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ĪSS PAMATOJUMS 

Mērķis un darbības joma 

 

Komisijas priekšlikums ir daļa no plašākas PVN tiesību aktu paketes, kas paredzēta, lai PVN 

noteikumus pielāgotu arvien vairāk digitalizētas ekonomikas realitātei. Paketes mērķis 

kopumā ir samazināt atbilstības nodrošināšanas izmaksas un sarežģītību uzņēmumiem, 

samazināt ar neatbilstību saistītus ieņēmumu zaudējumus dalībvalstīm un nodrošināt, lai 

saistībā ar importēto preču PVN noteikumiem ES uzņēmumi nenonāktu nelabvēlīgā stāvoklī 

salīdzinājumā ar ārpussavienības valstu uzņēmumiem. Pakete tika pieminēta jau Digitālā 

vienotā tirgus stratēģijā un PVN rīcības plānā. 

 

Konkrētais priekšlikums grozīt Direktīvu 2006/112/EK (PVN direktīva) ļautu dalībvalstīm 

piemērot vienādu PVN likmi e-publikācijām (piemēram, e-grāmatām, e-avīzēm un e-

periodikai) un drukātiem izdevumiem. Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem e-

publikācijas tiek uzskatītas par “elektroniski sniegtiem pakalpojumiem”, tāpēc tām piemēro 

minimālo nodokļu likmi 15 % apmērā. Turpretī fiziskām publikācijām dalībvalstis var 

piemērot samazinātu nodokļa likmi (minimums ir 5 %), bet dažām dalībvalstīm ir piešķirtas 

tiesības samazināt likmi zem 5 % (īpaši samazinātas likmes) vai pat piemērot nulles likmes 

dažām publikācijām. 

 

Tādējādi priekšlikums ierosina nelielus tehniskus pielāgojumus PVN direktīvā, lai dotu 

dalībvalstīm iespēju piemērot samazinātas likmes, īpaši samazinātas likmes vai nulles likmes 

e-publikāciju PVN.  

 

Referenta nostāja  
 

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu, kas atspoguļo Parlamenta ilgstoši pausto viedokli, ka 

PVN noteikumu atšķirības starp fiziskām un elektroniskām publikācijām digitālajā laikmetā ir 

nepamatotas. Jaunajiem tiesību aktiem vajadzētu ieviest skaidrību plašsaziņas līdzekļu un 

grāmatu tirgū, palīdzēt uzņēmumiem izpētīt jaunus darbības modeļus (piemēram, kopīgus 

fizisku un elektronisku grāmatu piedāvājumus, kas iepriekš nebija iespējami) un, visbeidzot, 

samazināt cenas patērētājiem, tādējādi veicinot piekļuvi kultūras saturam. 

 

Referents ir ierosinājis divus mērķtiecīgus grozījumus Komisijas priekšlikumā. Pirmajā ir 

uzsvērts, ka vienlīdzīgu konkurences apstākļu izveide attiecībā uz PVN noteikumiem fiziska 

un elektroniska formāta publikācijām vajadzētu palīdzēt veicināt inovāciju un investīcijas 

radošajā saturā un tādējādi uzlabot vispārēju piekļuvi kultūras precēm un mācību materiāliem. 

Referents šajā kontekstā uzsver, ka arvien lielāka loma ir digitālai kultūras un radošā satura 

izplatīšanai, veicinot piekļuvi kultūras materiāliem un ļaujot autoriem un satura piegādātājiem 

uzrunāt jaunu un plašāku auditoriju. Otrais ir tikai precizēšanas jautājums. Tā kā audio 

publikācijām pašlaik PVN piemēro tādā pašā veidā kā klasiskajām fiziskajām publikācijām, e-

publikāciju pielāgotām un audio versijām ir jāpiemēro tādi paši noteikumi kā parastām e-

publikācijām. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu, ka personas, kas ir neredzīgas, ar redzes 

traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju, varētu gūt labumu no šīs izmaiņas PVN noteikumos. 

