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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0569/2008, внесена от Daniele Rovai, с италианско гражданство, 
относно такса към сметката за тока заради закриването на стари 
ядрени централи в Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят обяснява, че от него, като италиански гражданин, се изисква да плаща 
специален налог, включен в сметката за електроенергия. От прихода от този налог за 
специфични цели във връзка с управлението на електрическата мрежа според 
вносителя обаче една част отива в хазната, в допълнение към общите средства.  
Вносителят е на мнение, че става въпрос за „тайно данъчно облагане“. Той пита 
Европейския парламент дали е допустимо една държава да налага „таен“ данък на 
гражданите във вид на специална такса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят на петицията счита, че допълнителна такса (тарифен компонент A2), 
определена съгласно член 3, параграф 11 от Законодателен указ № 79 от 16 март 1999 г. 
и член 1, параграф 1 от Указ-закон № 25 от 18 февруари 2003 г., преобразуван с 
изменения в Закон № 83 от 17 април 2003 г., наложена в Италия върху 
електроенергията, противоречи на общностното право. 

По принцип не е в противоречие с общностното право държава-членка да въведе 
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парафискален налог под формата на допълнителна електрическа тарифна такса и да 
използва постъпленията (или част от тях) за финансиране на общия бюджет.

През 1987 г. в резултат на референдум, Италия решава да спре да използва атомна 
енергия за производство на електроенергия. Това събитие води до спиране на 
строителството на атомни електроцентрали, както и на изваждане от употреба на 
съществуващите АЕЦ.  Съгласно член 13, параграф 2, буква д) от Законодателен указ 
от 15 март 1999 г. № 791 е поставено изискване към ENEL S.p.A.2 да създаде отделно 
дружество, което да извършва дейност по изваждане от употреба на атомни 
електроцентрали и да обслужва токсични отпадъци. 

Остатъчните разходи във връзка с АЕЦ, които произтичат от прекъснатото 
строителство на нови атомни електроцентрали и изваждането от употреба на 
съществуващите, се признават за тежест на националните електрически системи. 
Всъщност член 3, параграф 11 от Законодателен указ от 15 март 1999 г. № 793 възлага 
на съответните министерства да посочат точните разходи, които следва да бъдат 
покрити от крайните клиенти. 

На заседанието от 24 февруари 2000 г., L'Autorita per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 
решава (Delibera 39/00), че тарифният компонент A2 може да бъде използван за 
покриване на разходите, свързани с изваждането от употреба на атомни 
електроцентрали, „затварянето на кръга“, управлението и обезвреждането на ядрени 
отпадъци и свързаните с това дейности. Съгласно последната информация, с която 
разполага Комисията, съгласно Решение (Delibera ARG/elt 138/08) от 29 септември 
2008 г .  на AEEG този тарифен компонент действително все още се използва за 
покриване на остатъчни разходи във връзка с АЕЦ. 

По принцип, съгласно общностното право, Италия може да събира специален фонд, 
като налага допълнителни такси върху електроенергията, но съгласно член 25 и 90 от 
Договора за ЕО, както е интерпретиран от Съда по делото Essent4, държавите-членки не 
могат да налагат такива допълнителни такси върху местно произведена или вносна 
електроенергия, когато тежестта, поета от националните производители на 
електроенергия, се компенсира изцяло или частично чрез предимства, които те 
получават от дохода от допълнителната такса.    

В миналото, гореописаната система за облагане на електроенергията в Италия, е имала 
отделни данъци, като „sovrapprezzo per onere nucleare” и „sovrapprezzo per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate”, за които Комисията е открила производство за 
установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка. След измененията в 

                                               
1      Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999.
2      До 1999 г. ENEL беше държавен монополист за производство, внос, транспортиране, 

трансформиране, разпределение и продажба на електроенергия на територията на страната.
3      Виж бележка 1.

