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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0059/2012, внесена от R.G.P., с испанско гражданство, от името 
на „Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí“ относно данък върху 
водата, наложен в Каталуня

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че данъкът върху водата (cànon de l'aigua), наложен 
от Каталунската агенция за водите (Agència Catalana de l'Aigua) в автономната област 
Каталуня нарушава Договора за Европейския съюз. Той описва въпросния данък като 
непряк данък върху оборота, който се събира дори и да не е предоставена услуга, и 
предупреждава, че това може да доведе до двойно данъчно облагане. Вносителят на 
петицията посочва, че се нарушава и испанското, и европейското законодателство: 
член 33 от Директива 77/388/ЕИО на Съвета — Шестата директива за ДДС; член 3 от 
Директива 92/12/ЕИО на Съвета относно общия режим за продукти, подлежащи на 
облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти; 
Директива 2000/60/ЕО — Рамковата директива за водите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Жалба по същия въпрос и от същото лице вече е отправяна към Комисията. Службите 
на ЕС считат, че жалбата на разкрива нарушение на правото на ЕС, което би могло да 
бъде успешно преследвано срещу Испания. На 20 февруари 2012 г. е изпратено писмо 
до жалбоподателя, с което той бива уведомен, че Комисията възнамерява да приключи 
случая. Впоследствие случаят е приключен. 
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Във връзка с петицията възникват два въпроса доколкото се касае за данъчни въпроси. 
Първият е съответствието на самия „canon del agua“ с правото на ЕС. По отношение на 
този въпрос службите на Комисията вече обясниха на вносителя на петицията, че в 
рамките на гореспоменатата жалба „canon del agua“ изглежда съвместим със 
съответните данъчни разпоредби, а именно:
i) член 110 от ДФЕС, тъй като той не поражда дискриминация по отношение на 
продукти, прехвърлени в Испания от други държави членки;
ii) член 401 от Директива 2006/112/ЕО („Директива за ДДС“), тъй като не може да се 
счита за „данък върху оборота“ по смисъла на тази разпоредба; както и
iii) член 1 от Директива 2008/118/ЕО, тъй като не поражда формалности, свързани с 
пресичането на граници.  
Другите аргументи, повдигнати от вносителя на петицията, също бяха отхвърлени от 
Комисията; следователно:
i) факта, че постъпленията от данъка не са обвързани с конкретна цел, тъй като 
държавите членки имат свобода на действие в това отношение и не са задължени от 
правото на ЕС да обвързват приходите от данъка с някаква конкретна цел;

ii) разглеждането на „canon“ като данък или „обществена цена“, тъй като въпреки че 
това може да има някакво значение от академична гледна точка, то не засяга неговото 
съответствие с правото на ЕС; както и
iii) твърденията за двойно данъчно облагане между „canon“ и ДДС, тъй като Съдът на 
ЕС вече е постановил по дело 73/85, че двойното данъчно облагане, възникващо от 
ДДС и друг данък, може да съществува, при условие че другият данък не противоречи 
на забраната, установена в член 401 от Директивата за ДДС.
Вторият въпрос е фактът, че испанската администрация счита, че „canon“ трябва да 
бъде включен в данъчната основа на ДДС, положение, което вносителят на петицията 
не споделя. Във връзка с това, както службите на Комисията обясниха на вносителя на 
петицията в гореспоменатото писмо от 20 февруари 2012 г., всичко зависи в този 
конкретен случай от това дали дейността, проведена от „Agencia Catalana del Agua“, 
отговаря на условията за икономическа дейност за целите на ДДС, за което „canon“ би 
бил разглеждан. Това е фактически въпрос, отнасящ се до конкретен данъкоплатец, 
който трябва да бъде разрешен на местно равнище. 

Предоставената от вносителя информация не потвърждава наличие на нарушение на 
правото на ЕС.


