l'Agència Tributària espanyola. Això suposa que milers de mares i pares poden sol·licitar la devolució 

d'allò tributat per aquesta prestació durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017 (les declaracions prescriuen als 4 

anys). 

COM SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF PER MATERNITAT? 

Omplir un escrit de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts de l'exercici 

en el qual es va percebre la prestació (podeu descarregar aquí un model de sol·licitud i emplenar-lo: 

https://bit.ly/2E4NnBb). 

Presentar l'escrit per duplicat (t'han de lliurar un a tu amb la data de recepció i segellat) a l'Agència 

Tributària, juntament amb una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l'exercici que reclames 

(sinó tens còpies de les declaracions i dels documents, l'Agència Tributària te les pot i les ha de facilitar). 

Si el naixement es va produir en l'últim trimestre de l'any, és possible que es cobrés la prestació en dos 

exercicis diferents i en aquest cas hauràs de sol·licitar la rectificació d'ambdós exercicis. 

Tal com ja hem indicat abans, el termini per a reclamar tot allò relacionat amb una declaració prescriu als 4 

anys, per la qual cosa aquelles persones que hagin de reclamar allò relacionat amb l'exercici del 2014 tenen 

fins el 31 de desembre d'enguany per fer-ho. 

Havent-hi una sentència ferma del Tribunal Suprem, s'entén que l'administració no hauria de posar cap 

problema a l'hora de retornar la quantitat econòmica que correspongui, però si, malgrat tot, l'Agència 

Tributària rebutja la teva reclamació, pots presentar una reclamació econòmica administrativa. Si aquesta 

tampoc obté un resultat positiu, hauràs d'acudir, si ho desitges, a un tribunal contenciós administratiu, tot i 

que --malauradament-- si has d'arribar a aquest últim pas hauràs de ser assistit per un advocat i procurador, i 

el procés es pot demorar força. 

Teniu més informació en el següent enllaç del digital de la CGT (Rojo y Negro): https://bit.ly/2ChSEmb  

I també al web del Col·lectiu Ronda: https://bit.ly/2NFXZpv  

QUE NO ES QUEDIN ELS TEUS DINERS, MOBILITZA'T I RECLAMA 

Salut! 
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