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DARRERES INSTRUCIONS SOBRE LA DEVOLUCIÓ DE L’IRPF DE MATERNITAT
Aquesta setmana, o la que ve, l'Agència Tributària implantarà una eina informàtica per agilitzar el
procés per a reclamar la devolució de l'IRPF per maternitat.
Aquesta eina calcularà a cada contribuent la quantia de la devolució. Per tant, convé esperar que surti
abans de fer les reclamacions.
El programa que es prepara haurà de creuar la informació rebuda de la Seguretat Social amb les dades
declarades en el seu dia i fer els càlculs per a determinar si existeix un import a retornar. Una vegada
confirmat, l'Agencia Tributària haurà d'enviar una comunicació a les persones afectades, via SMS o per
correu, facilitant l'accés al seu càlcul i donant l'opció que puguin confirmar la rectificació de la seva
declaració i sol·licitar la devolució.
L'Agencia Tributària segurament ens demanarà:
– Les nostres dades identificatives.
– Quan es va percebre la prestació per maternitat.
– Un número de compte bancari per abonar la devolució.
L’AEAT contrastarà totes les dades, comprovant que tot estigui correcte i al mateix temps adjuntarà
els interessos de demora de tots aquests diners.
IMPORTANT A L'HORA DE FER LA RECLAMACIÓ
Els nens que hagin nascut a partir de mitjans setembre fins desembre, ho hauran de tenir present a
l'hora d'omplir la reclamació.
La data de naixement a partir de la que es pot demanar la prestació és la d'11 de setembre de 2013.
La persones a les quals s'ha fet la retenció de l'IRPF durant el 2018, també se'ls hi retornaran les
retencions a la declaració de 2019.
Hisenda estudiarà si la sol·licitud és considerada procedent. Si es així, ens enviarà una liquidació
provisional que modificarà la nostra declaració de l’exercici declarat i la quantitat que pertoqui, a més
dels interessos de demora, i farà l’ingrés al numero de compte corrent aportat.
De totes maneres, hem d'esperar com serà aquesta aplicació per a saber exactament com funcionarà.
Recordar que les primeres reclamacions de l'exercici 2014 es podran realitzar fins a 30 de juny de 2019
i que, per tant, el marge per a la reclamació és ample.

