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Tema: Peticija Nr. 0569/2008 dėl elektros mokesčių už senų branduolinių elektrinių 
išmontavimą, kurią pateikė Italijos pilietis Daniele Rovai

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo, kad būdamas Italijos pilietis jis turi mokėti specialų mokestį, 
įtrauktą į sąskaitą už elektrą. Jis teigia, kad šio mokesčio, skirto specialiems elektros tinklo 
administraciniams tikslams, pajamų dalis iš tiesų naudojama bendrajam finansavimui 
papildyti.  Jo nuomone, iš tiesų tai yra vadinamasis slaptas mokestis. Peticijos pateikėjas 
klausia Europos Parlamento, ar gali valstybė imti iš savo piliečių slaptą mokestį, įvesdama 
specialų mokestį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 2 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad papildomas mokestis (tarifo dedamoji A2), apibrėžtas 
1999 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 79 3 straipsnio 11 dalyje ir 2003 m. vasario 18 d. dekreto-
įstatymo Nr. 25, iš dalies pakeisto 2003 m. balandžio 17 d. aktu Nr. 83, kuriuo Italijoje 
apmokestinama elektra, 1 straipsnio 1 dalyje, prieštarauja Bendrijos teisei. 

Iš esmės Bendrijos teisei neprieštarauja tai, kad valstybė narė įveda parafiskalinį mokestį kaip 
papildomą elektros tarifo mokestį ir jo pajamomis (arba jų dalimi) finansuoja bendrąjį 
biudžetą.
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Po 1987 m. referendumo Italija nutarė nenaudoti branduolinės energijos elektrai gaminti. 
Įvykus šiam referendumui sustabdyta branduolinių elektrinių statyba ir pradėtos išmontuoti 
esamos elektrinės. Pagal 1999 m. kovo 15 d. nutarimą Nr. 791 bendrovė ENEL S.p.A.2 turėjo 
įsteigti atskirą įmonę, kuri išmontuotų branduolines elektrines ir tvarkytų toksines atliekas. 

Likutinės su branduoline energija susijusios išlaidos dėl sustabdytos naujų branduolinių 
elektrinių statybos ir esamų elektrinių išmontavimo pripažintos kaip nacionalinių elektros 
sistemų našta. Iš tiesų 1999 m. kovo 15 d. nutarimo Nr. 793 3 straipsnio 11 dalyje 
atitinkamoms ministerijoms pavesta tiksliai nurodyti išlaidas, kurias turėtų padengti galutiniai 
vartotojai. 

2000 m. vasario 24 d. posėdyje Dujų ir elektros energijos tarnyba (it. L'Autorita per l'energia 
elettrica e il gas (AEEG) nutarė (Sprendimas Nr. 39/00), kad tarifo dedamoji A2 gali būti 
naudojama padengti išlaidoms, susijusioms su branduolinių elektrinių išmontavimu, ciklo 
pabaiga, branduolinių atliekų valdymu ir laidojimu bei atitinkama veikla. Remiantis naujausia 
Komisijos turima informacija, pagal AEEG 2008 m. rugsėjo 29 d. sprendimą (Delibera 
ARG/elt 138/08) šio tarifo dedamoji tebėra naudojama likutinėms su branduoline energija 
susijusioms išlaidoms padengti. 

Iš esmės pagal Bendrijos teisę Italija gali sudaryti specialų fondą rinkdama papildomus 
mokesčius už elektrą, tačiau, kaip Teismas paaiškina Essent4 byloje, pagal EB sutarties 25 ir 
90 straipsnius valstybėms narėms neleidžiama rinkti tokių papildomų mokesčių už valstybėje 
narėje pagamintą ir importuotą elektros energiją, kai vidaus elektros gamintojams tenkanti 
finansinė našta yra visiškai arba iš dalies atlyginama mokestine nauda, kurią jie gauna iš 
papildomo mokesčio pajamų.    

Praeityje pirmiau aprašyta elektros energijos mokesčių sistema Italijoje priklausė nuo atskirų 
mokesčių, pavyzdžiui, „sovrapprezzo per onere nucleare“ ir „sovrapprezzo per nuovi 
impianti da fonti rinnovabili e assimilate“, dėl kurių Komisija pradėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą. Po reglamentavimo tvarkos pokyčių procedūra buvo tęsiama siekiant patikrinti, ar 
nauja tvarka atitinka Bendrijos teisę. Iš tiesų Komisija turi tam tikrų abejonių dėl kai kurių 
pasikeitusios elektros mokesčių sistemos aspektų, įskaitant dedamosios A2 naudojimą, ir šiuo 
metu tiria, ar nereikėtų Italijai nusiųsti papildomo oficialaus pranešimo. 

