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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0059/2012, ko Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais R. G. P., par ūdens nodokli, kas 
tiek iekasēts Katalonijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar ūdens nodokli (cànon de l’aigua), ko Katalonijas 
autonomajā apgabalā iekasē Katalonijas Ūdens aģentūra (Agència Catalana de l’Aigua), tiek 
pārkāpts Līgums par Eiropas Savienību. Lūgumraksta iesniedzējs šo nodokli kvalificē kā 
apgrozījuma nodokli, netiešo nodokli, kas tiek piemērots pat tad, ja nav sniegts neviens 
pakalpojums, un viņš brīdina, ka šāda prakse var radīt divkāršu aplikšanu ar nodokli. 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka tiek pārkāpti Spānijas tiesību akti, kā arī Eiropas 
Savienības tiesību akti, tas ir, Padomes Direktīvas 77/388/EEK, Sestās PVN direktīvas, 
33. pants, Padomes Direktīvas 92/12/EEK par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu 
preču  glabāšanu, apriti un uzraudzību 3. pants ,  Direktīva 2000/60/EK — Ūdens 
pamatdirektīva.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Komisija jau ir saņēmusi sūdzību no lūgumraksta iesniedzēja par šo pašu jautājumu. 
Komisijas dienesti uzskatīja, ka saistībā ar šo sūdzību netiek pārkāpti ES tiesību akti, par kuru 
pārkāpšanu varētu vērsties pret Spāniju. Lūgumraksta iesniedzējam tika nosūtīta vēstule 
2012. gada 20. februārī, informējot viņu par Komisijas nodomu izbeigt lietas izskatīšanu. Līdz 
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ar to šo lietu slēdza. 
Saistība ar lūgumrakstu radās divi jautājumi, kas attiecas uz nodokļu lietām. Pirmais no tiem 
ir „canon del agua” saderība ar ES tiesību aktiem. Attiecībā uz šo jautājumu Komisijas 
dienesti jau izskaidroja lūgumraksta iesniedzējam, saistībā ar iepriekšminēto sūdzību, ka
„canon del agua” ir saderīgs ar attiecīgajiem nodokļu noteikumiem, proti:
(i) LESD 110. pantu, jo šis nodoklis nerada diskrimināciju saistībā ar produktiem, kas tiek 
ieviesti Spānijā no citām dalībvalstīm;
(ii) Direktīvas 2006/112/EK („PVN direktīvas”) 401. pantu, jo to nevar uzskatīt par 
apgrozījuma nodokli šī noteikuma ietvarā; kā arī
(iii) Direktīvas 2008/118/EK 1. pantu, jo tas nerada ar robežu šķērsošanu saistītas 
formalitātes.  
Komisija arī noraidīja citus lūgumraksta iesniedzēja argumentus:

(i) faktu, ka ieņēmumu, kas tiek iegūti no „canon” netiek novirzīti konkrētam mērķim, jo 
dalībvalstīm šajā jomā ir plaša rīcības brīvība un saistībā ar ES tiesību aktiem dalībvalstu 
pienākumos neietilpst ar „canon” iegūtos ienākumus novirzīt konkrētam mērķim;
(ii) uzskatīt „canon” kā nodokli vai „sabiedrības izmaksas”, jo, lai gan tas varētu būt nozīmīgi 
no zinātniskā viedokļa, tas neietekmē saderību ar ES tiesību aktiem; kā arī
(iii) sūdzības par dubulto nodokļu uzlikšanu ar „canon” un PVN, jo Eiropas Savienības Tiesa 
lietā Nr. 73/85 jau ir lēmusi, ka nodokļu dubulta uzlikšana no PVN un cita nodokļa var būt 
iespējama, ar nosacījumu, ka otrs nodoklis nepārkāpj PVN direktīvas 401. pantā minēto 
aizliegumu.
Otrs jautājums ir fakts, ka Spānijas iestādes uzskata, ka „canon” ir jāiekļauj PVN bāzē, un tas 
ir viedoklis, kuram nepiekrīt lūgumraksta iesniedzējs. Saistībā ar to, kā Komisijas dienesti jau 
izskaidroja lūgumraksta iesniedzējam iepriekšminētajā 2012. gada 20. februāra vēstulē, ka 
šajā konkrētajā lietā viss ir atkarīgs no tā vai Agencia Catalana del Agua veiktās darbības 
atbilst ekonomiskai darbībai ar PVN mērķiem, kuriem par iemeslu varētu būt „canon”. Tas ir 
faktisks jautājums, kas attiecas uz atsevišķu nodokļu maksātāju un tāpēc šis jautājums ir 
jārisina vietējā mērogā. 

Lūgumraksta iesniedzēja sniegtā informācija nenorāda uz ES tiesību aktu pārkāpumu.


