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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0059/2012, του/της R.G.P., ισπανικής ιθαγένειας, εκ μέρους της 
Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, σχετικά με τον φόρο 
κατανάλωσης νερού που επιβάλλεται στην Καταλονία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο φόρος κατανάλωσης νερού (cànon de l'aigua) 
που επιβάλλεται από την υπηρεσία ύδρευσης της Καταλονίας (Agència Catalana de l'Aigua) 
στην αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας παραβιάζει τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα χαρακτηρίζει τον εξεταζόμενο φόρο ως φόρο κύκλου εργασιών, 
έμμεσο φόρο που επιβάλλεται παρότι δεν παρέχεται καμία υπηρεσία, και προειδοποιεί ότι 
αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε διπλή φορολόγηση. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα επισημαίνει 
την παραβίαση της ισπανικής νομοθεσίας, καθώς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας: άρθρο 33 
της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, έκτη οδηγία για τον ΦΠΑ· άρθρο 3 της οδηγίας 
92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία 
και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης· οδηγία 
2000/60/EΚ, οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το ίδιο άτομο έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή σχετικά με το ίδιο θέμα. Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής θεώρησαν ότι βάσει της καταγγελίας δεν στοιχειοθετήθηκε 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ, ώστε να κινηθούν διαδικασίες κατά της Ισπανίας. Στις 20 
Φεβρουαρίου 2012 εστάλη επιστολή στον καταγγέλλοντα με την οποία ενημερώθηκε για την 



PE494.758v01-00 2/2 CM\911597EL.doc

EL

πρόθεση της Επιτροπής να κλείσει την υπόθεση. Στη συνέχεια η υπόθεση έκλεισε. 
Όσον αφορά φορολογικά ζητήματα, η αναφορά εγείρει δύο θέματα. Το πρώτο αφορά τη 
συμβατότητα του ίδιου του φόρου κατανάλωσης νερού (canon del agua) με το δίκαιο της ΕΕ. 
Αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη εξηγήσει στον 
αναφέροντα, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας καταγγελίας, ότι προκύπτει ότι ο εν λόγω 
φόρος είναι συμβατός με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις, και συγκεκριμένα με:

(i) το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι δεν εισάγει διακρίσεις όσον αφορά τα προϊόντα 
που εισάγονται στην Ισπανία από άλλα κράτη μέλη·

(ii) το άρθρο 401 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ («οδηγία ΦΠΑ»), δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος 
φόρος δεν μπορεί να θεωρηθεί «φόρος κύκλου εργασιών» υπό την έννοια της εν λόγω 
διάταξης· και
(iii) το άρθρο 1 της οδηγίας 2008/118/ΕΚ, δεδομένου ότι δεν συνεπάγεται διατυπώσεις που 
συνδέονται με τη διέλευση συνόρων.  
Τα υπόλοιπα επιχειρήματα που προέβαλε ο αναφέρων απορρίφθηκαν από την Επιτροπή. Πιο 
συγκεκριμένα:
(i) το γεγονός ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τον φόρο κατανάλωσης δεν διατίθενται για 
συγκεκριμένο σκοπό, διότι τα κράτη μέλη έχουν περιθώριο διακριτικής ευχέρειας εν 
προκειμένω και δεν υποχρεούνται βάσει του δικαίου της ΕΕ να διαθέτουν τα έσοδα που 
προκύπτουν από τον εν λόγω φόρο για συγκεκριμένο σκοπό·
(ii) το γεγονός ότι ο εν λόγω φόρος κατανάλωσης θεωρείται είτε φόρος είτε «αντίτιμο για το 
κοινό», καθώς αυτό μπορεί να είναι σημαντικό από ακαδημαϊκής άποψης, ωστόσο, δεν 
επηρεάζει τη συμβατότητά του με το δίκαιο της Ένωσης· και

(iii) οι ισχυρισμοί περί διπλής φορολόγησης (φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ), διότι το 
Δικαστήριο της ΕΕ έχει ήδη εκδώσει απόφαση στο πλαίσιο της υπόθεσης 73/85, σύμφωνα με 
την οποία είναι δυνατή η διπλή φορολόγηση που προκύπτει από τον ΦΠΑ και τυχόν άλλο 
φόρο, υπό τον όρο ότι ο άλλος φόρος δεν εμπίπτει στην απαγόρευση που προβλέπεται στο 
άρθρο 401 της οδηγίας για τον ΦΠΑ.
Το δεύτερο ζήτημα αφορά το γεγονός ότι οι ισπανικές διοικητικές αρχές θεωρούν ότι ο φόρος 
κατανάλωσης πρέπει να συμπεριληφθεί στη βάση επιβολής του ΦΠΑ, άποψη την οποία δεν 
συμμερίζεται ο αναφέρων. Ως προς αυτό, όπως κατέστησαν σαφές οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής στον αναφέροντα στην προαναφερθείσα επιστολή της 20ης Φεβρουαρίου 2012, 
στην προκειμένη περίπτωση όλα εξαρτώνται από το αν η δραστηριότητα της «Agencia 
Catalana del Agua» είναι οικονομικής φύσεως για τους σκοπούς του ΦΠΑ. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο φόρος κατανάλωσης θα αποτελούσε τη βάση. Πρόκειται για ένα πραγματικό 
περιστατικό, στο οποίο εμπλέκεται συγκεκριμένος φορολογούμενος και η επίλυση του οποίου 
πρέπει να επιδιωχθεί σε τοπικό επίπεδο. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα δεν στοιχειοθετούν παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ.


