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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0059/2012, którą złożył R.G.P. (Hiszpania) w imieniu Comunitat 
de Regs i Regants de Mig Camí, w sprawie opłaty za wodę pobieranej w 
Katalonii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że opłata za wodę (cànon de l’aigua) pobierana przez 
katalońską agencję ds. wody (Agència Catalana de l’Aigua) we wspólnocie autonomicznej 
Katalonia jest niezgodna z Traktatem o Unii Europejskiej. Składający petycję twierdzi, że 
przedmiotowa opłata stanowi podatek obrotowy, podatek pośredni pobierany nawet wówczas, 
gdy nie jest świadczona usługa, i powiadamia, że omawiana praktyka ta może prowadzić do 
podwójnego opodatkowania. Składający petycję wskazuje na naruszenie ustawodawstwa 
hiszpańskiego oraz europejskiego, konkretnie art. 33 dyrektywy Rady 77/388/WE, szóstej 
dyrektywy VAT, art. 3 dyrektywy Rady 92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków 
dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz 
kontrolowania, dyrektywy 2000/60/WE i ramowej dyrektywy wodnej.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 22 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o przekazanie 
informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Ta sama osoba skierowała już poprzednio do Komisji petycję w tej samej sprawie. Służby 
Komisji nie stwierdziły żadnego naruszenia ustawodawstwa unijnego, na podstawie którego 
można by wszcząć postępowanie przeciwko Hiszpanii. W dniu 20 lutego 2012 r. wysłano do 
składającego petycję pismo, w którym poinformowano go, że Komisja zamierza zamknąć 
sprawę, co następnie uczyniono. 
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Petycja porusza dwie kwestie związane z opodatkowaniem. Pierwszą kwestią jest zgodność 
opłaty za wodę „canon del agua” z ustawodawstwem unijnym. Służby Komisji wyjaśniły już 
składającemu petycję w ramach poprzednio złożonej petycji, że „canon del agua” wydaje się 
być zgodny z odpowiednimi przepisami podatkowymi, a w szczególności z:

i) artykułem 110 TFUE, ponieważ nie powoduje dyskryminującego traktowania produktów 
przekazywanych do Hiszpanii z innych państw członkowskich;

ii) artykułem 401 dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywa w sprawie podatku VAT), ponieważ 
nie można go uznać za „podatek obrotowy” w rozumieniu tego przepisu oraz z

iii) artykułem 1 dyrektywy 2008/118/WE, ponieważ nie wiąże się on z formalnościami przy 
przekraczaniu granic.

Komisja odrzuciła również pozostałe argumenty przytoczone przez składającego petycję, 
a mianowicie:

i) fakt, że dochody uzyskane dzięki tej opłacie nie są przeznaczane na konkretny cel, 
ponieważ w tym zakresie państwa członkowskie mają prawo decydować według własnego 
uznania, a prawo unijne nie zobowiązuje ich do przeznaczenia dochodów uzyskanych dzięki 
opłacie na żaden konkretny cel;

ii) uznanie tej opłaty za podatek lub „publiczną cenę”, ponieważ nie ma to związku ze 
zgodnością z prawem unijnym, chociaż może mieć pewne znaczenie z naukowego punktu 
widzenia; oraz
iii) zarzut dotyczący podwójnego opodatkowania („canon” i VAT), ponieważ Trybunał UE 
orzekł w sprawie 73/85, że może istnieć podwójne opodatkowanie podatkiem VAT i innym 
podatkiem, pod warunkiem że ten inny podatek nie narusza zakazu, o którym mowa w art. 
401 dyrektywy w sprawie podatku VAT.
Drugą kwestią jest fakt, że administracja hiszpańska uważa, że „canon” należy włączyć do 
podstawy opodatkowani podatkiem VAT, z czym nie zgadza się składający petycję. W tym 
konkretnym przypadku, jak wyjaśniły składającemu petycję służby Komisji w piśmie z dnia 
20 lutego 2012 r., wszystko zależy od tego, czy działalność katalońskiej agencji ds. wody 
(„Agencia Catalana del Agua”) uzna się za działalność gospodarczą do celów podatku VAT, 
w odniesieniu do której byłby należny „canon”. Jest to kwestia faktów, związana z 
konkretnym podatnikiem, i należy ją rozwiązać na szczeblu lokalnym. 

Informacje dostarczone przez składającego petycję nie świadczą o jakimkolwiek naruszeniu 
prawa UE.


