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Temats: PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai

Vienotais digitālais tirgus joprojām ir sadrumstalots, un daļēji tajā vainojami precēm un pakalpojumiem 
piemērojamie patēriņa nodokļi. Komisija pašlaik apsver PVN turpmāko piemērošanu, un būtu jāņem 
vērā stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktie mērķi. Pašreizējais Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikuma 
formulējums rada šķēršļus jaunu digitālo pakalpojumu attīstībai. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir 
grāmatām piemērojamie noteikumi. Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu dalībvalstis var 
piemērot samazinātas likmes visa veida fiziskā formātā izdotām grāmatām, savukārt elektroniskajām 
grāmatām iespējams piemērot PVN pamatlikmi vismaz 15 procentu apmērā. 

Lai izveidotu efektīvu vienotu digitālo tirgu, Eiropas Savienība varētu ļaut dalībvalstīm uz laiku 
piemērot samazinātu PVN likmi elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar kultūru. Šo 
jauno kategoriju, kas tiktu iekļauta Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikumā, varētu piemērot tādiem 
tiešsaistes pakalpojumiem, cita starpā ar televīziju, mūziku, grāmatām vai presi saistītiem tiešsaistes 
pakalpojumiem, kurus ES reģistrēts pakalpojumu sniedzējs sniedz jebkurai personai, kas nav nodokļu 
maksātāja un arī ir reģistrēta ES. Pēc Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta 
pasūtījuma veiktā neatkarīgā pētījumā ir atbalstīts šis ierosinājums — tā rezultāti liecina par to, ka ir 
svarīgi paplašināt samazināto PVN likmju piemērošanas jomu, ietverot tajā arī kultūras preces un 
nozares, kurās ir nepietiekams patēriņa līmenis. 

1. Vai Komisija ir paredzējusi ierosināt Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikuma pārskatīšanu, lai veiktu 
saskaņošanu attiecībā uz preču piegādi un elektronisko pakalpojumu sniegšanu, īpašu uzmanību 
pievēršot grāmatām, un tādējādi novērstu jebkādu diskrimināciju starp darbu izplatīšanu 
bezsaistē un tiešsaistē?

2. Vai Komisija ir paredzējusi ierosināt Direktīvas 2008/8/EK pārskatīšanu attiecībā uz pakalpojumu 
sniegšanas vietu, lai nodrošinātu ESAO ietvaros saskaņoto principu ievērošanu līdz 2015. gada 
1. janvārim?

3. Vai Komisija ir paredzējusi ierosināt Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikuma pārskatīšanu, lai 
ieviestu jaunu kategoriju, ietverot elektroniski sniegtos pakalpojumus saistībā ar kultūru, kas ir 
viens no nepieciešamajiem pasākumiem stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai?
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