
Respecte pel principi del dret a la
defensa i deduir l'impost sobre
meres sospites de frau - IVA

TJUE 4-6-20, ASUNTO SC C.F. SRL C-430/19



TJUE 4-6-20, ASUNTO SC C.F. SRL C-430/19

 

Les

sospites

infundades

per part de

l'Administra

ció sobre la

realitat del

servei no

poden

comportar la

denegació

de la

deducció de

l'impost,

quan

aquests són

recolzats

per factura

 

***IVA***

 

 

La disputa es produeix

entre una empresa i la

Hisenda romanesa.

La inspecció tributaria va

considerar que certes

transaccions entre l'empresa i

dos proveïdors eren

fictícies, ja que no tenien

la capacitat de prestar els

serveis que facturaven, i

l'empresa no podia

presentar documents de

suport diferents de la

factura.

 

El tribunal Romanès

planteja al TJUE varies

qüestions:



Dret de la defensa : Es pot anul·lar un acte
administratiu en matèria tributària quan el
contribuent no ha tingut la possibilitat d'accedir a
la informació de base per emetre l'acte
administratiu contra ell?

Principis de neutralitat, proporcionalitat i
equivalència - Dret a la deducció de l'IVA
independentment del comportament dels
proveïdors, presumptament inadequat.

Dret de la Unió
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El Tribunal indica que el dret de la UE no estableix
regles sobre la pràctica de la prova en els casos de frau
d'IVA. Atès que la Directiva Art.178(a) de l'IVA no
proporciona el subministrament de documents
addicionals a la factura per poder exercir el dret a la
deducció, les autoritats tributàries nacionals no poden
requerir aquesta aportació.

Una persona física ha de tenir la possibilitat que se
li transmeti la informació i documents de
l'expedient que l'autoritat hagi tingut en compte en
l'adopció de la seva decisió, llevat que la restricció
de l'accés a la informació i documents esmentats
estigui justificada per objectius
d'interès general



Per tant, el Tribunal conclou que els

principis que regeixen l'aplicació del

règim comú de l'IVA, en particular els

de neutralitat fiscal i seguretat

jurídica, s'han d'interpretar en el sentit

de que s'oposen, davant les meres

sospites sobre la conducta real de les

transaccions que van donar lloc a

l'emissió d'una factura tributària, s'ha

de denegar el dret a la deducció de

l'IVA quan el contribuent no pugui

aportar , a més d'aquesta factura,

altres proves de la realitat de les

transaccions.


