Sol·licitud de recticicic d'iutoliquidicic i de devolucic d'ingressos indeguts. Presticic de
miternitit
Sr. Cap de la Dependència de Gesti Tributària de ... / Sr. Administrador de l'Administracii de
l'Agència Tributària de … (1)
D. .................... major d'edat, amb NIF .......... i domicili en ......... ........ carrer / plaça ..............
núm ........ pis ...... compareix i com millor procedeixi
DIU
Primer: Que en data ....... de .... de ... .... va presentar autoliquidacii de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici ...... ...... resultant una quanttat a pagar / retornar
de .................. euros, segons declaracii i carta de pagament les fotocòpies s'adjunten.
Segon: Que en dita autoliquidacii s'ha apreciat error consistent a declarar, com a rendiment
de treball, ................................. euros percebuts en el citat exercici en concepte de prestacii
per maternitat de l'Insttut Nacional de Seguretat Social.
Tercer: Que d'acord al que preveu el paràgraf tercer de l'artcle 7.h) de la Llei 35/2006, de 28
de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, les prestacions públiques
per maternitat, incloses les percebudes del Insttut Nacional de Seguretat Social, estan
exemptes de tributacii.
En aquest sentt s'ha pronunciat el Tribunal Superior de Justcia de Madrid en sentència del 06
de juliol de 2016, en determinar que "la prestacii per maternitat percebuda per l'actora
d'aquest ens públic ha d'estar forçosament inclosa en el tercer paràgraf de l'art. 7h) LIRPF (EDL
2004/3112), ja que aquest precepte reconeix tal benefci tributari, amb caràcter general, en el
paràgraf tercer i el que fa en el paràgraf quart és ampliar el benefci fscal a les prestacions que
tnguin procedència d'altres ens públics , ja siguin locals o autonòmics " i en aquest mateix
sentt s’ha pronunciat el Tribunal Suprem Sala de lo ContenciisAAdministratu, Seccii Segona
Sentència núm. 1.462/2018: “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la
Seguretat Social estan exemptes de l’Impuost sobre la Renta de las Persones
Físiques.”
Quart: Que donada l'exempcii de la prestacii per maternitat, la seva inclusii incorrecta en la
declaracii com a rendiment del treball, em va implicar pagar ........................... euros de més i /
o que em tornessin .................. ... menys.(2)
Cinquè: Que en estmar que la referida autoliquidacii ha perjudicat els meus interessos en
donar lloc a un ingrés indegut per haver declarat rendes exemptes de tributacii, d'acord amb
els artcles 120.3 i 221 de la Llei general tributària,
SOL·LICITA
Que tenint per presentat en temps i forma aquest escrit i documents que s'acompanyen, els
admet i consideri presentada sol·licitud de RECTIFICACIÓ de l'AUTOLIQUIDACIÓ de referència,
així com DEVOLUCIÓ de la diferència resultant entre la declaracii correcta i l'errònia, més els
interessos
que
legalment
corresponguin,
mitjançant
transferència
al
compte ................................… (n.º compte bancari)
En ........................ a ........... de ...... de ...... ..

Signat.

NOTES
(1) Omple l'escrit amb les teves dades, i tria a qui ho has de dirigir.
(2)Si no saps exactament quant et han de tornar, no incloguis el punt quart. Si saps quant et
han de tornar perquè has calculat novament la seva declaracii exclòs l'import de la prestacii,
has d'indicar: si la declaracii original va ser a tornar, l'import que et van tornar a faltar i si la
declaracii original va ser a pagar: l'import que vas pagar de més i si fos el cas l'import que et
haguessin hagut de tornar

