
Com ho fem per recuperar els diners de l'IRPF
que vam tributar pel permís de

maternitat/paternitat?

Gràcies als  darrers  canvis legals,  per la reafirmació aquest darrer divendres per
part del Tribunal Suprem d'una sentència en aquest sentit del Tribunal Superior de
Justícia de Madrid, de juny de 2017, hi tenen dret aquells pares o mares que hagin
gaudit d'una baixa maternal des del 2014 fins ara.

Ens hem posat en contacte amb l'AEAT, On ens expliquen que encara és molt recent i que 
no han tingut temps de decidir si faran un procediment especial de regularització, o no. Si 
s'arriba obrir aquest via, que tampoc ho asseguren, serà un procés molt més senzill amb 
formularis i circuit específics. Aconsellen esperar un temps prudencial per veure si 
s'habilita aquest procediment com es va fer per les preferents, per posar un exemple. En 
qualsevol cas ja es pot sol·licitar pels procediments ordinaris, que són:

Pels exercicis 2014 i 2015 s'ha de fer un escrit de devolució d'ingressos indeguts, amb les 
dades personals, referència (s)* de la declaració (ns)* afectada (des)*. S'ha d'esmentar la 
sentència que ho justifica, exposar els fets i sol·licitar la devolució, Cal adjuntar la 
documentació pertinent: Certificació de la Seguretat Social per percepció de la prestació.

Pel que fa als exercicis 2016 i 2017 hi ha la possibilitat de fer-ho telemàticament modificant
la declaració(ns)* presentada (des)*, primer la casella 127 i a continuació en l'apartat 
Rendes del treball, els imports de l'IRPF tributats indegudament. Al final del procés just 
abans de la presentació se'ns obre una pantalla per adjuntar els documents, en aquest cas 
una certificació de la Seguretat Social per percepció de la prestació en format digitalitzat. 

Recordeu, no és urgent i als del 2014 i 2015 potser els interessa esperar un parell de 
setmanes a veure què decideixen.

* Dues declaracions si el naixement va ser el darrer timestre del any.


