
 

 

 

 

 
 

ASSESSORAMENT PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF 

DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT I PATERNITAT 

 
 

L'Agència Tributària ha activat les vies oficials per a la devolució de l'IRPF de les 

prestacions per maternitat i paternitat. 

 

Com sabeu, el Tribunal Suprem ha dictat sentència declarant exemptes de tributació 

les prestacions de maternitat i paternitat a la Seguretat Social. Ara, ja es pot 

sol·licitar la devolució de l’IRPF de maternitat i paternitat. 

 

La mesura afectarà a 1.086.000 dones i homes i l’import de la devolució aconseguirà 

els 1.200 milions d’euros. 

 

Com veníem anunciant, la solució adoptada és, sense perjudici de l’opinió que es 

tingui sobre la doctrina jurisdiccional aprovada, coherent amb la mateixa i tendent a 

executar-la sense necessitat de demandes per via contenciosa. 

 

Quantitat rellevant que permetrà finançar, probablement de forma més justa que 

una reducció de base imposable més avantatjosa per a les rendes més altes, 

polítiques socials lligades a la maternitat, paternitat, infraestructures de 0-3 anys,… 

 

La principal novetat que ha incorporat l’Agència Tributària és que, com hem 

interpretat des del principi des de CCOO, assumeixen que la doctrina de la Sentència 

és també aplicable a les prestacions de paternitat, per la qual cosa també aquestes 

podran reclamar-se en el citat procediment. 

 

Dret a la devolució de les quantitats retingudes. 

 

Les persones que han rebut la prestació en els últims quatre anys tenen dret a la 

devolució de les quantitats retingudes, igual que les persones que estan cobrant la 

prestació en aquest moment. 

 

 



 

 

 

 

 

La sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018 (sentència 1462/2018) fixa 

com doctrina legal que “Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la 

Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques”. 

 

La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable 

a les prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social. 

 

Com reclamar-ho? 

 

Si estàs afiliat/da a CCOO, pots rebre atenció gratuïta per ajudar-te a fer la 

reclamació. 

 

La reclamació consisteix a sol·licitar a l’Administració d’Hisenda la devolució de les 

quanties indegudament retingudes o satisfetes mitjançant el procediment de 

devolució d’ingressos indeguts i instant la rectificació de l’autoliquidació. 

 

El formulari oficial per a la presentació en paper a les oficines de l’AEAT el podeu 

trobar a: 

 

Sol·licitud de rectificació de la declaració de l’IRPF per prestacions públiques de 

maternitat / paternitat percebudes de la Seguretat Social (Sentència del Tribunal 

Suprem 1462/2018) 

 

I podeu fer la sol·licitud telemàtica per a la devolució a: 

 

Sol·licitud telemàtica sobre la Prestació de maternitat i paternitat (Sentència del 

Tribunal Suprem). 

 

 

US DONEM ASSESSORAMENT PER RECLAMAR LA DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE 

LES PRESTACIONS PER MATERNITAT I PATERNITAT 

 

Si sou afiliats/des podeu trucar al 93 481 28 48 i demanar hora per rebre atenció 

gratuïta presencial per fer la reclamació. 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Formulario_maternidad.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Formulario_maternidad.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Formulario_maternidad.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml

