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Jednakowa stawka VAT na publikacje drukowane
i elektroniczne
W dniu 1 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie podatku od wartości
dodanej (VAT) na książki, gazety i czasopisma, którego celem jest zmiana dyrektywy VAT
i rozszerzenie możliwości stosowania stawek obniżonych do wszystkich publikacji, zarówno
drukowanych, jak i cyfrowych. W przypadku tej procedury konsultacji sprawozdanie zostanie
poddane pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym w maju.

Kontekst
Digitalizacja wywołała dyskusję na temat odmiennego traktowania publikacji drukowanych i cyfrowych
w kwestii obowiązującej stawki VAT. To jedno z wyzwań wynikających z rozwoju technologii; towary i usługi
cyfrowe mogą być dostarczane z jakiegokolwiek miejsca, co powoduje rozmycie pojęcia miejsca dostawy
używanego w unijnych ramach prawnych podatku VAT (aktualnie obowiązująca dyrektywa VAT
2006/112/WE z 2006 r.). Ramy te są obecnie przedmiotem przeglądu jako część pakietu legislacyjnego
dotyczącego podatku VAT w kontekście jednolitego rynku cyfrowego z dnia 1 grudnia 2016 r., wraz
z pierwszym rozporządzeniem dostosowującym dotyczącym szczególnych sytuacji związanych z usługami
świadczonymi drogą elektroniczną w kontekście handlu elektronicznego.
Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące VAT nie uwzględniają publikacji elektronicznych na liście
określonych towarów i usług, w stosunku do których państwa członkowskie mogą stosować obniżoną stawkę
— jest ona zarezerwowana dla publikacji dostarczanych „na wszystkich nośnikach fizycznych”. Zasada
neutralności podatkowej oznacza, że porównywalne sytuacje nie powinny być traktowane w różny sposób.
Rozwój publikacji elektronicznych, w odniesieniu do których nie można zastosować obniżonej stawki podatku
VAT, spowodował zmianę sytuacji, w obliczu której neutralność podatkowa powinna zostać poddana
ponownej ocenie. To właśnie jest celem wniosku dotyczącego zmiany dyrektywy 2006/112/WE.

Wyeliminowanie różnic w stawce VAT stosowanej do publikacji drukowanych
i elektronicznych
Obowiązująca struktura stawek VAT pochodzi z okresu sprzed rozwoju publikacji elektronicznych.
W uproszczeniu składa się ona z podstawowej stawki podatku VAT w wysokości co najmniej 15 %, która jest
stosowana do wszystkich towarów i usług (zasada domyślna), zaś państwo członkowskie ma możliwość
zastosowania jednej lub dwóch stawek obniżonych, nie niższych niż 5 %, wyraźnie ograniczonych do dostaw
towarów lub usług z kategorii wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy.
Pojawiły się także postulaty o jednakowe traktowanie publikacji drukowanych i elektronicznych, podkreślane
zwłaszcza w rezolucji Parlamentu Europejskiego (PE) z października 2011 r. w sprawie przyszłości podatku
VAT wyrażono wezwanie do jednakowego traktowania publikacji drukowanych i elektronicznych. Zarówno
Parlament Europejski we wspomnianej rezolucji, jak i Rada wezwały Komisję do przedstawienia wniosku
dotyczącego zmiany dyrektywy 2006/112/WE w celu wyeliminowania różnic między stawkami stosowanymi
do publikacji elektronicznych i drukowanych.

Wniosek ustawodawczy
W dniu 1 grudnia 2016 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie usunięcia z załącznika III do
dyrektywy odniesienia do „wszystkich nośników fizycznych” oraz określonych formatów publikacji
drukowanych. W przypadku publikacji cyfrowych oznaczałoby to wprowadzenie wyjątku od zasady mówiącej
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o tym, że usługi świadczone drogą elektroniczną mają być opodatkowane według stawki podstawowej, co
umożliwiłoby stosowanie stawki obniżonej oraz wprowadziłoby możliwość stosowania stawek nadzwyczajnie
obniżonych (poniżej minimalnego progu 5 %) na publikacje cyfrowe. Dostosowanie stawek VAT na publikacje
elektroniczne i drukowane zostało przyjęte z zadowoleniem, zwłaszcza przez wydawców i księgarzy.
W sprawozdaniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) (sprawozdawca: Tom Vandenkendelaere, PPE,
Belgia) Parlamentu Europejskiego, który pełni w tym przypadku jedynie funkcję konsultacyjną, wyrażono
poparcie dla wniosku Komisji w zakresie, w jakim dotyczy on korekty nierównych stawek VAT na publikacje
drukowane i elektroniczne, wyłączając jednocześnie kwestię tej korekty z dyskusji na temat przyszłych
ogólnych propozycji w sprawie stawek VAT. W dyskusjach w Radzie również wyrażono poparcie dla
propozycji stosowania stawki obniżonej w odniesieniu zarówno do publikacji drukowanych, jak i cyfrowych.
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