FULL INFORMATIU

URGENT!!! Entrada en vigor del nou model 233 - Declaració informativa
per despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats
Ha entrat en vigor la Ordre HAC/1400/2018 de 21 de desembre, per la que s'aprova el model 233, "Declaració
informativa per despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats" i es determinen el lloc,
forma, termini i el procediment per a la seva presentació

1. Obligats a la seva presentació. Han de presentar aquest model les llars d'infants o centres
d'educació infantil autoritzats (LIRPF art.81.2).
En el cas de llars d’infants municipals, l’obligat a presentar la declaració serà l’ajuntament si el
centre no disposa de NIF propi.

2. Contingut de la declaració informativa. En aquest model es declara la següent informació
relacionada amb els menors de tres anys inscrits a la llar d’infants centre d'educació infantil
autoritzat cada any, així com en relació amb el menor que compleixi tres anys en l'exercici, en aquest
cas la informació s'ampliarà als mesos posteriors al compliment d'aquesta edat fins al mes anterior
a aquell en què el menor pugui començar el segon cicle d'educació infantil:
•
•
•
•
•

nom, cognoms i data de naixement del menor i, si escau, NIF del mateix
nom, cognoms i NIF dels progenitors, tutor, guardadors amb fins d'adopció o persona que
té el menor en acolliment
mesos en què el menor ha estat inscrit a l'escola bressol o centre educatiu per mes complet
despeses anuals pagades a la llar d’infants o centre d'educació infantil autoritzat en relació
amb el menor
imports subvencionats que s'abonin directament a la llar d'infants o centre d'educació
infantil autoritzat corresponents als anteriors despeses.

3. Termini de presentació. El model 233 es presenta al mes de gener de cada any en relació amb la
informació corresponent a l'any immediatament anterior. Excepcionalment, per a l'exercici 2018, el
termini de presentació serà el comprès entre l'1 de gener i el 15 de febrer de el 2019.
4. Formes de presentació. Aquest model es presenta per Internet (OM HAP / 2194/2013 art.12.a redacc OM HAC / 1400 / 2018- i 13).
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Àrea laboral – institucions

Quines despeses es consideren despeses de custòdia en llars d’infants o centres d'educació
infantil autoritzats?
Es consideren despeses de custòdia les quantitats que compleixin els següents requisits:
• Siguin satisfetes a llars d’infants i centres d'educació infantil autoritzats.
• S'abonin per la inscripció i matricula, l'assistència, en horari general i ampliat, i l'alimentació,
sempre que s'hagin produït per mesos complets.
• Es considera tant l'import pagat per la mare com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant,
tutor o acollidor.
No es tindran en compte les quantitats abonades per l'empresa en la qual treballen la mare, pare,
adoptant, tutor o acollidor del menor ni les quantitats subvencionades

L'increment de la deducció per maternitat té com a límit anual per a cada fill, l’import
menor de:
•

•

les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu
meritades en cada període impositiu amb posterioritat al naixement, adopció, delegació de
guarda per a la convivència preadoptiu o acolliment;
l'import anual total de la despesa efectiva no subvencionat satisfet en el període a la llar
d’infants o centre educatiu en relació amb aquest fill, sigui o no per mesos complets. A
aquests efectes, es té en compte tant l'import pagat per la mare o el contribuent amb dret
al referit increment, com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor, guardador amb
fins d'adopció o acollidor

Deducció per maternitat incrementada
Des del 01-01-2018, la deducció per maternitat (establerta fins a la data assenyalada en un import
de fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys, sempre que es compleixin certs
requisits) es pot incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent amb dret a la
mateixa hagi satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en
llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats.
Són despeses de custòdia a l'efecte d'aquesta deducció les quantitats satisfetes a llars d'infants i
centres d'educació infantil per la preinscripció i matrícula d'aquests menors, l'assistència, en
horari general i ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets i no es
considerin rendiments del treball en espècie exempts (quan fossin prestats o pagats per l'empresa
als fills/es dels seus empleats/des).
En el període impositiu en què el fill menor compleixi tres anys, l'esmentat increment es pot aplicar
respecte de les despeses incorregudes amb posterioritat al compliment d'aquesta edat fins al mes
anterior a aquell en què el fill pugui començar el segon cicle d'educació infantil.
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Àrea laboral – institucions

Beneficiaris de la deducció per maternitat
Tenen dret a una deducció per maternitat aquells contribuents que compleixin els següents requisits
el darrer dia de cada mes:
a) Amb caràcter general, que es tracti de dones que realitzin una activitat per compte propi o aliè
i estiguin donades d'alta a la SS o mutualitat substitutiva, amb fills que compleixin els següents
requisits:
•
•

•
•
•

naturals, per adopció o acollits o tutelats
menors de 3 anys (es perd el mes en què compleixi 3 anys). Això no obstant, en el supòsit
d'adopció o acolliment n'hi ha prou que sigui menor de 18 anys en el moment de l'adopció
o l'acolliment
amb rendes inferiors, excloses les exemptes, a 8.000 €
que no presenten declaració amb rendes superiors a 1.800 €
amb els quals convisquin.

b) No obstant això hi ha uns supòsits excepcionals en cas de defunció de la mare, o quan la guarda
i custòdia s'atribueixi en exclusiva al pare o un tutor, en què pot un home tenir dret a la deducció
per maternitat, sempre que:
1er.- Li correspongui de manera exclusiva la guarda i custòdia del fill, per defunció o separació legal
de la seva esposa, o perquè es tracti de pare solter o home adoptant.
2n.- En cas d'acolliment o tutela, quan hi hagi un únic acollidor o tutor home, o existint diversos,
tots siguin homes.
Com es pot observar, en tots aquests supòsits no és necessària l'existència prèvia d'una dona amb
dret a la deducció per maternitat.
En el supòsit que hi hagi diversos contribuents amb dret a la deducció per maternitat respecte del
mateix tutelat o acollit, el seu import s'ha de repartir entre ells per parts iguals. Si opten per la seva
percepció de forma anticipada, la presentació de la sol·licitud s'ha d'efectuar de manera simultània.

Restem a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte.
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