
Служба „Преса и 
информация“ 

Съд на Европейския съюз 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ № 23/15 

Люксембург, 26 февруари 2015 г. 

Решение по дело C-43/14 
ŠKO-ENERGO s.r.o./Odvolací finanční ředitelství 

 

Правото на Съюза не допуска наложения в Чехия данък при безвъзмездно 
придобиване от производители на електроенергия на квоти за емисии на 

парникови газове, ако с него се облагат над 10 % от квотите 

 

 
Директивата относно схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките 
на Съюза1 предвижда, че през периода 2008—2012 г. държавите членки разпределят най-
малко 90 % от квотите безплатно. 

През 2011 г. и 2012 г. чешкото законодателство налага данък върху даренията със ставка от 
32 % при безвъзмездно придобиване на квоти от производители на електроенергия. 
Приходите от този данък са предназначени за подпомагане на операторите на 
фотоволтаични централи. 

ŠKO-ENERGO, чешки производител на електроенергия, на когото е наложен такъв данък, 
оспорва по съдебен ред съвместимостта му с директивата. Nejvyšší správní soud 
(Върховният административен съд на Чешката република), пред който е подадена жалба по 
спора, иска от Съда на Европейския съюз да установи дали директивата допуска този данък. 

В постановеното днес решение Съдът най-напред напомня, че с оглед предвиденото 
максимално допустимо възмездно разпределяне на 10 % от квотите за емисии, директивата 
не допуска не само пряко определяне на цена за разпределяните квоти за емисии на 
парникови газове, но и последващо налагане на тежест на основание на извършеното 
разпределение. Ето защо спорният данък, който се налага при извършване на 
разпределение на квоти, е несъвместим с директивата, ако не се ограничава само до 
посоченото максимално допустимо възмездно разпределяне, като запитващата юрисдикция 
следва да установи дали в случая това е така. 
 
Съдът констатира също, че целта за осигуряване на допълнителни приходи за някои 
производители на екологична енергия не може да служи като основание за налагането на 
разглеждания данък. Всъщност тази цел не е сред преследваните с директивата цели. 
 
Целта на директивата за закрила на някои производствени сектори от рязка загуба на 
конкурентоспособност поради въвеждането на пазар на квотите предполага ограниченото 
възмездно разпределение на само 10 % от броя на квотите да бъде преценявано от 
гледна точка на операторите на всеки един от съответните сектори, а не спрямо всички 
издадени от държавата членка квоти. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Преюдициалното запитване позволява на юрисдикциите на държавите членки, в 
рамките на спор, с който са сезирани, да се обърнат към Съда с въпрос относно тълкуването на 

                                                 
1 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 
96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, стр. 32; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 10, стр. 78). 
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правото на Съюза или валидността на акт на Съюза. Съдът не решава националния спор. 
Националната юрисдикция трябва да се произнесе по делото в съответствие с решението на Съда. 
Това решение обвързва по същия начин останалите национални юрисдикции, когато са сезирани с 
подобен въпрос. 

 

Неофициален документ, предназначен за медиите, който не обвързва Съда. 

Пълният текст на съдебното решение е публикуван на уебсайта CURIA в деня на обявяването.  

За допълнителна информация се свържете с Илияна Пальова  (+352) 4303 3708 
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