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Vec: Modernizácia právnych predpisov, ktoré sa týkajú DPH na účel podpory jednotného 
digitálneho trhu

Jednotný digitálny trh ostáva rozdrobený, čiastočne i v dôsledku spotrebných daní uplatňovaných na 
tovar a služby. Komisia v súčasnosti uvažuje o budúcnosti DPH, pričom by sa mali zohľadniť ciele 
stanovené v stratégii EÚ 2020. Súčasné znenie prílohy 3 smernice 2006/112/ES je prekážkou rozvoja 
nových digitálnych služieb. Pravidlá uplatňované pri knihách sú jedným z najvýraznejších príkladov. 
Podľa súčasného právneho rámca môžu členské štáty uplatňovať znížené sadzby na dodávky kníh 
vo všetkých fyzických podobách, zatiaľ čo na knihy v elektronickej podobe sa môže uplatňovať 
štandardná sadzba DPH vo výške najmenej 15 percent.  

V záujme vytvorenia skutočného jednotného digitálneho trhu by Európska únia mohla povoliť 
členským štátom uplatňovať dočasne zníženú sadzbu DPH na elektronicky poskytované služby 
kultúrneho obsahu. Táto nová kategória, ktorá by bola zaradená do prílohy 3 smernice 2006/112/ES, 
by mohla zahŕňať poskytovanie online služieb, ako je televízia, hudba, knihy alebo tlač, dodávateľmi 
so sídlom v EÚ každej osobe, ktorá nepodlieha dani a má tiež sídlo v EÚ. Nezávislá štúdia, ktorej 
vypracovanie zadalo GR TAXUD, podporuje túto myšlienku, keďže preukázala dôležitosť rozšírenia 
zníženej sadzby DPH na tovar kultúrneho charakteru a pre málo využívané odvetvia. 

1. Má Komisia v úmysle navrhnúť revíziu prílohy 3 smernice 2006/112/ES s cieľom zosúladiť 
dodávanie tovaru a poskytovanie elektronických služieb, a to s osobitným zreteľom na knihy, aby 
sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii medzi šírením diel online a offline? 

2. Má Komisia v úmysle navrhnúť revíziu smernice 2008/8/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania 
služieb, v záujme dosiahnutia súladu so zásadami dohodnutými v rámci OECD do 1. januára 
2015?

3. Má Komisia v úmysle navrhnúť revíziu prílohy 3 smernice 2006/112/ES s cieľom zaviesť novú 
kategóriu elektronicky poskytovaných služieb kultúrneho obsahu, ktorá je nevyhnutným krokom 
k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020?
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