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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0060/2012, adresată de Maria Carmen Valverde Sanvisen, de 
cetățenie spaniolă, privind taxa pentru tratarea apei aplicată în comuna 
Seria (Huesca)

1. Rezumatul petiției

Petiționara reclamă o taxă pentru tratarea apei (cánon de saneamiento de aguas) aplicată de 
guvernul provincial din Huesca (Diputación de Huesca) asupra locuitorilor din satul său (Abi) 
situat în comuna Seria. Petiționara explică faptul că satul nu beneficiază de servicii de tratare 
a apei. După ce au sesizat autoritățile comunale, locuitorilor li s-ar fi spus că trebuie să 
plătească, deoarece s-au depus deja oferte pentru un proiect de stație de tratare a apei. Cu 
toate acestea, după cum subliniază petiționara, nu a fost demarată construirea stației. 
Petiționara dorește să știe dacă locuitorii ar trebui să plătească o taxă pentru tratarea apei, în 
ciuda faptului că nu beneficiază de acest serviciu. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționara este de părere că „taxa pentru epurarea apei” („canon de saneamiento de aguas”), 
impusă de Diputación de Huesca, este ilegală, întrucât stația de tratare a apelor reziduale nu a 
fost pusă încă în funcțiune, astfel încât nu se furnizează momentan servicii de epurare a apei. 
Cu toate acestea, Diputación susține că s-au depus deja oferte pentru stație, astfel că taxa 
trebuie plătită.   

Comisia este de părere că, în ceea ce privește normele fiscale ale UE, nu reiese din petiție 
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nicio încălcare a dreptului UE pe care Comisia să o poată ancheta prin intermediul unei 
proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Nu există dovezi conform cărora taxa în 
cauză încalcă principalele dispoziții fiscale relevante ale UE, precum:

(i) Articolul 110 din TFUE, care interzice discriminarea exercitată împotriva produselor 
introduse în Spania din alte state membre, în favoarea produselor spaniole;
(ii) Articolul 401 din Directiva 2006/112/CE („Directiva TVA”), întrucât este clar faptul că 
taxa în cauză nu poate fi considerată impozit „pe cifra de afaceri”, în sensul dispoziției 
menționate; și
(iii) Articolul 1 din Directiva 2008/118/CE, întrucât taxa în cauză nu reprezintă impozit pe 
cifra de afaceri și, în plus, nu pare să creeze obstacole în calea comerțului intern din UE.

Trebuie subliniat faptul că TVA-ul (principala taxa armonizată din cadrul UE) se percepe 
plăților în avans primite de către furnizorul de bunuri sau servicii înainte să aibă loc procesul 
de furnizare. Așadar, perceperea unei taxe pentru un serviciu înainte de prestarea serviciului 
în cauză nu este o caracteristică exclusivă a taxei, după cum consideră petiționara.

De fapt, taxarea serviciilor de utilizare a apei intră sub incidența Directivei cadru privind apa, 
200/60/CE1, articolul 9. Definiția noțiunii de „servicii de utilizare a apei” din articolul 2 
alineatul (38) litera (b) include în mod specific stațiile de colectare a apelor reziduale și 
stațiile de tratare. În temeiul acestei directive nu există necesitatea recuperării totale a 
costurilor; se impune numai o contribuție corespunzătoare a diverșilor consumatori de apă 
(inclusiv gospodării) la recuperarea costurilor pe care le presupun serviciile de utilizare a apei, 
luând în considerare principiul „poluatorul plătește”. Este clar că tratarea apelor reziduale este 
un serviciu de utilizare a apei și face, prin urmare, obiectul recuperării costurilor. Statele 
membre au permisiunea de a stabili sisteme de prețuri ale apei care să fie percepute 
consumatorilor înainte ca serviciul să intre în funcțiune, metodă la care apelează mai multe 
state membre.

Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate de petiționară, Comisia nu poate constata o încălcare a 
dreptului UE.
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