Març de 2014

Procediment de devolució de l'IVMDH ("cèntim sanitari")

En compliment d'una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 27 de febrer de 2014,
Hisenda ha posat a disposició dels contribuents un procediment que permet demanar la devolució de
l'Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs (IVMDH), l'anomenat "cèntim sanitari",
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012.
Entenem que aquest procediment pot resultar interessant a aquelles persones o empreses que hagin
tingut durant aquests tres exercicis un consum elevat de combustible, ja sigui destinat a calefacció o a
automoció (taxistes, transportistes, industries, etc.), i en conservin les factures de subministrament.
Podem estimar que, amb el consum equivalent a uns 10.000 litres anuals es poden recuperar uns 450
Euros per exercici.
En el cas d'empreses, aconsellem una detinguda valoració dels efectes que pot tenir la devolució que es
reconegui en els impostos d'IRPF o Societats, on l'IVMDH es possible que s'hagi tractat com despesa
deduïble.
Termini de presentació: Encara que hi ha altres possibles interpretacions (que qui ho consideri
adient pot defensar, si cal als Tribunals), Hisenda considera que correspon aplicar el termini general de
prescripció de quatre anys. Per tant, les primeres quantitats que començaran a prescriure seran les
pagades a l'exercici 2010 i fins que no s'interrompi el termini de prescripció mitjançant la presentació de
la sol·licitud de revisió.
Quedem a la vostra disposició si desitgeu que confeccionem les sol·licituds previstes en aquest
procediment. En aquest cas, la documentació que caldria és:
•

Factures de subministrament de combustible a l'Estat Espanyol dels exercicis 2010 a 2012. Cal
que les factures identifiquin emissor i destinatari i hi consti l'IVMDH satisfet (o que està inclòs al
preu si disposa de la deguda autorització), així com el tipus de producte (gasolina, gasoil, etc.) i el
nombre de litres.

•

Número de compte (IBAN) on es sol·licita que es faci efectiva la devolució.

En el procediment establert per Hisenda, cal presentar una sol·licitud separada per cada
subministrador de combustible.
Quedem com sempre a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
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