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Tema: Peticija Nr. 0060/2012 dėl Serijos savivaldybėje (Hueska) nustatyto mokesčio
už vandens valymą, kurią pateikė Ispanijos pilietė Maria Carmen Valverde 
Sanvisen

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi dėl mokesčio už vandens valymą (cánon de saneamiento de 
aguas), kurį Hueskos provincijos valdžia (Diputación de Huesca) taiko jos kaimo Abi, 
esančio Serijos savivaldybėje, gyventojams. Peticijos pateikėja aiškina, kad vandens valymo 
paslaugos kaimui neteikiamos. Kaimo gyventojams pasiskundus savivaldybės administracijai, 
jiems tariamai buvo pasakyta, kad jie turi mokėti šį mokestį, nes jau pateiktas pasiūlymas dėl 
vandens valymo stoties įrengimo projekto. Tačiau peticijos pateikėja nurodo, kad stoties 
įrengimo darbai nepradėti. Peticijos pateikėja klausia, ar gyventojai turi mokėti mokestį už 
vandens valymą, jeigu vandens valymo paslaugos dar nėra teikiamos.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gegužės 22 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 rugpjūčio 30 d.

Peticijos pateikėja mano, kad mokestis už vandens valymą (cánon de saneamiento de aguas), 
kurį taiko Hueskos provincijos valdžia (Diputación de Huesca) yra neteisėtas, kadangi 
nuotekų valymo stotis dar neveikia, taigi šiuo metu neteikiamos ir vandens valymo paslaugos. 
Vis dėlto, provincijos valdžia tvirtina, kad pasiūlymas dėl vandens valymo stoties įrengimo 
jau pateiktas, taigi, reikia mokėti su tuo susijusius mokesčius.

Komisija mano, kad atsižvelgiant į ES valstybinių mokesčių taisykles peticija neatskleidžia 
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jokio ES teisės akto pažeidimo, dėl kurio Komisija galėtų veiksmingai kelti pažeidimo 
nagrinėjimo procedūrą. Nėra įrodymų, kad mokesčio taikymas pažeidžia atitinkamas 
pagrindines ES mokesčių srities nuostatas:

i) SESV 110 straipsnį, kuriame draudžiama, kad iš kitos valstybės narės į Ispaniją įvežtas 
gaminys mokesčių atžvilgiu diskriminuojamas palyginti su Ispanijos gaminiais;
ii) Direktyvos 2006/112/EB (PVM direktyva) 401 straipsnį, kadangi akivaizdu, kad toks 
mokestis negali būti laikomas apyvartos mokesčiu pagal nurodytą nuostatą; taip pat
iii) Direktyvos 2008/118/EB 1 straipsnį, kadangi mokestis nėra apyvartos mokestis, taigi 
neatrodo, kad jo taikymas kliudytų ES vidaus prekybai.

Naudinga nurodyti, kad PVM (ES sistemoje pagrindinis suderintas mokestis) apmokestinami 
išankstiniai išmokėjimai, kuriuos prekių ar paslaugų teikėjas gauna dar prieš tai, kai 
įvykdomas faktinis tiekimas. Taigi mokesčio taikymas už paslaugą dar prieš šią paslaugą 
faktiškai teikiant nėra išskirtinis apmokestinimo bruožas, kaip mano peticijos pateikėja.

Išties, vandens paslaugų apmokestinimas nagrinėjamas Vandens pagrindų direktyvos 
2000/60/EB1 9 straipsnyje. 2 straipsnio 38 sąvokos b punkte nurodyta vandens paslaugų 
apibrėžtis konkrečiai apima nuotėkų surinkimo ir valymo įrenginius. Pagal direktyvą 
nenumatytas visų išlaidų susigrąžinimo reikalavimas; joje paprasčiausiai reikalaujama, kad 
skirtingi vandens naudotojai (įskaitant buitinį sektorių) tinkamai prisidėtų prie vandens 
paslaugų išlaidų susigrąžinimo, atsižvelgiant į principą teršėjas moka. Akivaizdu, kad nuotekų 
valymas yra vandens paslauga, taigi, jai taikoma nuostata dėl išlaidų susigrąžinimo. Valstybei 
narei leidžiama nustatyti vandens kainų sistemas, pagal kurias būsimieji vartotojai 
apmokestinami dar prieš teikiant paslaugą, ir kai kurios valstybės narės taiko tokią sistemą.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjos suteikta informacija, Komisija negali nustatyti ES teisės aktų 
pažeidimo.
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