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PRESTACIONS PUBLIQUES PER PRESTACIÓ PER MATERNITAT 

 
PERCEBUDES DE LA SEGURETAT SOCIAL 

La Sentència 1462/2018 del Tribunal Suprem del 3 d'Octubre de 2018 ha determinat que les prestacions 
publiques per maternitat de la Seguretat Social, que percebin les dones treballadores durant la baixa de 
16 setmanes després del naixement d'un fill, estan exemptes de l'IRPF, en contra del criteri que havia 
mantingut la pròpia Agència Tributaria. Aquesta sentencia es conseqüència de la Secció Segona de la 
Sala III, del Contenciós Administratiu, que desestima un recurs de l'Advocacia de l'Estat, que defensava 
que aquestes prestacions no havien d'estar exemptes de l'IRPF. 
 
Per la qual cosa aquesta doctrina dona lloc a les següents situacions: 
 

 

1.- SOL·LICITUD DE RECTIFICACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA PRESENTADES DELS EXERCICIS 
2014, 2015, 2016 i 2017 

Es podrà sol·licitar la rectificació de les prestacions que s'haguessin inclòs en cadascun dels exercicis 
esmentats. 
 
L'AEAT habilitarà un formulari mitjançant el qual es pot instar la rectificació, instant la sol·licitud de 
devolució d'ingressos indeguts a l'efecte. 
 

 

2.- SOL·LICITUD DE RECTIFICACIONS DE DECLARACIONS EFECTUADES AMB ANTERIORITAT A LA DATA 
DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM 

Si el recurs es troba pendent de resolució, serà el corresponen orgue revisor que determini la resolució 
d’ acord a la doctrina del Tribunal Suprem. 
 

 
3.- PRESTACIONS DE MATERNITAT PUBLIQUES PERCEBUDES EN L'EXERCICI 2018 

Per part de l'Agència Tributària, incorporarà en les dades fiscals aquestes prestacions com a RENDES 
EXEMPTES i les retencions SUPORTADES com PLENAMENT DEDUÏBLES. 
 

 

4.- ABAST DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN RELACIÓ A PRESTACIONS PERCEBUDES DE LES 
COMUNITATS AUTÒNOMES O ENTITATS LOCALS 

De la sentència del Tribunal Suprem, es desprèn que l'exempció compren la prestació per maternitat i 
no només per naixement, pacte múltiple, adopció o fill a càrrec, ja que es refereix expressament a la 
prestació per maternitat, i que la seva exempció quan utilitza la paraula “també” estén els seus efectes a 
les prestacions públiques per maternitat percebudes de les CCAA o Entitat locals. Per la qual cosa, 
després de declarar exemptes les altres prestacions per naixement, part o adopció, incloent les 
prestacions de maternitat, dona a entendre, en opinió del Suprem, que a mes de les que son a càrrec de 
la Seguretat Social,  estarien exemptes  les que s'haurien d'incloure en concepte de maternitat 
reconegudes pel mateix concepte per les CCAA o entitats locals. 


