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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: R.G.P. spanyol állampolgár által a „Comunitat de Regs i Regants de Mig 
Camí” nevében benyújtott 0059/2012. számú petíció a Katalóniában kivetett 
vízadóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a katalán vízügynökség (Agència Catalana de l'Aigua) 
által a Katalónia autonóm közösségben kivetett vízadó (cànon de l'aigua) sérti az Európai 
Unióról szóló szerződést. A petíció benyújtója forgalmi adóként jellemzi a szóban forgó 
adónemet, azaz egy közvetlen adóként, amelyet szolgáltatásnyújtás hiányában is alkalmaznak, 
és egyúttal arra figyelmeztet, hogy mindez kettős adózáshoz vezethet. A petíció benyújtója 
rámutat a spanyol és az alábbi uniós jogszabályok megsértésére: a 77/388/EGK tanácsi 
irányelv, azaz a hatodik héa-irányelv 33. cikke; a jövedékiadó-köteles termékekre vonatkozó 
általános rendelkezésekről és e termékek tartásáról, szállításáról és ellenőrzéséről szóló 
92/12/EGK tanácsi irányelv 3. cikke; a 2000/60/EK irányelv, azaz a vízügyi keretirányelv.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Ugyanezen kérdéssel kapcsolatban ugyanez a személy már nyújtott be panaszt a Bizottsághoz. 
A Bizottság szolgálatai azon a véleményen voltak, hogy a panasz nem tartalmaz az uniós jog 
megsértésére vonatkozó olyan információt, amely alapján eljárást lehetne kezdeményezni 
Spanyolországgal szemben. A panaszra adott válaszlevél, amelyben tájékoztatták a petíció 
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benyújtóját, hogy a Bizottság le kívánja zárni az ügyet, 2012. február 20-án került kiküldésre. 
Ezt követően az ügy lezárásra került. 

A petícióval összefüggésben kettő, az adózást érintő kérdés merül fel. Az első a „canon del 
agua” összeegyeztethetősége az uniós joggal. Ezzel kapcsolatban a Bizottság szolgálatai a 
fentebb említett panasz keretében már kifejtették a petíció benyújtójának, hogy a „canon del 
agua” összeegyeztethetőnek tűnik a vonatkozó adórendelkezésekkel, nevezetesen az 
alábbiakkal:
(i) az EUMSZ 110. cikke, mivel nem jelent diszkriminációt a más tagállamokból 
Spanyolországba szállított termékekre nézve;
(ii) a 2006/112/EK irányelv („a héa-irányelv”) 401. cikke, mivel nem nevezhető az abban 
található rendelkezés értelmében vett „forgalmi adónak”; valamint
(iii) a 2008/118/EK irányelv 1. cikke, mivel nem jár a határátlépéshez kapcsolódó 
alakiságokkal.  
A petíció benyújtójának egyéb érveit a Bizottság szintén elutasította; úgymint:

(i) a tényt, miszerint az adóból származó bevétel nincs egy meghatározott célhoz rendelve, 
mivel a tagállamok ezzel kapcsolatban rendelkeznek bizonyos mérlegelési jogkörrel, és az 
uniós jog nem kötelezi őket arra, hogy az adóból származó bevételt bármely meghatározott 
célhoz rendeljék;

(ii) azt, hogy a „canon”-t adónak vagy„nyilvános árnak” tekinti, mivel bár ennek tudományos 
szempontból lehet jelentősége, nincs hatással az uniós joggal való összeegyeztethetőségére; 
valamint
(iii) a „canon” és a héa közötti kettős adózásra vonatkozó állítást, mivel az EU Bírósága a 
73/85. sz. ügy kapcsán korábban már úgy ítélkezett, hogy a héa és egy másik adófajta 
kivetéséből eredő kettős adóztatás lehetséges, feltéve, hogy nevezett másik adó nem ütközik a 
héa-irányelv 401. cikkében megállapított tilalmakba.
A második kérdés azt a tényt érinti, miszerint a spanyol kormányzat szerint a „canon”-t bele 
kell számítani a héa adóalapjába, amely állásponttal a petíció benyújtója nem ért egyet. Ennek 
kapcsán, ahogyan azt a Bizottság szolgálatai a fent említett, 2012. február 20-i levelükben 
kifejtették a petíció benyújtójának, a válasz a konkrét esetben attól függ, hogy az „Agencia 
Catalana del Agua” által végzett tevékenység a héa szempontjából gazdasági tevékenységnek 
minősül-e, amelynek a „canon” az ellenszolgáltatása. Ez egy adott adófizetőre vonatkozó 
ténybeli kérdés, amelyet helyi szinten kell megoldani. 

A petíció benyújtója által megadott információk nem alapozzák meg az uniós jog megsértését.


