CIRCULAR INFORMATIVA

EXEMPCIÓ IRPF.
PRESTACIONS PER MATERNITAT / PATERNITAT PERCEBUDES DE LA
SEGURETAT SOCIAL
Benvolguts/des senyors/es,
La Sentència del Tribunal Suprem, de 3 d'octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que
les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes
de l' IRPF.
La Direcció General de Tributs interpreta que aquesta doctrina és igualment aplicable a les
prestacions per paternitat percebudes de la Seguretat Social, segons nota informativa de
l'Agència Tributària.
Des de llavors, la Seguretat Social abona les prestacions sense la retenció d' IRPF, per tractarse de rendes exemptes.
Els que han tributat en l'I RPF per aquestes prestacions tenen dret a la seva devolució
pels anys no prescrits.
En la propera campanya de renda, les dades fiscals que ofereix l'Agència Tributària per
presentar la declaració inclouran les prestacions percebudes durant l'any 2018 com a
rendes exemptes i les retencions suportades com plenament deduïbles. No obstant, al
tractar-se d'una situació especial, seria convenient revisar amb cura aquestes dades.
Els contribuents que hagin percebut les esmentades prestacions en els anys 2014,
2015, 2016 i 2017 podran sol·licitar la rectificació de les declaracions d' IRPF en les
que haguessin inclòs aquestes rendes, perquè encara no ha prescrit el dret. Si van ser
percebudes en més d'un any, hauran de sol·licitar la rectificació de la declaració d' IRPF
de cada any.
L'Agència Tributària ha habilitat un formulari, d'utilització voluntària, per poder sol·licitar la rectificació de les declaracions dels anys 2014 i 2015, i no caldrà aportar certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat
percebudes. A partir de gener de 2019 estarà disponible el formulari dels anys 2016 i
2017.
Si estan interessats en ampliar la informació sobre l' abast d'aquestes devolucions poden
contactar amb el nostre despatx.
L'equip de Laborex
Girona, desembre de 2018
No imprimir aquest correu electrònic si no es estrictament necessari.
L’informem que les seves dades personals, que puguin constar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer propietat de LABOREX ASSESSORS
LABORALS, amb la finalitat de gestionar la relació negocial que ens vincula i informar-li dels nostres serveis.
Si desitja exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit a: LABOREX ASSESSORS LABORALS, C/ Bonastruc de porta,
31 2n · 17001 de Girona · admin@laborex.cat
El contingut d’aquest correu electrònic i els seu annexes són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut aquest missatge per
error, agrairíem que ho comuniqui immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

