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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0059/2012, adresată de R.G.P., de cetățenie spaniolă, în numele 
Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, privind taxa pentru consumul de apă 
percepută în Catalonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că taxa pentru consumul de apă (cànon de l'aigua) percepută de Agenția 
catalană pentru apă (Agència Catalana de l'Aigua) în comunitatea autonomă Catalonia încalcă 
Tratatul privind Uniunea Europeană. Petiționarul descrie taxa în cauză ca fiind un impozit pe 
cifra de afaceri, o taxă indirectă care se percepe în ciuda faptului că nu se furnizează niciun 
serviciu și care, avertizează acesta, poate conduce la o dublă impunere. Petiționarul reclamă 
încălcarea legislației spaniole, dar și a legislației europene: Articolul 33 din 
Directiva 77/388/CEE a Consiliului, A șasea Directivă TVA; articolul 3 din 
Directiva 92/12/CEE a Consiliului privind regimul general al produselor supuse accizelor și 
privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse; Directiva 2000/60/CE de 
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Comisia a primit deja o plângere cu același subiect și adresată de aceeași persoană. Serviciile 
Comisiei au fost de părere că din plângere nu reieșea nicio încălcare a dreptului UE pentru 
care să se ia măsuri împotriva Spaniei. La 20 februarie 2012 i s-a transmis reclamantului o 
scrisoare prin care i s-a comunicat intenția Comisiei de a închide cazul. Prin urmare, cazul a 
fost închis. 
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În ceea ce privește aspectele fiscale, din petiție reies două chestiuni. Prima este 
compatibilitatea „canon del agua” cu dreptul UE. În ceea ce privește această chestiune, 
serviciile Comisiei au explicat deja petiționarului, în cadrul plângerii menționate mai sus, că 
„canon del agua” pare să fie compatibilă cu dispozițiile fiscale relevante, și anume:

(i) articolul 110 din TFUE, întrucât nu cauzează niciun fel de discriminare în ceea ce privește 
produsele transferate în Spania din alte state membre;

(ii) articolul 401 din Directiva 2006/112/CE („Directiva TVA), întrucât nu poate fi 
considerată un „impozit pe cifra de afaceri” în sensul dispoziției în cauză, precum și

(iii) articolul 1 din Directiva 2008/118/CE, întrucât nu dă naștere unor formalități cu privire la 
trecerea frontierelor.

De asemenea, Comisia a respins și alte argumente prezentate de petiționar, și anume:
(i) faptul că veniturile provenite din perceperea taxei nu sunt utilizate într-un scop specific, 
întrucât statele membre beneficiază de o marjă de apreciere în această privință și nu sunt 
obligate prin dreptul UE să utilizeze în scopuri precise veniturile provenite din „canon”;

(ii) faptul că „canon” este considerată „tarif public”, întrucât nu afectează compatibilitatea cu 
dreptul UE, deși acest lucru ar putea fi, într-o oarecare măsură, semnificativ din punct de 
vedere academic, precum și
(iii) afirmațiile privind dubla impunere dintre „canon” și TVA, întrucât Curtea UE a hotărât 
deja în cauza 73/85 că ar putea exista o dublă impunere rezultată din TVA și o altă taxă, cu 
condiția că cealaltă taxă să nu contravină interdicției prevăzute în articolul 401 din Directiva 
TVA.
Cel de-al doilea aspect îl reprezintă faptul că administrația Spaniolă este de părere că „canon” 
trebuie să se ridice la suma impozitabilă a TVA, o părere pe care petiționarul nu o 
împărtășește. Din acest punct de vedere, după cum i s-a explicat petiționarului de către 
serviciile Comisiei în scrisoarea sus-menționată din 20 februarie 2012, în acest caz specific, 
totul depinde de activitatea desfășurată de „Agencia Catalana del Agua” și dacă aceasta se 
califică drept o activitate economică în scopul perceperii de TVA, pentru care plata ar fi 
„canon”. Chestiunea în cauză este reală, vizând un singur contribuabil și trebuie soluționată în 
plan local.

Informațiile furnizate de petiționar nu demonstrează nicio încălcare a legislației UE.


