Devolucions de Renda per Prestacions de Maternitat o Paternitat

Benvolguts clients,

Com segurament ja saben, finalment es pot sol·licitar amb garanties la devolució per ingressos
indeguts de les declaracions de Renda dels exercicis 2014 a 2017 a causa de que han estat
declarades exemptes de tributació les prestacions públiques de Maternitat i Paternitat, rebudes
de l’Organisme competent (INSS).

També finalment, l’Administració Tributària va habilitar a finals de l’exercici 2018 un formulari i
mecanisme per sol·licitar aquestes devolucions de manera ràpida i senzilla.
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Amb l’ànim de servei que ens caracteritza, facilitar el tràmit i que no suposi un cost, si així ho
desitgen, creiem que la millor manera és explicar el procediment de devolució, per si ho volen
tramitar vostès mateixos, i si no és el cas, ens ho poden encarregar a nosaltres.
Efectivament, el procediment és senzill, i per aquest motiu a continuació els hi adjuntem unes
instruccions per tramitar-ho.
En cas que no sigui així, estem a la seva disposició per tramitar-ho sense cap problema, amb un
cost de 30,00€ per declaracions individuals i 35,00€ per declaracions conjuntes.
Si, a part del tràmit de sol·licitar la rectificació de la Renda de l’exercici que pertoqui i demanar la
corresponent devolució, volen saber l’import que els hi pot correspondre a cobrar, cal fer una
simulació de la renda de l’exercici en qüestió, i en aquest cas, el cost és únic de 40€.

Procediment per sol·licitar la devolució de la Maternitat / Paternitat:

1 – Cal entrar a la web de l’Agència Tributària, i anar a l’apartat de Prestació Maternitat i
Paternitat:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Camp
anas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml

2 – Primer cal obtenir el número de referència, a l’apartat corresponent. i per això es necessiten
les següents dades:
•
•
•

Número de DNI
Data de Caducitat del DNI
Import de la casella 450 de la Renda de l’exercici
2016 (sigui quin sigui l’exercici del qual es demana la
devolució, per obtenir el número de referència cal
tenir al renda del 2016)
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3 – Obtingut el número, cal guardar-lo ja que el necessitarem per la sol·licitud i també per si cal
fer un seguiment de l’estat de la devolució.

4 – El següent pas és ja sol·licitar la devolució, anant a l’apartat de Sol·licitud Telemàtica i
iniciant el procediment. Aquí en primer lloc “clickarem” la opció #Con número de referencia, i
ens demanarà:
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•
•

El número de DNI
El Número de Referència obtingut

5 – A partir d’aquí només cal:
•
•

Marcar els exercicis dels quals sol·licitem la devolució.
Omplir el número de compte (IBAN) per el qual la volem obtenir.

A tenir en compte:
•

Atenció si hi ha tant prestació de Maternitat com de Paternitat, que cal sol·licitar-ho per
cada cònjuge de manera separada (excepte en casos de tributació conjunta)

•

Atenció si en l’exercici de la prestació vàrem tenir pocs o nuls ingressos, i únicament hi
havia la prestació, ja que pot ser que la retenció que ens tornessin correspongués a
aquesta prestació, i aleshores no caldria sol·licitar-ho.

•

Al sol·licitar la devolució s’interromp la prescripció de l’exercici en qüestió.

•

El termini per sol·licitar la devolució de l’exercici 2014 finalitza el 30-06-2019, i així
successivament cada any.

•

Si anteriorment (finals de 2018) va presentar el formulari per demanar la devolució dels
exercicis 2014 i/o 2015 i ara vol sol·licitar la devolució per els exercicis 2016 i/o 2017 (és
possible des d’aquest gener), es important no tornar a marcar els exercicis ja sol·licitats,
ja que això retrassaria la tramitació de la primera sol·licitud.

Els desitgem un molt bon any 2019 i restem com sempre a la seva disposició.
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