                                               
1      Paskelbta 1999 m. kovo 31 d. Oficialiajame leidinyje Nr. 75.
2      Iki 1999 m. ENEL buvo valstybės monopolija, kuriai priklausė elektros energijos 

gamyba, importas, tiekimas, transformacija, paskirstymas ir pardavimas nacionalinėje 
teritorijoje.

3      Žr. 1 išnašą.

4   2008 m. liepos 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje Essent Netwerk Noord BV (C-
206/06, dar nepaskelbta) 57 punktas.
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Papildomų mokesčių už elektrą rinkliava Bendrijos teisei neprieštarauja. Vis dėlto taikant šios 
sistemos formas mokestinė nauda, kurią gautų vidaus gamintojai iš pajamų iš papildomų 
mokesčių, neturi visiškai arba iš dalies atlyginti mokesčių, renkamų už valstybėje narėje 
pagamintą elektros energiją. Mokesčių dalies naudojimas bendrajam biudžetui finansuoti 
neprieštarauja Bendrijos teisei.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gruodžio 9 d.

„2007 m. gruodžio 29 d. AEEG sprendimo Nr. 348/071 (toliau – T.I) 47 straipsnyje nustatyta, 
kad papildomi mokesčiai pervedami į specialią valstybės institucijos La Cassa conguaglio per 
il settore elettrico (it. CCSE) sąskaitą. Juo taip pat reglamentuojami mokėjimų terminai. T.I. 
54 straipsnyje išvardytos kelios specialios sąskaitos, kurias atidarė CCSE ir į kurias 
pervedami papildomi mokesčiai. CCSE įsteigta pagal Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją 
programą (CIP) Nr. 34/1974 ir yra atsakinga už lėšų, reikalingų nacionalinės elektros 
energijos rinkos reikmėms, rinkimą ir valdymą. AEEG prižiūri rinkliavą ir surinktų lėšų 
perskirstymą.

Kaip paaiškinta pirmiau pateiktame atsakyme, Komisijai kilo tam tikrų abejonių dėl kai kurių 
pasikeitusios elektros energijos mokesčių sistemos aspektų, įskaitant dedamosios A2 
naudojimą. Dėl to 2010 m. sausio 29 d. Italijos Respublikai nusiųstas papildomas oficialus 
pranešimas, kuriame  teigiama, kad esama tam tikro nacionalinės teisės nesuderinamumo su 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 30 arba 110 straipsniais, visų pirma tiek, kiek jie 
susiję su papildomų mokesčių už elektrą, gaminamą kitose valstybėse narėse, taikymu. Ši 
procedūra vykdoma iki šiol.

Taip pat atrodo, kad nedidele A2 pajamų dalimi finansuojamas bendrasis biudžetas. Vien tai, 
kad pajamos nukreipiamos į bendrąjį biudžetą, neprieštarauja ES teisei. Be to, pagal 
Direktyvos 2008/118/EB2 1 straipsnio 3 dalies b punktą valstybėms narėms nedraudžiama 
apmokestinti paslaugų teikimo, įskaitant su akcizais apmokestinamomis prekėmis susijusias 
paslaugas, tačiau prekyboje tarp valstybių narių dėl tokių mokesčių taikymo negali atsirasti su 
sienų kirtimu susijusių formalumų. Nei dėl dedamosios A2 rinkimo, nei dėl jos naudojimo 
(visų pirma bendrojo biudžeto tikslams) tokių formalumų neatsiranda ir šiuo atžvilgiu ES 
teisės aktai, kuriais reglamentuojami akcizai, nėra pažeidžiami.

Pagaliau verta paminėti, kad pagal PVM direktyvą3 elektra turi būti apmokestinta pridėtinės 
vertės mokesčiu. Pagal PVM direktyvos 78 straipsnį į apmokestinamąją vertę turi būti įtraukti 
„mokesčiai, muitai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM“. Todėl tai, kad papildomas mokestis 
įtraukiamas į apmokestinamąją vertę, susijusią su elektros vartojimu, neprieštarauja ES teisei. 

Išvada

Iš esmės ES teisei neprieštarauja tai, kad renkami papildomi mokesčiai, susiję su prieiga prie 
nacionalinio paskirstymo tinklo ir naudojimosi juo, o pajamos naudojamos bendrajam 
biudžetui finansuoti. Taip pat pats faktas, kad papildomas mokestis įtrauktas į PVM 
                                               
1  Atnaujintas valstybės institucijos Autorità Per L’energia Elettrica E Il Gas įsakymų dėl elektros energijos perdavimo, paskirstymo, 

matavimo ir pardavimo paslaugų teikimo rinkinys.
2 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 009, 

2009 1 14, p. 12 – 30).
3  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl bendrosios pridėtinės vertės mokesčio sistemos (OL L 347, 2006 12 11, p. 1–

118).
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apmokestinamąją vertę, neprieštarauja ES teisei.“


