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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0564/2006, którą złożył Sandro Adriani (obywatel Włoch), w sprawie obniżonej 
stawki VAT od urządzeń audiowizualnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się podjęcia przez Unię Europejską działań na rzecz znacznego 
obniżenia stawki VAT od urządzeń audiowizualnych (do użytku domowego), argumentując, 
że np. w Hiszpanii stawka VAT od płyt DVD wynosi 4%. Składający petycję wzywa również 
do przyjęcia silniejszych środków przeciwdziałających piractwu.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 28 listopada 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji na mocy art. 192 ust. 4 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

A. Fakty

Składający petycję domaga się podjęcia przez Unię Europejską działań na rzecz znacznego 
obniżenia stawki VAT od urządzeń audiowizualnych (do użytku domowego), argumentując, 
że np. w Hiszpanii stawka VAT od płyt DVD wynosi 4%. Składający petycję wzywa również 
do przyjęcia silniejszych środków przeciwdziałających piractwu. 

B. Analiza prawna

Art. 93 i nast. dyrektywy 2006/112/WE1 (zwanej dalej „dyrektywą VAT”) określają zasady 
  

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11. 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej. Ta dyrektywa zastąpiła szóstą dyrektywę VAT od 1.1.2007 r., stając się tym samym podstawowym 
aktem ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego podatku VAT. 
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dotyczące stawek stosowanych do celów podatku od wartości dodanej (VAT). Zgodnie z art. 
96-99 państwa członkowskie stosują jednolitą stawkę VAT liczoną jako procent kwoty 
podlegającej opodatkowaniu, która, od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r., nie może być 
niższa niż 15%.1 Ponadto, państwa członkowskie mogą stosować jedną albo dwie obniżone 
stawki, które zgodnie z art. 96-99 dyrektywy VAT nie mogą być niższe niż 5%. Te obniżone 
stawki mogą być jednak stosowane jedynie w stosunku do towarów i usług 
wyszczególnionych w załączniku III do dyrektywy VAT2. Żadna z kategorii zawartych w 
załączniku III nie obejmuje urządzeń audiowizualnych, włącznie ze sprzętem do użytku 
domowego czy płytami DVD. W rezultacie ani Włochy, ani Hiszpania nie mogą wprowadzać 
obniżonych stawek VAT od tych towarów.

O ile wiadomo Komisji, Hiszpania i Włochy stosują standardowe stawki VAT od towarów, o 
których mowa. Niewykluczone jednak, że składający petycję odnosi się do przypadków, w 
których obowiązuje obniżona stawka VAT od tych płyt DVD, które sprzedawane są jako 
towar towarzyszący głównym towarom podlegającym obniżonej stawce VAT. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału, jeśli z ekonomicznego punktu widzenia dwa towary są 
przedmiotem jednej transakcji, której rozdzielanie byłoby nienaturalne, stawka podatku od 
głównego towaru, w przeciwieństwie do towaru towarzyszącego, obowiązuje w stosunku do 
obu produktów3. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy płyta DVD o mniejszej wartości 
(tym samym towar towarzyszący) sprzedawana jest razem z książką lub czasopismem, 
opodatkowanymi obniżoną stawką VAT. 

Odnośnie do żądania wprowadzenia obniżonej stawki VAT od urządzeń audiowizualnych, 
warto pamiętać, że obniżone stawki lub zwolnienia z podatku zawarte w dyrektywie VAT są 
wyjątkami od ogólnych zasad leżących u podstaw wspólnotowego systemu VAT. 
Wprowadzenie kolejnej opcji stosowania obniżonej stawki może doprowadzić do większego 
rozdrobnienia rynku wewnętrznego, ponieważ niektóre państwa członkowskie 
opowiedziałyby się za taką możliwością, podczas gdy inne nie. Obecnie wszystkie 27 państw 
członkowskich opodatkowuje urządzenia audiowizualne standardowymi stawkami VAT, 
które już leżą w przedziale od 15% do 25%. Dlatego też rozszerzenie załącznika III do 
dyrektywy VAT nie wydaje się działaniem pożądanym, ponieważ różnice w wysokości 
podatku od wartości dodanej nakładanego na powyższe towary wewnątrz Wspólnoty mogą 
jeszcze wzrosnąć. 

W odniesieniu do środków przeciwdziałających piractwu należy podkreślić, że Komisja 
ciągle pracuje nad wzmocnieniem obecnych rozwiązań i opracowaniem nowych. Ważnym 
przykładem takiego działania jest przedstawiony przez Komisję w 2006 r. projekt dyrektywy 
w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw 

  
1 Tamże, art. 96 i 97.
2 Tamże, art. 98.

3  Patrz wyrok z 27.10.2005 r. w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV 
Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën, Dz.U. z 28.1.2006, C22/1.
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własności intelektualnej1.

Wniosek

Komisja uważa, że nie wprowadzając obniżonej stawki VAT od urządzeń audiowizualnych i 
płyt DVD Włochy i Hiszpania nie naruszają prawa wspólnotowego. 

  
1 Zmieniony projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego 
mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej, przyjęty w dniu 26 kwietnia 2006 r. 
(COM(2006)168). 
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