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Betreft: Verzoekschrift 0059/2012, ingediend door R.G.P. (Spaanse nationaliteit), 
namens de Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, over de 
waterbelasting die in Catalonië wordt geheven

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de waterbelasting (canon del agua) die in de autonome regio Catalonië wordt 
geheven door het Catalaanse waterschap (Agència Catalana de l'Aigua) een inbreuk vormt op 
het Verdrag betreffende de Europese Unie. Indiener omschrijft de bewuste belasting als een 
omzetbelasting, een indirecte heffing die wordt toegepast hoewel er geen dienst wordt 
geleverd, en waarschuwt ervoor dat dit tot dubbele belastingheffing kan leiden. Indiener wijst 
erop dat er sprake is van een inbreuk op zowel de Spaanse als de Europese wetgeving, 
namelijk op artikel 33 van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad, de zesde btw-richtlijn, artikel 3 
van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad betreffende de algemene regeling voor 
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, 
alsmede op Richtlijn 2000/60/EG, de kaderrichtlijn water.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Bij de Commissie is door dezelfde persoon al een klacht over hetzelfde onderwerp ingediend. 
De diensten van de Commissie waren van oordeel dat de klacht geen inbreuk op het EU-recht 
aan het licht heeft gebracht waartegen in Spanje met succes een gerechtelijke procedure 
aanhangig zou kunnen worden gemaakt. Rekwestrant is op 20 februari 2012 schriftelijk in 
kennis gesteld van het voornemen van de Commissie om de zaak te sluiten. Vervolgens is de 
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zaak gesloten.
Het verzoekschrift doet twee vragen rijzen in verband met de fiscale aspecten van een en 
ander. De eerste heeft betrekking op de verenigbaarheid van de "canon del agua" met het EU-
recht. In dit verband hebben de diensten van de Commissie rekwestrant naar aanleiding van 
de vorengenoemde klacht reeds te verstaan gegeven dat de "canon del agua" wel degelijk 
verenigbaar lijkt te zijn met de relevante fiscale bepalingen, te weten:

(i) artikel 110 VWEU, aangezien de belasting geen discriminatie inhoudt ten aanzien van uit 
andere lidstaten naar Spanje overgebrachte producten;

(ii) artikel 401 van Richtlijn 2006/112/EG ("de btw-richtlijn"), aangezien de belasting niet kan 
worden beschouwd als een "omzetbelasting" in de zin van deze bepaling; alsmede

(iii) artikel 1 van Richtlijn 2008/118/EG, aangezien aan de belasting geen 
grensoverschrijdingsformaliteiten zijn verbonden.

Ook de overige argumenten van de indiener werden door de Commissie van de hand 
gewezen, en wel in deze zin:

(i) dat de inkomsten uit de "canon" niet voor een bepaald doel zijn toegewezen, aangezien de 
lidstaten in dit verband over een bepaalde beoordelingsmarge beschikken en door de EU-
wetgeving niet worden verplicht de inkomsten uit de "canon" aan enige specifieke 
bestemming te verbinden;

(ii) dat de "canon" als een belasting of "publieksheffing" dient te worden beschouwd, heeft 
geen consequenties uit een oogpunt van verenigbaarheid met het EU-recht, hoewel dat 
theoretisch wel van enig belang kan zijn; en
(iii) dat het Hof van Justitie van de EU met betrekking tot de bewering dat er sprake zou zijn 
van een dubbele belasting uit hoofde van de "canon" en de btw in Zaak 73/85 reeds heeft 
geoordeeld dat dubbele belastingheffing uit hoofde van de btw en van andere vormen van 
belasting mogelijk is, voor zover de andere belasting niet in strijd is met het in artikel 401 van 
de btw-richtlijn neergelegde verbod.

De tweede kwestie betreft het feit dat de Spaanse overheid van mening is dat de "canon" in de 
btw-heffingsgrondslag moet worden verdisconteerd, een standpunt dat door indiener niet 
wordt gedeeld. In dit verband zij erop gewezen dat in dit specifieke geval – zoals de diensten 
van de Commissie rekwestrant in de bovengenoemde brief van 20 februari 2012 reeds te 
verstaan hebben gegeven – alles afhangt van de vraag of de diensten van de "Agencia 
Catalana del Agua" voor btw-doeleinden kunnen worden aangemerkt als een economische 
activiteit in die zin dat daarop de "canon" kan worden geheven. Het betreft hier een vraag van 
feitelijke aard die betrekking heeft op een specifieke belastingplichtige en die lokaal moet 
worden opgelost.

De informatie die indiener heeft verschaft biedt geen houvast voor de conclusie dat er sprake 
zou zijn van enigerlei schending van het EU-recht.


