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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0060/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Maria Carmen 
Valverde Sanvisen, par ūdens attīrīšanas nodokli, kas tiek iekasēts Seria komūnā 
(Veskā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par ūdens attīrīšanas nodokli (cánon de saneamiento de 
aguas), ko Veskas provinces pašvaldība iekasē no iedzīvotājiem Abi ciemā, kurš atrodas Seria 
komūnā. Lūgumraksta iesniedzēja skaidro, ka ciematā nav pieejami ūdens attīrīšanas 
pakalpojumi. Iedzīvotāji ir sūdzējušies komūnas varas iestādēs, kas ir atkārtoti atbildējušas, ka 
iedzīvotājiem ir jāmaksā šis nodoklis, jo jau ir izsludināts konkurss attiecībā uz ūdens 
attīrīšanas iekārtas projektu. Tomēr lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka iekārtas būvniecība 
vēl nav sākusies. Viņa vaicā, vai iedzīvotājiem jāmaksā ūdens attīrīšanas nodoklis, ja viņiem 
netiek sniegts ūdens attīrīšanas pakalpojums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 22. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ūdens attīrīšanas nodoklis (canon de saneamiento de 
aguas), ko iekasē Veskas provinces pašvaldība, ir nelikumīgs, jo ūdens attīrīšanas iekārta vēl 
nedarbojas un tādēļ patlaban netiek nodrošināti ūdens attīrīšanas pakalpojumi. Tomēr 
pašvaldība apgalvo, ka jau ir izsludināts konkurss attiecībā uz minēto iekārtu un tādēļ šis 
nodoklis ir jāmaksā.

Komisija uzskata, ka lūgumraksts, ciktāl tas attiecas uz ES noteikumiem nodokļu jomā, 
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neatklāj nekādus ES tiesību normu pārkāpumus, kurus Komisija varētu pienācīgi izskatīt, 
piemērojot pārkāpumu procedūru. Nav pierādījumu par to, ka nodoklis ir pretrunā ar 
svarīgākajiem attiecīgajiem ES nodokļu noteikumiem, proti:

i) LESD 110. pantu, ar kuru aizliedz piemērot diskrimināciju attiecībā uz produktiem, kas tiek 
ievesti Spānijā no citām dalībvalstīm, salīdzinājumā ar Spānijas izcelsmes produktiem;
ii) Direktīvas 2006/112/EK („PVN direktīvas”) 401. pantu, jo šķiet skaidrs, ka nodokli nevar 
uzskatīt par apgrozījuma nodokli minētā noteikuma nozīmē, un,
iii) Direktīvas 2008/118/EK 1. pantu, jo minētais nodoklis nav apgrozījuma nodoklis, un 
turklāt nešķiet, ka tas radītu šķēršļus ES iekšējai tirdzniecībai.

Ir lietderīgi norādīt, ka PVN (svarīgāko saskaņoto nodokli ES) piemēro avansa maksājumiem, 
ko saņem preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs, pirms notiek faktiskā piegāde vai 
pakalpojuma sniegšana. Tātad nodokļa iekasēšana par pakalpojumu pirms tā saņemšanas nav 
minētā nodokļa ekskluzīva iezīme, kā, šķiet, uzskata lūgumraksta iesniedzēja.    
Patiesībā nodokļu iekasēšanai par pakalpojumiem saistībā ar ūdensapgādi piemēro Ūdens 
pamatdirektīvas 2000/60/EK1 9. pantu. „Ūdens pakalpojumu” definīcija Direktīvas 2. panta 
38. punkta b) apakšpunktā jo īpaši ietver notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas. 
Minētajā direktīvā nav paredzēta prasība pilnībā segt izmaksas; tajā vienkārši norādīts, ka 
dažādajiem ūdens lietotājiem (tostarp mājsaimniecībām) ir jāsniedz atbilstošs ieguldījums 
ūdens pakalpojumu izmaksu segšanā, ņemot vērā principu „piesārņotājs maksā”. Ir skaidrs, ka 
notekūdeņu attīrīšana ir ūdens pakalpojums un tādēļ uz to attiecas izmaksu segšana. 
Dalībvalstis drīkst izveidot ūdens cenu sistēmas, kurām atbilstīgi no nākamajiem patērētājiem 
iekasē maksu, pirms tiek saņemts pakalpojums, un vairākas dalībvalstis tā arī rīkojas.

Secinājums

Komisija nesaskata ES tiesību normu pārkāpumu, ņemot vērā lūgumraksta iesniedzējas 
sniegto informāciju.
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