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DEVOLUCIÓ DE L'IRPF DE LES PRESTACIONS DE
MATERNITAT I PATERNITAT

Per a versió en *valencià clica ací

Estimeu@s *amig@s: l'Agència Tributària ha desenvolupat el procediment per a

la devolució de l'IRPF per les prestacions de maternitat i paternitat corresponents des de

2014, i es pot ja implementar des d'ahir tard.

Podran sol·licitar les devolucions aquelles persones que han tingut fills des de 2014 fins

a 2017, i si es tracta de 2018 regularitzaran la situació en la Declaració d'enguany. 

Hisenda preveu retornarà totes les quantitats abans d'abril de 2019.

Es calcula que cada mare rebrà de mitjana uns 1.600 euros, i 383 euros per als

pares homes, que suposarà uns 1.200 milions d'euros per a l'erari.

PERÍODE SOL·LICITUD.

* 2014 i 2015: A partir del 3 de desembre de 2018.

* 2016 i 2017: a partir de gener de 2019.

L'objectiu de l'agència tributària és aconseguir la totalitat de devolucions el mes d'abril

de 2019.

Des d'ahir tard s'han registrat més de 30.000 sol·licituds de devolució.

http://www.simap.es/
http://www.simap.es/At_espec.htm
https://d.docs.live.net/2ef04ff834328680/Documentos/1.%20SIMAP%20archivos%20escritorio/www.simap-pas.es


ENLLAÇ DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PER A la SOL·LICITUD:

https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/campanas/_c
ampanas_/prestacion_maternidad/prestacion_maternidad.shtml

https://www.agenciatributaria.es/aeat.internet/inicio/la_agencia_tributaria/campanas/_c
ampanas_/prestacion_maternidad/_informacion/informacion_general/informacion_gen

eral.shtml

Informació General
*   Nota informativa. Prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes de 

la Seguretat Social      (83,1 *KB)

*   Instruccions d'emplenament del formulari      (445 *KB)

*   Sentència del Tribunal Suprem   (89,7 *KB)

 

PROCEDIMENT PER A la SOL·LICITUD DE LA *DEVOL*UCIÓN DE L'IRPF DE
LES PRESTACIONS DE MATERNITAT I PATERNITAT.

Us aportem la guia del procediment publicat per L a Avantguarda. Existeixen *varias

per internet. També adjuntem un esquema resumeixen de *Europapress.

https://www.lavanguardia.com/economia/20181203/453310862028/reclamar-irpf-
prestacion-maternidad.html

El document, vàlid de moment per als pares de 2014 i 2015, es podrà presentar a través

d'Internet o en les oficines de l'Agència Tributària.

SOL·LICITUD ONLINE

El sistema s'orquestra a través de un formulari online disponible en la pàgina

web de l'Agència Tributària en el qual caldrà indicar la data de naixement del bebé i

el número de compte de titularitat del contribuent sol·licitant. La resta de les dades

necessàries els gestionarà la pròpia Agència Tributària pel que no serà necessari

adjuntar cap documentació addicional.

https://www.lavanguardia.com/economia/20181203/453308420731/irpf-maternidad-paternidad-formulario-documento-descargar-reclamar.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181203/453308420731/irpf-maternidad-paternidad-formulario-documento-descargar-reclamar.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181203/453310862028/reclamar-irpf-prestacion-maternidad.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20181203/453310862028/reclamar-irpf-prestacion-maternidad.html
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Sentencia_TS_1462_2018.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/Instrucciones_formulario_PDF.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/NOTA_INFORMATIVA.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Prestacion_maternidad/NOTA_INFORMATIVA.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/_INFORMACION/Informacion_General/Informacion_General.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/_INFORMACION/Informacion_General/Informacion_General.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/_INFORMACION/Informacion_General/Informacion_General.shtml
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


Per a realitzar la sol·licitud telemàtica es requerirà la mateixa identificació que

l'Agència Tributària exigeix per a fer la declaració de la renda. És a dir,  identificar-se

via *pin, a través de servei *Ren0, o per certificat digital.

SOL·LICITUD EN PAPER

A més de la sol·licitud online, serà possible descarregar la sol·licitud en paper i

presentar-la de forma presencial en l'oficina de l'Agència Tributària que corresponga al

contribuent

Per a accedir al formulari en línia s'ha d'accedir a la web de la *AEAT. El contribuent

ha de punxar en l'apartat corresponent que, en aquest moment, està molt destacat en la

portada de la web de l'Agència Tributària. En cas de no veure-ho, aquest és l'enllaç

directe.

