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TEKSTY PRZYJĘTE 
 

P8_TA(2017)0233 

Stawki podatku od wartości dodanej stosowane do książek, gazet i 

czasopism * 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w 

odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i 

czasopism (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 

 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2016)0758), 

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 

Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0529/2016), 

– uwzględniając art. 78c Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 

Kultury i Edukacji (A8-0189/2017), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu 

przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za 

stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 

i Komisji oraz parlamentom narodowym. 

Poprawka   1 



 

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw -1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) Różnica między spodziewanymi 

dochodami z VAT a VAT rzeczywiście 

pobranym (tzw. luka w podatku VAT) w 

Unii wyniosła w 2013 r. ok. 170 mld EUR, 

a oszustwa transgraniczne przyczyniają 

się do ubytku dochodów z tytułu VAT w 

Unii w wysokości ok. 50 mld EUR rocznie, 

w związku z czym VAT jest istotną kwestią 

wymagającą rozwiązania na szczeblu UE. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE7 

stanowi, że państwa członkowskie mają 

prawo stosować obniżone stawki podatku 

od wartości dodanej (VAT) do publikacji 

na wszystkich nośnikach fizycznych. 

Obniżonej stawki podatku VAT nie można 

jednak stosować do publikacji 

dostarczanych drogą elektroniczną, które 

podlegają podstawowej stawce VAT. 

(1) Dyrektywa Rady 2006/112/WE7 

stanowi, że państwa członkowskie mają 

prawo stosować obniżone stawki podatku 

od wartości dodanej (VAT) do publikacji 

na wszystkich nośnikach fizycznych. 

Obniżonej stawki podatku VAT nie można 

jednak stosować do publikacji 

dostarczanych drogą elektroniczną, które 

podlegają podstawowej stawce VAT, co 

stawia publikacje dostarczane drogą 

elektroniczną w niekorzystnej sytuacji 

oraz hamuje rozwój tego rynku. Ta 

niekorzystna sytuacja może utrudnić 

rozwój gospodarki cyfrowej w Unii. 

____________ _____________ 

7 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1). 

7 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 

systemu podatku od wartości dodanej 

(Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1). 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 1 a (nowy) 



 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) W rezolucji w sprawie przyszłości 

podatku VAT z dnia 13 października 2011 

r.7a Parlament Europejski przypomniał, że 

jedną z kluczowych cech podatku VAT 

jest zasada neutralności, a zatem 

„wszystkie książki, gazety i czasopisma, 

niezależnie od ich formatu, powinny 

podlegać takiemu samemu 

opodatkowaniu”. 

 _________________ 

 7a Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0436. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Zgodnie z realizowaną przez 

Komisję strategią jednolitego rynku 

cyfrowego8 oraz aby nadążyć za postępem 

technologicznym w gospodarce cyfrowej, 

należy umożliwić państwom 

członkowskim dostosowanie stawek VAT 

na publikacje dostarczane drogą 

elektroniczną do niższych stawek VAT na 

publikacje dostarczane na wszystkich 

nośnikach fizycznych.  

(2) Zgodnie z realizowaną przez 

Komisję strategią jednolitego rynku 

cyfrowego8 oraz z określonym w niej 

celem, aby Europa była konkurencyjna w 

kontekście globalnym i by była światowym 

liderem gospodarki cyfrowej, należy 

umożliwić państwom członkowskim 

dostosowanie stawek VAT na publikacje 

dostarczane drogą elektroniczną do 

niższych stawek VAT na publikacje 

dostarczane na wszystkich nośnikach 

fizycznych, a tym samym pobudzić 

innowacje, zachęcić do tworzenia i 

produkowania nowych treści oraz 

inwestowania w nie, a także wesprzeć 

cyfrowe uczenie się, transfer wiedzy oraz 

dostęp do kultury w środowisku cyfrowym 

oraz jej promocję,  

____________ _____________ 

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

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący dyrektywy 



 

 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Możliwość zastosowania przez 

państwa członkowskie obniżonej, 

nadzwyczajnie obniżonej lub zerowej 

stawki podatkowej w odniesieniu do 

publikacji drukowanych i publikacji 

elektronicznych powinna doprowadzić do 

transferu korzyści ekonomicznych na 

konsumentów, a tym samym promocji 

czytelnictwa, a także na wydawców, 

których zachęci do inwestycji w nowe 

treści, a w przypadku gazet i czasopism – 

zmniejszy zależność od reklamodawców. 

