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Exempció a l’ IRPF de les  
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Barcelona, a 9 d’octubre de 2018 

 

Distingit client: 

 

En sentència del dia 3 d’octubre de 2018, el Tribunal Suprem va fixar com a doctrina legal que 

les prestacions públiques per maternitat, percebudes de l’Institut Nacional de la Seguretat 

Social, queden exemptes de tributació a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

 

Aquesta sentència obre les portes a sol·licitar la devolució dels imports indegudament 

ingressats a l’AEAT com a conseqüència de la tributació d’aquestes prestacions com els 

rendiments del treball del contribuent. El reconegut dret a sol·licitar aquestes devolucions es 

pot exercir en relació a tots els exercicis no prescrits que, a data d’aquesta circular, comprenen 

les declaracions de l’IRPF corresponents als exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017 —a excepció 

dels casos particulars en que existeixin circumstàncies que hagin interromput el termini de 

prescripció respecte d’exercicis anteriors—. 

 

El tractament d’aquestes prestacions ha vingut sent objecte de controvèrsia, donat que la 

redacció de l’article regulador, el 7.h de la Llei 35/2006, de l’IRPF, ha permès la interpretació en 

un o altre sentit. Aquest fet ha provocat que diferents Tribunals Superiors de Justícia fallessin 

de manera contradictòria en sentències relatives a aquestes prestacions, situació que ha resolt 

el Tribunal Suprem fixant, com a doctrina legal, la interpretació de l’esmentat article en el sentit 

de reconèixer el dret a l’exempció. Assenyalar que en res es pronuncia l’alt tribunal referent a 

l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social durant les situacions de maternitat, que resta 

inalterada. 

 

Estem a la seva disposició per analitzar en quina mesura aquesta sentència del Tribunal 

Suprem pot ser aplicada en el seu cas, així com qualsevol aclariment o ampliació del contingut 

de la present circular. 

 

Atentament, 
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