En línia amb el que és habitual quan s'interactua telemàticament amb l'Agència

Tributària, existeixen tres canals d'identificació. El més utilitzat és el denominat ‘Amb

Referència’, també es pot accedir als serveis de l'App amb Cl@ve *Pin o amb certificat

electrònic.

MANERES D'IDENTIFICACIÓ HABITUALS

El sistema *RENØ: Per a accedir a aquest programa d'ajuda es precisarà el número de

referència corresponent a l'última declaració, és a dir, IRPF 2017; si no es disposa d'ell,

es pot sol·licitar un nou número en la web de la *AEAT, aportant la casella 450 de

Renda 2016, el NIF i la data de validesa). En el cas de seguir la tendència majoritària i

optar per l'opció Amb Referència, l'aplicació sol·licita NIF del contribuent i la dada de

la casella 450 de la declaració de l'any anterior.

Sistema CL@VEPIN: Els contribuents registrats en Cl@ve -el programa que permet

relacionar-se per internet amb l'Administració Pública- que vulguen optar per aquesta

via hauran de fer el tràmit habitual. Obtindre un PIN en la web de la *AEAT,

consignant NIF, data de caducitat i una contrasenya de quatre caràcters; a continuació,

rebran un PIN de tres dígits que, juntament amb la contrasenya, formen el codi d'accés

necessari per a realitzar el tràmit de sol·licitud.

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
https://www.agenciatributaria.es/
https://www.lavanguardia.com/economia/20181203/453308420731/irpf-maternidad-paternidad-formulario-documento-descargar-reclamar.html


Certificat electrònic: Consisteix en un certificat que emet la Fàbrica de Moneda i

Timbre i que s'instal·la en l'ordinador, moment a partir del qual es pot utilitzar per als

diferents tràmits amb les administracions, també amb l'Agència.

EL FORMULARI

Una vegada identificat s'accedeix al document. Si es vol continuar la sol·licitud

telemàtica caldrà emplenar-ho, ja que existeix la possibilitat de presentar-ho en les

oficines.

La primera casella fa referència a l'interessat. Ací cal constatar el nom del pare o la

mare que sol·licita la devolució.

L'apartat de representant només s'emplenarà en el cas que l'interessat actue per mitjà de

representant, és a dir, que algú li faça el tràmit. Es faran constar les dades identificatives

del representant i amb la sol·licitud haurà d'aportar-se la documentació acreditativa de

la representació.

Formulari sol·licitud de la devolució de la prestació per maternitat: casella

d'interessat i representant (Agència Tributària.)

La següent casella es refereix a l'any en què se sol·licita la devolució. En aquesta

primera etapa només estan disponibles els anys 2014 i 2015. Si s'han rebut prestacions

en els dos anys, es marquen ambdues.

En el cas que hi haja pares que han tinguts fills en els dos períodes hauran de realitzar

sol·licituds diferents. El criteri que maneja Hisenda per a gestionar les devolucions és

l'any fiscal, no el contribuent en si.



Cal destacar que alguns pares i mares els fills de les quals van nàixer en 2013 també

podran sol·licitar les ajudes si van rebre part de les prestacions en 2014. Per exemple, la

mare d'un xiquet nascut al novembre de 2013 va cobrar prestacions dos mesos en 2013 i

altres dos en 2014, per la qual cosa pot sol·licitar la devolució dels dos mesos de 2014.

Haurà d'assenyalar aqueix any en aquesta part del formulari. Hisenda ja s'encarregarà

d'acarar quants mesos va cobrar cada any.

F

ormulari sol·licitud devolució prestació per maternitat: casella de dates (Agència

Tributària)

Els qui tenen fills nascuts en 2016 i 2017 hauran d'esperar fins que estiga disponible el

formulari per a aqueixos anys que serà al gener de l'any que ve.

COMPTE CORRENT

La següent informació que sol·licita el formulari és la del compte corrent en la qual el

contribuent vol rebre la devolució. L'únic requisit és que el titular siga la mateixa

persona que sol·licita la devolució.

ormulari sol·licitud de devolució prestació per maternitat: casella del compte

corrent (Agència Tributària.)

Finalment, només quedarà consignar la data i la signatura i estrényer el botó d'enviar.



Cal recordar que Hisenda ha dit que les devolucions es faran per ordre de recepció de la

sol·licitud i començaran aquesta mateixa setmana, segons s'ha compromés la ministra

d'Hisenda en la roda de premsa oferida aquest dilluns.

Per part seua, els qui preferisquen fer el tràmit per via presencial hauran de descarregar-

se el document i demanar cita en la seua oficina de l'Agència Tributària per a entregar-

lo als funcionaris.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO FA FALTA SER MOLTS PER A FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM
MÉS COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES

 *SIMAP-PAS   SOM COMPANYS    
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