 

Poprawka   6 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(3) W planie działania w sprawie VAT9 

Komisja wskazała, że publikacje 

dostarczane drogą elektroniczną powinny 

być objęte takim samym preferencyjnym 

traktowaniem pod względem stawki VAT 

jak publikacje dostarczane na wszystkich 

nośnikach fizycznych. Aby osiągnąć 

powyższy cel, należy umożliwić 

wszystkim państwom członkowskim 

stosowanie obniżonej stawki VAT lub 

niższych obniżonych stawek VAT, w tym 

przyznawanie zwolnień z prawem do 

odliczenia VAT zapłaconego na 

poprzednim etapie, w odniesieniu do 

dostaw książek, gazet i czasopism. 

(3) W planie działania w sprawie VAT9 

Komisja wskazała, że publikacje 

dostarczane drogą elektroniczną powinny 

być objęte takim samym preferencyjnym 

traktowaniem pod względem stawki VAT 

jak publikacje dostarczane na wszystkich 

nośnikach fizycznych. Aby osiągnąć 

powyższy cel, należy umożliwić 

wszystkim państwom członkowskim 

stosowanie obniżonej stawki VAT lub 

niższych obniżonych stawek VAT, w tym 

przyznawanie zwolnień z prawem do 

odliczenia VAT zapłaconego na 

poprzednim etapie, w odniesieniu do 

dostaw książek, gazet i czasopism. Ta 

propozycja jest zgodna z celem przyznania 

państwom członkowskim większej 

swobody w ustalaniu własnych stawek 

VAT w ostatecznym systemie VAT 

opartym na miejscu przeznaczenia. 

_________________ _________________ 

9 COM(2016)0148 final 9 COM(2016)0148 final. 

 



 

 

Poprawka   7 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 3 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Zgodnie z planem działania w 

sprawie VAT celem tej dyrektywy jest 

stworzenie w państwach członkowskich 

prostszych, bardziej odpornych na 

oszustwa i przyjaznych dla biznesu 

systemów VAT, jak również dotrzymanie 

kroku rozwojowi dzisiejszej gospodarki 

cyfrowej i mobilnej. 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(5) Aby uniknąć nadmiernego 

wykorzystania obniżonych stawek VAT w 

odniesieniu do treści audiowizualnych, 

państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość stosowania obniżonej stawki do 

książek, gazet i czasopism jedynie w 

przypadku, gdy te publikacje, dostarczane 

zarówno na wszystkich nośnikach 

fizycznych, jak i drogą elektroniczną, nie 

składają się w całości lub w przeważającej 

mierze z treści muzycznych lub wideo. 

(5) Aby uniknąć nadmiernego 

wykorzystania obniżonych stawek VAT w 

odniesieniu do treści audiowizualnych, 

państwa członkowskie powinny mieć 

możliwość stosowania obniżonej stawki do 

książek, gazet i czasopism jedynie w 

przypadku, gdy te publikacje, dostarczane 

zarówno na wszystkich nośnikach 

fizycznych, jak i drogą elektroniczną, nie 

składają się w całości lub w przeważającej 

mierze z treści muzycznych lub wideo. 

Mając na uwadze znaczenie, jakie ma 

ułatwienie dostępu do książek, gazet i 

czasopism osobom niewidomym, 

słabowidzącym i osobom z 

niepełnosprawnością uniemożliwiającą 

zapoznawanie się z drukiem w myśl 

dyrektywy ... Parlamentu Europejskiego i 

Rady9a, książki, gazety i czasopisma w 

formie dostosowanej do potrzeb tych osób 

oraz w elektronicznej wersji audio należy 

uznawać za materiały, które nie składają 

się w całości lub w przeważającej mierze z 

treści muzycznych lub wideo. W związku z 

tym można by do nich również zastosować 

obniżone stawki VAT. 



