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Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0060/2012, внесена от Maria Carmen Valverde Sanvisen, с испанско 
гражданство, относно данъка за пречистване на водата, наложен в община 
Seria (Huesca)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията се оплаква от данъка за пречистване на водата (cánon de 
saneamiento de aguas), наложен от управата на провинция Huesca (Diputación de Huesca) 
на жителите на нейното село Abi, намиращо се в община Seria. Тя обяснява, че селото 
не получава услуги по пречистване на водата. След като са се жалвали пред 
общинските органи, на жителите им е било казано, според предоставените от 
вносителката сведения, че трябва да плащат, тъй като вече е бил проведен търг за 
проект за пречиствателна станция. Вносителката посочва обаче, че изграждането на 
станцията не е започнало. Тя се интересува дали жителите трябва да плащат данък за 
пречистване на водата, след като не се осигуряват услуги по пречистване на водата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителката на петицията счита, че наложеният от Diputación de Huesca „canon de 
saneamiento de aguas“ („данък за пречистване на водата“) е незаконен, тъй като 
пречиствателната станция за отпадни води все още не функционира и следователно 
понастоящем не се предоставят услуги по пречистване на водата. При все това 
Diputación твърди, че станцията вече е възложена на търг и по тази причина трябва да 
се плати данък.   
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Комисията счита, че доколкото става въпрос за данъчните правила на ЕС петицията не 
разкрива нарушение на правото на ЕС, което Комисията би могла успешно да 
преследва чрез процедура на нарушение. Не съществуват доказателства, че данъкът е в 
разрез с основните съответни данъчни разпоредби на ЕС, а именно:

i) член 110 от ДФЕС, който забранява продукти, прехвърлени в Испания от други 
държави членки, да бъдат третирани по дискриминационен начин спрямо испанските 
продукти;
ii) член 401 от Директива 2006/112/ЕО („Директивата за ДДС“), тъй като изглежда ясно, 
че данъкът не може да се счита за „данък върху оборота“ по смисъла на тази 
разпоредба; както и
iii) член 1 от Директива 2008/118/ЕО, тъй като данъкът не представлява данък върху 
оборота и освен това не изглежда да създава пречки пред вътрешната търговия в 
рамките на ЕС.

Уместно е да се посочи, че ДДС (основният хармонизиран данък в рамките на ЕС) се 
облага върху авансови плащания, получени от доставчика на стоки или услуги, преди 
да се състои действителната доставка. По този начин облагането на данък за услуга 
дори преди действителното извършване на услугата не е изключителна характеристика 
на данъка, както като че ли счита вносителката на петицията.    

В действителност облагането за услуги, свързани с водата, се разглежда в Рамковата 
директива за водите, 2000/60/ЕО1, в член 9. Определението за „услуги, свързани с 
водата“ в член 2, параграф 38, буква б) по-конкретно включва събирането на отпадни 
води и пречиствателните съоръжения.  Съгласно директивата няма изискване за пълно 
възстановяване на разходите; тя просто изисква адекватен принос от различните 
ползватели на вода (включително домакинствата) за възстановяване на разходите за 
услуги, свързани с водата, при отчитане на принципа „замърсителят плаща“. Ясно е, че 
пречистването на отпадни води е услуга, свързана с водата, и по тази причина подлежи 
на възстановяване на разходите. На държавите членки е позволено да установяват 
системи за ценообразуване по отношение на водата, които вече облагат бъдещите 
потребители, преди услугата да стане оперативна и, в действителност, няколко държави 
членки правят това.

Заключение

Комисията не може да установи нарушение на правото на ЕС въз основа на 
информацията, предоставена от вносителката на петицията.

                                               
1 ОВ L 327, 22.12.2000 г, стр. 1-73.


