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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0059/2012 af R.G.P., spansk statsborger, for "Comunitat de Regs i 
Regants de Mig Camí", om vandskat i Catalonien

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den vandskat (cànon de l'aigua), der opkræves af det catalanske 
vandagentur (Agència Catalana de l'Aigua) i den selvstyrende provins Catalonien, er en 
overtrædelse af EU-traktaten. Andrageren beskriver den pågældende skat som en 
omsætningsafgift, der pålægges, selv om der ikke ydes nogen service, og advarer om, at den 
kan medføre dobbelt beskatning. Andrageren henviser til, at såvel spansk som europæisk 
lovgivning overtrædes: artikel 33 i Rådets direktiv 77/388/EØF, det sjette momsdirektiv, 
artikel 3 i rådets direktiv 92/12/EØF om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, 
om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed, direktiv 2000/60/EF, 
vandrammedirektivet. Oplysninger

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. maj 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

En klage om det samme spørgsmål og fra den samme person er allerede blevet indsendt til 
Kommissionen. Kommissionens tjenestegrene var af den opfattelse, at klagen ikke viste 
nogen overtrædelse af EU-retten, som kunne lægges Spanien til last. Der blev sendt en 
skrivelse til klageren den 20. februar 2012, hvori Kommissionen meddelte ham, at den agtede 
at afslutte sagen. Sagen blev derefter afsluttet. 

To spørgsmål opstår i forbindelse med andragendet, for så vidt angår skatteanliggender. Det 
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første drejer sig om vandskattens "canon del agua" kompatibilitet med EU-retten. For så vidt 
angår dette spørgsmål, har Kommissionen allerede forklaret andrageren, i forbindelse med 
ovennævnte klage, at "canon del agua" ser ud til at være i overensstemmelse med de relevante 
skattebestemmelser, dvs.:

i) Artikel 110 i TEUF, da den ikke giver anledning til nogen forskelsbehandling vedrørende 
varer, der indføres i Spanien fra andre medlemsstater;

ii) artikel 401 i 2006/112/EF (momsdirektivet), da den ikke kan anses for at være en 
"omsætningsafgift" i henhold til denne bestemmelse; og

iii) artikel 1 i direktiv 2008/118/EF, da den ikke giver anledning til formaliteter i forbindelse 
med overskridelse af grænser. 

De andre argumenter, der blev fremført af andrageren, blev ligeledes tilbagevist af 
Kommissionen, f.eks. 

i) den omstændighed, at indtægterne fra vandskatten ikke er beregnet til et specifikt formål, 
fordi medlemsstaterne har en handlemargin i denne henseende og ikke er forpligtede af 
EU-retten til at forbinde indtægterne fra vandskatten til noget bestemt formål;

ii) betragtningen af vandskatten som en skat eller "offentlig pris", fordi – selv om dette 
måske har en vis betydning set fra et akademisk synspunkt – det ikke påvirker dens 
overholdelse af EU-retten; og

iii) påstandene om dobbelt beskatning mellem vandskatten og momsen, fordi EU-Domstolen 
allerede i sag 73/85 har stadfæstet, at dobbelt beskatning som følge af moms og en anden 
afgift kan eksistere, forudsat at den anden afgift ikke strider imod forbuddet, der er 
fastlagt i artikel 401 i momsdirektivet.

Det andet spørgsmål drejer sig om, at de spanske myndigheder mener, at vandskatten skal 
bringes op på niveau med momsen, en holdning, som andrageren ikke kan tilslutte sig. Som 
forklaret af Kommissionen for andrageren i ovennævnte skrivelse af 20. februar 2012 
afhænger det i dette specielle tilfælde af, om "Agencia Catalana del Agua"'s virksomhed kan 
beskrives som en erhvervsvirksomhed for så vidt angår moms, hvortil vandskatten ville være 
relevant. Dette er et faktuelt spørgsmål, der drejer sig om en individuel skatteyder, og som bør 
løses lokalt. 

De oplysninger, som andrageren har indsendt, godtgør ikke en overtrædelse af EU-
lovgivningen.


