
 

 

 

Prestació de maternitat i la declaració de l’IRPF 

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha dictat una recent 
sentència on declara que l'import de la prestació per maternitat que abona la 
Seguretat Social està exempta de tributació en concepte d'IRPF, dita sentencia 
no estableix jurisprudència ni obliga a Hisenda a modificar el criteri que segueix 
per aquest tipus d’ajudes, però obre la porta a la possibilitat de reclamar la 
devolució d'aquests diners deixats de percebre. 

L’Agència tributària ha fet una nota informativa on manifesta que seguirà 
mantenint el criteri que ha mantingut de forma reiterada, i per tant la prestació 
rebuda en concepte de maternitat per l’INSS ha de declarar-se com a 
rendiment de treball i per tant no està exempta.  

El termini màxim per reclamar un deute a l'Agència Tributària és de 4 anys. Per 
tant, es pot reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat o 
paternitat percebudes durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015. A partir del 30 
de juny de 2017, quan finalitzi la propera campanya de la Renda, també es 
podrà reclamar per les prestacions generades aquest mateix any, 2016. 

En el cas que la prestació de maternitat o paternitat s'hagi cobrat en dos anys 
(per exemple, si vam començar a cobrar al novembre d'un any i vam acabar al 
febrer del següent) cal iniciar una reclamació per cada exercici que es podran 
acumular. 

El primer pas d'aquest procediment de reclamació és de caràcter administratiu. 
Hem d'adreçar un escrit a l'Agència Tributària demanant la rectificació de 
l'autoliquidació i la devolució d'ingressos indeguts de l'exercici en que s'ha 
cobrat la maternitat/paternitat. 

La via de reclamació administrativa que cal esgotar de forma prèvia a 
interposar una demanda judicial inclou la presentació d'un recurs davant el 
TEARC si la resolució de l'Agència Tributària ha estat desestimatòria respecte 
la nostra petició de devolució. 

Si finalment la resolució és negativa, no hi haurà més remei que acudir a un 
advocat per informar-se i interposar una reclamació judicial per la via 
contenciosa administrativa. 

A la nostra pàgina web trobareu la STSJ de Madrid integra i la nota informativa 
de l’Agència tributària. 

Per a més informació un podeu adreçar a la vostra secció sindical de 
CATACCTS més propera. 

www.catacctsiac.cat 

 


