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Ja ha començat la campanya de renda de 2020, amb 
més dubtes que mai. Molts no saben que ser pare 
o mare té beneficis fiscals a l’hora de presentar 
la declaració. Com tots sabem, tota ajuda és poca 
quan es té un fill, sobretot en termes econòmics.

Doncs sí, existeix la deducció per maternitat 
que s’aplica a les mares (pares o tutors, en el cas 
de tenir la custòdia de manera exclusiva) amb 
menors de 3 anys que cotitzen a la Seguretat Social 
(o mutualitat) per un import de fins a 1.200 euros 
anuals (100 euros mensuals) per fill nascut o adop-
tat. Cal destacar que, si es compleixen els requisits, 
es permet la seva recepció de manera anticipada. 
A més a més, l’import d’aquesta deducció es pot 
incrementar en 1.000 euros addicionals quan el 
contribuent ha satisfet despeses de guarderia del 
fill menor de 3 anys.

I què passa amb aquestes deduccions si hem estat 
en ERTO durant el 2020? Doncs les mares o pares 
de menors de tres anys en ERTO només podran 
deduir-se la part proporcional que correspon al 
temps que han estat donats d’alta a la Seguretat 
Social o mutualitat i, per extensió, la part que 
s’aplica addicionalment per despeses de guarderia. 

Cal remarcar que, si el contribuent va sol·licitar 

i rebre la deducció de manera anticipada com a 
ingrés mensual, haurà de retornar l’import quan 
efectuï la declaració de la renda en les pròximes 
setmanes. Això no obstant, si l’afectació a l’ERTO 
només va ser de reducció de jornada, el contribu-
ent no perd el dret a la deducció.

Un altre benefici fiscal de tenir fills és que s’in-
crementa el mínim que està exempt del pagament 
de l’IRPF, el denominat mínim personal i familiar 
fins que el fill té 25 anys i es compleixen una sèrie 
de requisits.

A Catalunya, a més, les mares i pares es poden 
aplicar una deducció autonòmica per cada un dels 
progenitors o adoptants de 150 euros per naixe-
ment o adopció, en aquest cas, amb independència 
de la seva cotització a la Seguretat Social. És relle-
vant saber que aquest any la Generalitat permet 
aplicar una deducció autonòmica amb l’objectiu de 
compensar aquells contribuents afectats en ERTO. 
És important a aquest efecte revisar si es té dret a 
aquesta deducció.

Després d’aquest difícil any 2020, sorgeixen 
nombrosos dubtes sobre com influeixen les ajudes 
que s’han concedit en la nostra declaració i sobre 
els procediments adequats per tal d’aplicar-les amb 
propietat. És molt important revisar la correcta 
aplicació de possibles deduccions i sempre revisar 
l’esborrany.

Si tens dubtes, els pots compartir amb nosaltres. 
Estarem encantats d’ajudar-te per tal de realitzar 
una declaració de renda òptima.

CRISTINA DÍAZ ALAMA

General Coordinator JDA/SFA
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Alerta amb els cobraments 
indeguts del SEPE
Davant la gran quantitat 
d’errors que s’han produït en 
els pagaments dels ERTO per 

part del servei estatal d’ocu-
pació, l’Associació Professio-
nal de Tècnics Tributaris de 

Catalunya i Balears (APttCB) 
recomanen als afectats que 
han rebut cobraments inde-
guts per part del SEPE i que 
encara no tenen informació 
clara sobre la quantitat cor-
recta que havien de percebre, 
que s’ajustin al màxim a les 
dades fiscals quan facin la 
declaració de la renda. En 
una roda de premsa, els tèc-
nics han avisat que hi pot 
haver sanció si la declaració 
no quadra amb la informació 
que té Hisenda, que podria 
ser del 50% dels ingressos 
no tributats. Tenint en comp-
te que aquesta situació ha 
estat un error provocat per 
l’administració, els tècnics 
han animat els contribuents 
a recórrer tots els càstigs 
que s’interposin. En aquest 
sentit, també recomanen als 
treballadors en ERTO que no 
sàpiguen quan han cobrat de 
més o de menys que esperin 
fins al final a fer la declara-
ció. Segons han indicat, el 
SEPE actualitzarà cada 15 de 
mes la informació que envia 
a l’Agència Tributària.

D’altra banda, els tècnics 
tributaris reclamen poder 
allargar fins al 30 de setem-
bre el termini per presentar 
la declaració de la renda.
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