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ORDRE HAP/2486/2014 de 29 de desembre. APROVACIÓ DEL MODEL 143;
SOL·LICITUD DE L’ABONAMENT DE LES DEDUCCIONS PER FAMILIA
NOMBROSA I PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC DE L’IMPOST
SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES
SUPÒSITS
•
•
•

Família Nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria
especial.
Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per a cada descendent.
Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per a cada ascendent.

REQUISITS BENEFICIARIS
Contribuents amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb
discapacitat i els ascendents o germans orfes de pare i mare, que formin part d'una
família
nombrosa.
Han de realitzar una activitat per compte propi o d'altri per la qual s'estigui donat d'alta
en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat de caràcter alternatiu i
cotitzar durant els terminis mínims fixats;
Règim Seguretat Social:
• Treballadors amb jornada completa en alta almenys 15 dies de cada
mes.
• Treballadors amb jornada parcial d’almenys el 50% de la jornada
ordinària en còmput mensual en alta tot el mes.
• Treballadors agraris compte d'altri que realitzin almenys 10 jornades
reals en el període.
Règims restants i mutualitats:
• Almenys 15 dies d’alta en el mes.
DESCRIPCIÓ
Els beneficiaris que compleixin els requisits previstos legalment tindran dret a una
deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d'IRPF de 2015.
Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'alguna de les anteriors
deduccions respecte d'un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu
import es prorratejarà entre ells per parts iguals.
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ESPECIALITATS
Possibilitat de la tramitació de l'abonament anticipat mensual de la deducció,
mitjançant transferència bancària, prèvia sol·licitud a través de la presentació del
model 143, amb les següents modalitats:
•

•

Col·lectiva: Presentació per tots els sol·licitants que poguessin tenir dret a la
deducció. L'abonament de la deducció íntegra s'efectuarà a qui figuri com a
primer sol·licitant, que haurà de complir els requisits en el moment de presentar
la sol·licitud.
Individual: S'abonarà a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir
l'import que sigui procedent, entre el nombre de contribuents que poguessin
tenir dret a la deducció.

En ambdós supòsits, els sol·licitants han d'estar en possessió del títol de família
nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat del descendent i / o
ascendent.
Així mateix, els sol·licitants i els descendents i ascendents amb discapacitat, han de
disposar de número d'identificació fiscal (NIF).
FORMA I TERMINIS PER SOL·LICITAR L’ABONAMENT ANTICIPAT
Des del 7 de gener:
• Per via electrònica, presentant una sol·licitud model 143 per cadascuna de les
deduccions a què tingui dret a la seu electrònica de l'Agència Tributària
mitjançant DNI electrònic, certificat digital o Cl@ve PIN.
• Per Telèfon, al número 901 200 345 aportant l'import de la casella 415 de la
declaració de l'IRPF de 2013.

Des del 3 de febrer:
• Presentant a qualsevol oficina de l'Agència Tributària el formulari que s'ha
d'omplir i imprimir des de la pàgina d’Internet de l'Agència Tributària. Un cop
imprès l'han de signar tots els sol·licitants.
Per a qualsevol variació hi ha 15 dies naturals per comunicar-la mitjançant Internet, a
través dels serveis electrònics de l'Agència Tributària o mitjançant trucada telefònica.
Si posteriorment es perd el dret, per tornar a reprendre la prestació en cas que
procedeixi, s'ha de presentar una nova sol·licitud.

En cas que sigui del seu interès, ens posem a la seva disposició per gestionar la
corresponent sol·licitud.

