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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000040/2015 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Sophia in 't Veld, Guy Verhofstadt, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Fredrick Federley, 

Juan Carlos Girauta Vidal, Kaja Kallas, Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake 
w imieniu grupy ALDE 

Przedmiot: Obniżone stawki VAT na książki i prasę w formacie cyfrowym 

Podstawowym założeniem agendy cyfrowej UE jest rozwój jednolitego rynku cyfrowego z myślą o 
generowaniu w Europie inteligentnego, trwałego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w celu 
pobudzenia innowacji, wzrostu gospodarczego i postępu. 

Obowiązujące przepisy VAT nie pozwalają jednak na stosowanie obniżonych stawek VAT do usług 
dostarczanych drogą elektroniczną, takich jak elektroniczne książki i prasa, co stawia je w 
niekorzystnej sytuacji w porównaniu z drukowanymi książkami i prasą. Powoduje to nie tylko 
zakłócenie konkurencji, ale również jest sprzeczne z celami agendy cyfrowej UE i strategii „Europa 
2020” na rzecz gospodarki opartej na wiedzy. 

Komisja przyznaje na piśmie, że podobne towary i usługi powinny podlegać jednakowym stawkom 
VAT oraz że należy uwzględniać postęp technologiczny1, jednak w prowadzonym obecnie przeglądzie 
europejskich przepisów w zakresie VAT nie przyjmuje aktywnej postawy. W następstwie decyzji 
Trybunału Sprawiedliwości2 zakazującej Francji i Luksemburgowi stosowania obniżonej stawki VAT na 
dostawę książek elektronicznych Komisja – zamiast podjąć zdecydowane kroki przeciwko 
dyskryminacyjnemu traktowaniu pod względem VAT usług cyfrowych – stwierdza, że spekulacje co do 
różnych opcji są przedwczesne (pismo komisarza P. Moscoviciego). 

W dniu 19 marca 2015 r. ministrowie kultury Niemiec, Francji, Włoch i Polski zwrócili się do UE o 
obłożenie e-książek taką samą stawką VAT jaka obowiązuje na książki drukowane, utrzymując, że na 
szczeblu europejskim należy wyraźnie potwierdzić zasadę neutralności pod względem 
technologicznym, tak aby nie narażać na szwank innowacji i rozwoju książek elektronicznych3. 

Czy – aby odpowiedzieć na aktualne wyzwania, dając europejskiej gospodarce pilnie potrzebny impuls 
i zapewniając czołową pozycję Europy w gospodarce cyfrowej – Komisja podejmie już od dawna 
niezbędne kroki w celu jak najszybszego przedstawienia wniosków w sprawie stawek VAT 
odzwierciedlających nowe realia w dobie internetu? 

Przedłożone: 20.4.2015 
Przekazane: 22.4.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 29.4.2015 

                                                      
1 

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matter
s/digital/report_digital_economy.pdf 

2  http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-03/cp150030pl.pdf. 
3  http://the-digital-reader.com/2015/03/ 20/french-german-italian-and-polish-govt-call-for-reduced-taxes-on-

ebooks/ 


