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Tárgy: Maria Carmen Valverde Sanvisen spanyol állampolgár által benyújtott 
0060/2012. számú petíció a Seria közigazgatási területén (Huesca) kivetett 
víztisztítási adóról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a víztisztítási adó (cánon de saneamiento de aguas) ellen emel panaszt, 
amelyet Huesca tartományi kormánya (Diputación de Huesca) vetett ki lakóhelye, a Seria 
közigazgatási területén elhelyezkedő Abi lakosaira. A petíció benyújtója kifejti, hogy a falu 
nem részesül víztisztítási szolgáltatásokban. Amikor hangot adtak panaszuknak a helyi 
önkormányzatnál, a lakosokat állítólag arról tájékoztatták, hogy fizetniük kell, mivel a 
szennyvíztisztító telep projektjére már kiírták a pályázatot. A petíció benyújtója ugyanakkor 
rámutat arra, hogy a létesítmény építése még nem kezdődött meg. Emellett nem érti, hogy 
miért kell a lakosoknak víztisztítási adót fizetniük, miközben nem is nyújtanak számukra 
víztisztítási szolgáltatásokat. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. május 22. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója úgy gondolja, hogy a Huesca tartományi kormánya által kivetett 
víztisztítási díj nem jogszerű, mivel a szennyvíztisztító telep még nem működik, így jelenleg 
nem nyújtanak víztisztítási szolgáltatást. A tartományi kormány ugyanakkor azt állítja, hogy a 
telepre már kiírtak pályázatot, ezért a díjat meg kell fizetni.   
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A Bizottság úgy véli, hogy az uniós adószabályok tekintetében a petíció nem tár fel olyan 
uniós jogsértést, amely vonatkozásában a Bizottság érdemi kötelezettségszegési eljárást 
folytathatna. Nem áll rendelkezésre bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a díj kivetése ütközne 
a főbb uniós adószabályokkal, úgymint:

i. az EUMSZ 110. cikkével, amely tiltja a más tagállamokból Spanyolországba szállított 
termékek spanyol termékekkel szembeni hátrányos megkülönböztetését;
ii. a 2006/112/EK irányelv (héa-irányelv) 401. cikkével, mivel egyértelműnek látszik, hogy a 
díj nem minősül a szóban forgó cikk szerinti „forgalmi adónak”; valamint
iii. a 2008/118/EK irányelv 1. cikkével, mivel a díj nem forgalmi adó, és nem hátráltatja az 
EU-n belüli kereskedelmet.

Hasznosnak tűnik kiemelni, hogy a héát, ami a legfőbb összehangolt adónem az EU-ban, a 
termékek értékesítője vagy a szolgáltatásokat nyújtó által kapott előlegekre vetik ki a 
termékek/szolgáltatások tényleges biztosítását megelőzően. Ennek következtében – a petíció 
benyújtójának véleményével ellentétben – nem egyedi ezen díj tekintetében az, hogy azt 
megelőzően vetik ki egy szolgáltatásra, hogy a szolgáltatást ténylegesen biztosították volna.    

A vízszolgáltatásokra kivetett díjakat a 2000/60/EK1 víz-keretirányelv 9. cikke szabályozza. 
A „vízszolgáltatások” meghatározása a 2. cikk (38) bekezdés b) pontjában kifejezetten említi 
a szennyvízgyűjtésre és -kezelésre szolgáló létesítményeket.  Az irányelv nem írja elő a teljes 
költségmegtérülést, csupán azt, hogy a különböző fogyasztók (beleértve a háztartásokat) 
megfelelő mértékben járuljanak hozzá a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. Egyértelmű, hogy a szennyvíztisztítás 
vízszolgáltatás, ezért vonatozik rá a költségmegtérülés.  A tagállamok létrehozhatnak olyan 
árazási rendszereket, amelyek a szolgáltatások megkezdése előtt díjat vetnek ki a jövőbeni 
fogyasztókra, és ezzel a lehetőséggel több tagállam is él.

Következtetés

A Bizottság a petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján nem tudja 
megállapítani az uniós jog megsértését.
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