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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0059/2012 dėl Katalonijoje nustatyto mokesčio už vandenį, kurią
pateikė Ispanijos pilietis R. G. P. organizacijos „Comunitat de Regs i Regants 
de Mig Camí“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Katalonijos vandens agentūros (Agència Catalana de l'Aigua) 
autonominėje Katalonijos bendruomenėje nustatytu mokesčiu už vandenį (cànon de l'aigua) 
pažeidžiama Europos Sąjungos sutartis. Peticijos pateikėjas apibūdina šį konkretų mokestį 
kaip apyvartos mokestį, netiesioginį mokestį, taikomą net ir tuo atveju, kai nebuvo teikiama 
jokia paslauga, ir įspėja, kad tai gali lemti dvigubą apmokestinimą. Peticijos pateikėjas 
nurodo, kad šiuo atveju pažeidžiami Ispanijos įstatymai ir šie Europos Sąjungos teisės aktai: 
Tarybos direktyvos 77/388/EEB 33 straipsnis, Šeštoji PVM direktyva, Tarybos direktyvos 
92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų 
laikymu, judėjimu ir kontrole, 3 straipsnis, Direktyva 2000/60/EB ir Vandens pagrindų 
direktyva.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Komisija jau buvo gavusi skundą iš to paties asmens (tų pačių asmenų) tuo pačiu klausimu. 
Komisijos tarnybos mano, kad peticija neatskleidė ES teisės akto pažeidimo, dėl kurio 
Komisija galėtų veiksmingai kelti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Ispanijai. Komisija prieš 
ketindama nutraukti tyrimą 2012 m. vasario 20 d. išsiuntė skundo pateikėjui laišką. Po to byla 
buvo nutraukta.
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Su peticija susiję du mokesčius liečiantys klausimai. Pirmasis klausimas: ar mokestis už 
vandenį (cànon de l'aigua) suderinamas su ES teisės nuostatomis? Atsižvelgdamos į šį 
klausimą Komisijos tarnybos, nagrinėdamos minėtąjį skundą, jau paaiškino peticijos 
pateikėjui, kad mokestis už vandenį suderinamas su atitinkamomis mokesčių nuostatomis:

i) SESV 110 straipsniu, kadangi iš kitos valstybės narės į Ispaniją įvežtas gaminys nėra 
diskriminuojamas;

ii) Direktyvos 2006/112/EB (PVM direktyva) 401 straipsniu, kadangi toks mokestis negali 
būti laikomas apyvartos mokesčiu pagal nurodytą nuostatą; taip pat,

iii) Direktyvos 2008/118/EB 1 straipsniu, kadangi dėl jo neatliekami sienų kirtimo 
formalumai.

Komisija taip pat atmetė kitus peticijos pateikėjo pateikiamus argumentus, taigi:
i) argumentą, kad  iš mokesčio gaunamos įplaukos neskiriamos konkrečiam tikslui, kadangi 
valstybėms narėms palikta veiksmų laisvė šioje srityje ir pagal ES teisės aktus jos neprivalo iš 
mokesčio gaunamas pajamas susieti su kokiu nors konkrečiu tikslu;

ii) argumentą, kad mokestis už vandenį gali būti laikomas valstybiniu mokesčiu arba viešąja 
kaina, kadangi nors jis gali būti reikšmingas moksliniu požiūriu, tai vis dėlto nedaro poveikio 
jo suderinamumui su ES teisės aktais; taip pat,
iii) tvirtinimus, kad vykdomas dvigubas apmokestinimas mokesčiu už vandenį ir PVM, 
kadangi ES Teismas jau paskelbė sprendimą Byloje 73/85, kad galima dvigubai apmokestinti 
PVM ir kitu mokesčiu, jei kiti mokesčiai nepažeidžia draudimo pagal PVM direktyvos 401 
straipsnį.
Antrasis klausimas susijęs su tuo, kad Ispanijos administracija mano, jog mokestis už vandenį 
turi būti įtrauktas į PVM apmokestinamą sumą, ir su šia pozicija nesutinka peticijos 
pateikėjas. Šiuo klausimu, Komisijos tarnybos minėtame 2012 m. vasario 20 d. laiške 
paaiškino peticijos pateikėjui, kad visa tai šiuo konkrečiu atveju priklauso nuo to, ar Agencia 
Catalana del Agua vykdoma veikla gali būti laikoma ekonomine veikla, apmokestinama 
PVM, už kurią būtų mokamas mokestis už vandenį. Tai faktinis klausimas, susijęs su 
konkrečiu mokesčių mokėtoju, ir toks klausimas gali būti sprendžiamas vietoje. 

Peticijos pateikėjo pateikta informacija neįrodo, kad pažeista ES teisė.


