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Betreft: Verzoekschrift 0060/2012, ingediend door Maria Carmen Valverde Sanvisen
(Spaanse nationaliteit), over de waterzuiveringsbelasting die wordt geheven in de 
gemeente Seria (Huesca) 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster beklaagt zich over een waterzuiveringsbelasting (cánon de saneamiento de aguas) 
die wordt geheven door de provinciale regering van Huesca (Diputación de Huesca) op de 
inwoners van haar dorp Abi, dat gelegen is in de gemeente Seria. Indienster legt uit dat het 
dorp geen waterbehandelingsdiensten ontvangt. Toen de inwoners klaagden bij de 
gemeentelijke autoriteiten, kregen ze volgens zeggen te horen dat ze moesten betalen omdat 
een project voor een waterzuiveringsinstallatie reeds was aanbesteed. Indienster wijst er 
echter op dat de bouw van deze installatie nog niet is begonnen. Indienster vraagt zich af of 
inwoners een waterzuiveringsbelasting moeten betalen, terwijl ze geen 
waterzuiveringsdiensten ontvangen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indienster is van mening dat de "canon de saneamiento de aguas" (waterzuiveringsbelasting) 
die wordt geheven door de Diputación de Huesca illegaal is omdat de zuiveringsinstallatie 
nog niet werkt en er derhalve op dit moment nog geen waterzuiveringsdiensten worden 
geleverd. De Diputación voert echter aan dat het project al is aanbesteed en er daarom al 
belasting moet worden betaald.
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De Commissie is van mening dat het verzoekschrift wat betreft de belastingsregels van de EU 
geen overtreding van het EU-recht aan het licht brengt die de Commissie via een 
inbreukprocedure kan vervolgen. Er is geen bewijs dat de heffing in strijd zou zijn met de 
belangrijkste fiscale bepalingen van de EU, te weten:

(i) artikel 110 VWEU, dat verbiedt dat producten die uit andere lidstaten in Spanje worden 
ingevoerd niet gelijk worden behandeld ten opzichte van Spaanse producten;
(ii) artikel 401 van Richtlijn 2006/112/EG ("de btw-richtlijn"), aangezien duidelijk is dat de 
heffing niet kan worden beschouwd als een "omzetbelasting" in de zin van die bepaling; en,
(iii) artikel 1 van Richtlijn 2008/118/EG, aangezien de heffing geen omzetbelasting is en geen 
obstakels creëert voor de handel binnen de EU.

Daarbij zij erop gewezen dat de btw (de belangrijkste geharmoniseerde belastingheffing in 
EU-verband) wordt geheven op voorschotten die de leverancier van goederen of diensten 
ontvangt voorafgaande aan de feitelijke levering. De heffing van een belasting voor een dienst 
voordat de dienst werkelijk wordt geleverd, is dus geen uitzonderlijk kenmerk van betreffende
belastingheffing, zoals indienster lijkt te geloven.

De berekening van kosten voor waterdiensten wordt behandeld in artikel 9 van de 
Kaderrichtlijn waterbeleid, 2000/60/EG1. De definitie van "waterdiensten" in artikel 2, punt 
38, sub b), noemt met name installaties voor de verzameling en behandeling van afvalwater. 
De richtlijn stelt de terugwinning van de volledige kosten niet verplicht, maar eist alleen een 
redelijke bijdrage van de verschillende watergebruikers (waaronder huishoudens) aan de 
kostenterugwinning voor waterdiensten, met inachtneming van het beginsel 'de vervuiler 
betaalt'. Het is duidelijk dat behandeling van afvalwater een waterdienst is en dat hier dus 
kostenterugwinning van toepassing is. De lidstaten mogen tariefsystemen voor water opzetten 
op basis waarvan toekomstige afnemers al moeten betalen voordat de dienst operationeel is, 
en inderdaad zijn er lidstaten die dit ook doen.

Conclusie

De Commissie kan geen inbreuk op het EU-recht constateren op grond van de door indienster 
verstrekte informatie."
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