4   Решение на Съда на ЕО от 17 юли 2008 г. по Дело C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, все още 
необявено официално, точка 57.
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регулаторния режим, процедурата е оставена открита, за да се провери дали новите 
мерки съответстват на общностното право. Комисията действително има определени 
съмнения относно някои аспекти на променената система на облагане на 
електроенергията, включително употребата на компонента A2, и в момента проучва 
дали не следва да се изпрати допълнително официално уведомително писмо на Италия. 

Не е в противоречие с общностното право да се налагат допълнителни такси върху 
електроенергията. Въпреки това условията по прилагането не следва да водят до 
резултат, чрез който предимствата, дадени на националните производители от 
постъпленията от допълнителната такса, изцяло или частично компенсират данъка, 
поет от местно произведената електроенергия. Използването на част от налога за 
финансиране на общия бюджет не е в нарушение на общностното законодателство.

4. Отговор от Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Член 47 от Решение № 348/07 от 29.12.2007 г. на AEEG1 (наричано по-долу „T.I.“) 
предвижда прехвърлянето на допълнителните такси на специална сметка на La Cassa 
conguaglio per il settore elettrico (CCSE). Той също така урежда крайните срокове за 
плащания. Член 54 от T.I. изрежда редица специални сметки, открити от CCSE, в които 
се прехвърлят допълнителните такси. CCSE е основана с CIP № 34/1974 и е отговорна 
за събирането и управлението на средствата, необходими за нуждите на националния 
енергиен пазар. AEEG осъществява надзор над дейностите по събирането и 
преразпределянето на приходите.

Както е обяснено в предходното съобщение, Комисията изпитваше определени 
съмнения относно някои аспекти от променената система за облагане на 
електроенергията, включително употребата на компонент А2. Това доведе до 
изпращането на допълнително официално уведомително писмо до Италианската 
република с дата 29 януари 2010 г., в което се твърди, че са налице определени 
несъвместимости на националното законодателство с член 30 или член 110 от ДФЕС, 
особено що се отнася до налагането на допълнителни такси върху електроенергия, 
произведена в други държави-членки. Тази процедура все още продължава.

Също така изглежда, че малка част от постъпленията от А2 се използват за 
финансиране на общия бюджет. Самият факт, че се насочват постъпления към общия 
бюджет, като такъв не противоречи на правото на ЕС. Освен това съгласно член 1, 
параграф 3, буква б) от Директива 2008/118/ЕО2 на държавите-членки не се забранява 
да налагат данъци върху предоставянето на услуги, включително на такива, свързани с 
акцизни стоки, при условие че тези данъци не водят до формалности при 
преминаването на граници, когато се осъществява търговия между държавите-членки. 
Нито събирането, нито използването на компонент А2 (особено за целите на общия 
бюджет) не води до такива формалности, така че в това отношение няма индикации, че 
е налице нарушение на правото на ЕС в областта на акцизите.

                                               
1  Testo Integrato Delle Disposizioni Dell’autorità Per L’energia Elettrica E Il Gas Per L’erogazione Dei  Servizi 

Di Trasmissione, Distribuzione, Misura E Vendita Dell’energia Elettrica.
2 Директива 2008/118/ЕО от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на 

Директива 92/12/ЕИО, ОВ L 009, 14.1.2009 г., стр. 0012 – 0030.
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В заключение е уместно да се отбележи, че съгласно Директивата за ДДС1

електроенергията трябва да се облага с данък добавена стойност. Съгласно член 78 от 
Директивата за ДДС, данъчната основа трябва да включва „данъци, мита, налози и 
такси с изключение на самия данък върху добавената стойност“. Следователно 
фактът, че допълнителната такса е включена в данъчната основа по отношение на 
консумацията на електроенергия, не противоречи на правото на ЕС. 

Заключение

По принцип налагането на допълнителни такси за достъпа до и използването на 
националната разпределителна мрежа и използването на постъпленията от тях за 
финансиране на общия бюджет не противоречи на правото на ЕС. Не е в противоречие 
с правото на ЕС и фактът, че допълнителната такса е включена в данъчната основа за 
целите на ДДС.

                                               
1  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху 

добавената стойност, ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1–118.


