
IRPF 2014 a 2017 

PERANTE A DELEGACIÓN DA AGENCIA TRIBUTARIA 

Rectificación de autoliquidación 
IRPF  

, maior de 
de idade, con NIF e enderezo en , 

EXPOÑO: 

Que, por medio do presente escrito, consonte co disposto no artigo 120 da Lei 58/2003, de 1 7 de 
decembro, Xeral Tributaria, promovo PROCEDIMENTO DE RECTIFICACIÓN DA AUTOLIQUIDACIÓN DO IRPF DO 
EXERCICIO _______ en base ás seguintes CONSIDERACIÓNS: 

1a.- Que, no exercicio fiscal , percibín rendas derivadas de prestacións por maternidade por un 
importe bruto de ________  euros. A renda ten número de xustificante ou referencia:_____________________ 

2ª.- En data __________, presentei  Declaración do IRPF cun resultado de ________ correspondente ao citado 
exercicio fiscal, onde constan incorporados á mesma, como rendementos do traballo, as contías percibidas 
da prestación de maternidade e, como impostos liquidados a conta, as retencións do IRPF. 

3ª.- Que a Sección 2a da Sala do CA do Tribunal Supremo ven de publicar, o día 3/10/18, a súa sentenza 
n° 1462/2018 (Recurso de Casación 4483/2017), fixando, no seu FD 3a, como doutrina legal que as 
prestacións de maternidade están exentas de tributar ao IRPF. 

4ª.- Que, en base ao pronunciamento do TS, teño dereito a rectificar a autoliquidación do IRPF presentada, 
consonte coa exención impositiva declarada polo tribunal. 

Polo exposto, SOLICITO: 

Que, presentado este escrito, xunto coa copia e documentos que se achegan, teña por promovido 
PROCEDIMENTO DE RECTIFICACIÓN DA AUTOLIQUIDACIÓN DO IRPF do exercicio sinalado e, tras a súa 
admisión, resolva estimar a rectificación da declaración do IRPF presentada, procedendo a dar orde de me 
retornar as contías indebidamente liquidadas a ese imposto. 

Que o importe do retorno que me corresponde obter debe transferirse á seguinte conta bancaria, 
da miña titularidade: 

En_______________________________________ 

Asdo.: __________________________ 
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