Komisija ir paskaidrojusi, ka pielāgotām un audio e-publikācijām saskaņā ar priekšlikumu 

tiktu piemērotas samazinātas PVN likmes. Apsvēruma grozījums ir iekļauts tāpēc, lai 

uzsvērtu šo jautājumu un paskaidrotu tā pamatojumu. 
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GROZĪJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Eiropas Parlaments 2011. gada 

13. oktobra rezolūcijā par VAT nākotni1a 

atgādināja, ka viens no nozīmīgākajiem 

PVN elementiem ir neitralitātes princips, 

un šī iemesla dēļ norādīja, ka “visām 

grāmatām, laikrakstiem un žurnāliem 

neatkarīgi no to formāta būtu jāpiemēro 

vienāda pieeja”. 

 _________________ 

 1a P7_TA(2011)0436. 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums  

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Saskaņā ar Komisijas digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju8 un lai sekotu līdzi 

tehnoloģiskajai attīstībai digitālajā 

ekonomikā, dalībvalstīm būtu jādod iespēja 

saskaņot PVN likmes elektroniski sniegtām 

publikācijām ar zemākām PVN likmēm 

publikācijām jebkurā fiziskā formātā. 

(2) Saskaņā ar Komisijas digitālā 

vienotā tirgus stratēģiju8 un lai sekotu līdzi 

tehnoloģiskajai attīstībai digitālajā 

ekonomikā, lai stimulētu inovāciju, 

jaunradi, investīcijas un jauna satura 

radīšanu un lai atbalstītu digitālo 

mācīšanos, zināšanu nodošanu un 

kultūras pieejamību un veicināšanu 

digitālajā vidē, dalībvalstīm būtu jādod 

iespēja saskaņot PVN likmes elektroniski 

sniegtām publikācijām ar zemākām PVN 

likmēm publikācijām jebkurā fiziskā 

formātā. Ieņēmumi, kas iegūti no šo 

elektronisko un fizisko PVN likmju 

saskaņošanas, būtu jāinvestē atpakaļ, lai 
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nodrošinātu šīs nozares izaugsmi. 

__________________ __________________ 

8 COM(2015)0192 final. 8 COM(2015)0192 final. 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a) Ļaujot dalībvalstīm piemērot 

samazinātas, īpaši samazinātas vai nulles 

likmes drukātām publikācijām un 

elektroniskām publikācijām, būtu jāsniedz 

ekonomisks labums patērētājiem, tādējādi 

veicinot lasīšanu, un arī izdevējiem, 

tādējādi veicinot investīcijas jaunā saturā 

un attiecībā uz laikrakstiem un žurnāliem 

samazinot atkarību no reklāmas. 

 

 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Lai novērstu samazinātu PVN 

likmju plašu izmantošanu audiovizuālam 

saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja 

piemērot samazinātu likmi grāmatām, 

laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem 

tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā 

formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai 

galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video 

satura. 

(5) Lai novērstu samazinātu PVN 

likmju plašu izmantošanu audiovizuālam 

saturam, dalībvalstīm būtu jādod iespēja 

piemērot samazinātu likmi grāmatām, 

laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem 

tikai tad, ja šīs publikācijas jebkurā fiziskā 

formātā vai elektroniski sniegtas pilnīgi vai 

galvenokārt nesastāv no mūzikas vai video 

satura. Ņemot vērā to, cik svarīgi ir 

veicināt grāmatu, laikrakstu un 

periodisko izdevumu pieejamību 

personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes 

traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu 

iemeslu dēļ Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas ...1a izpratnē, 

pielāgotas un audio elektroniskās 
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grāmatas, laikraksti un periodiskie 

izdevumi ir jāsaprot kā tādi, kas pilnīgi 

vai galvenokārt nesastāv no mūzikas vai 

video satura. Tāpēc samazinātās PVN 

likmes var piemērot arī šiem formātiem. 

 __________________ 

 1a Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva ... par noteiktiem atļautiem ar 

autortiesībām un blakustiesībām 

aizsargātu darbu un citu tiesību objektu 

lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir 

neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar 

citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un 

ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par 

dažu autortiesību un blakustiesību 

aspektu saskaņošanu informācijas 

sabiedrībā (COM(2016)0596 final, 

2016/0278(COD)) (OV ..., ... lpp.). 
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA 
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