
INFORMACIÓN DE INTERESE 

 

SOLICITUDE DE ABONO ANTICIPADO DAS DEDUCIÓNS POR FAMILIA 

NUMEROSA E PERSOAS CON DISCAPACIDADE A CARGO DO IMPOSTO 

SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS (IRPF) 

 

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de acordo co 

previsto na Lei 26/2014, de 27 de novembro, aprobou o modelo 143 

para solicitar o abono anticipado das deducións por familia numerosa 

e persoas con discapacidade a cargo. 

Supón unha minoración na cota diferencial do IRPF de ata 1.200 

euros anuais por cada descendente ou ascendente ou por formar 

parte dunha familia numerosa. Se é familia numerosa de categoría 

especial, a dedución ascende ao 100%. 

 

Requisitos das persoas contribuíntes para poder solicitalo: 

1 Que teñan descendentes ou ascendentes con discapacidade con 

dereito á aplicación do mínimo correspondente ou que sexan 

ascendentes, ou un orfo/a de pai e nai, que formen parte dunha 

familia numerosa. 

2 Que estean dados de alta na Seguridade Social ou Mutualidade e 

coticen os prazos mínimos seguintes: 

- con xornada completa: alta durante, polo menos, 15 días de 

cada mes, no Réxime Xeral e nos Réximes Especiais, ou en 

Mutualidades. 

- con contrato a tempo parcial cuxa xornada laboral sexa, polo 

menos, o 50% da xornada ordinaria da empresa en cómputo 

mensual: alta durante todo o mes. 

- No Sistema Especial de Traballadores por Conta Allea 

Agrarios cando optaran por bases diarias de cotización: 

realización de, como mínimo, 10 xornadas reais. 



Modalidades de solicitude: 

1 individual: unha solicitude por cada contribuínte con dereito a 

dedución. Abóaselle a cantidade que resulte de dividir o importe que 

corresponda entre o número de contribuíntes con dereito á aplicación 

do mínimo respecto da mesma persoa descendente ou ascendente 

con discapacidade, ou entre o número de ascendentes ou irmáns 

orfos/as de pai e nai que formen parte da mesma familia numerosa. 

2 colectiva: preséntase unha única solicitude por todas as persoas 

contribuíntes que teñan dereito respecto dunha mesma persoa 

ascendente, descendente ou familia numerosa. 

 

Formas de presentación: 

1 Por vía electrónica a través da web da Axencia Tributaria. 

2 Mediante chamada telefónica á Axencia Tributaria. 

3 En papel en calquera oficina da Axencia Tributaria. 

 

Prazo: 

Con carácter xeral, pode solicitarse a partir do 7 de xaneiro do 2015. 

No caso de que se empregue papel impreso, poderá solicitarse a 

partir do 3 de febreiro de 2015. 

Existe a obriga de comunicar no prazo de 15 días naturais seguintes a 

aquel en que se produzan as variacións ou as circunstancias que 

determinen o incumprimento dos requisitos. 

 

 

 