 

 

 __________________ 

 9a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie niektórych dozwolonych 

sposobów korzystania z utworów i innych 

przedmiotów chronionych prawem 

autorskim i prawami pokrewnymi z 

korzyścią dla osób niewidomych, osób 

słabowidzących i osób z 

niepełnosprawnością uniemożliwiającą 

zapoznawanie się z drukiem, oraz w 

sprawie zmiany dyrektywy 2001/29/WE w 

sprawie harmonizacji niektórych 

aspektów praw autorskich i pokrewnych w 

społeczeństwie informacyjnym 

(COM(2016)0596 final, 2016/0278(COD)) 

(Dz.U. ..., s. ...). 

 

Poprawka   9 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 5 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Przyznanie państwom 

członkowskim swobody stosowania 

obniżonych lub nadzwyczajnie obniżonych 

stawek VAT w odniesieniu do e-książek, e-

gazet i e-czasopism mogłoby zapewnić 

wydawcom możliwość nowych marż zysku 

oraz inwestowania w nowe treści w 

porównaniu z obecnym modelem 

zależnym w dużym stopniu od reklam. Na 

szczeblu unijnym należy też zainicjować 

bardziej ogólną analizę modelu 

finansowania treści elektronicznych. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (6a) Elastyczność zapewniona 

państwom członkowskim na mocy 

obecnego wniosku w żaden sposób nie 

przesądza o ostatecznym systemie VAT, 



 

 

który ma zostać wprowadzony i w ramach 

którego każde zwiększenie elastyczności 

trzeba będzie rozważyć w kontekście 

skutków dla funkcjonowania jednolitego 

rynku, zakresu oszustw związanych z 

VAT, wzrostu kosztów prowadzenia 

działalności oraz ryzyka nieuczciwej 

konkurencji. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 6 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  (6b) Niniejsza dyrektywa umożliwia 

państwom członkowskim wyeliminowanie 

nierównego traktowania, nie likwiduje 

jednak potrzeby zapewnienia bardziej 

skoordynowanego, efektywnego i 

prostszego systemu obniżonych stawek 

VAT, przewidującego mniejszą liczbę 

wyjątków. 

 

Poprawka   12 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 

Dyrektywa 2006/112/WE 

Załącznik III – punkt 6 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) dostarczanie książek, również w 

formie wypożyczeń w bibliotekach, 

dzienników i czasopism, z wyłączeniem 

materiałów, które w całości lub w 

przeważającej mierze służą celom 

reklamowym, oraz materiałów, które w 

całości lub w przeważającej mierze 

składają się z treści muzycznych lub 

wideo; 

(6) dostarczanie książek, również w 

formie wypożyczeń w bibliotekach, 

dzienników i czasopism, z wyłączeniem 

materiałów, które w całości lub w 

przeważającej mierze służą celom 

reklamowym, oraz materiałów, które w 

całości lub w przeważającej mierze 

składają się z treści muzycznych lub 

wideo, łącznie z broszurami, ulotkami i 

podobnymi materiałami drukowanymi, 

książeczkami obrazkowymi, książeczkami 

do rysowania lub kolorowania dla dzieci, 

nutami drukowanymi lub w postaci 

rękopisu, mapami, mapami 



 

 

hydrograficznymi lub podobnymi. 

 

Poprawka   13 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 2a 

 Monitorowanie 

 W terminie do dnia ... [trzy lata po wejściu 

w życie niniejszej dyrektywy] Komisja 

Europejska sporządza sprawozdanie 

określające, które państwa członkowskie 

przyjęły podobne obniżone lub 

nadzwyczajnie obniżone stawki VAT w 

odniesieniu do książek, dzienników i 

czasopism oraz ich elektronicznych 

odpowiedników, a ponadto ocenia wpływ 

tych środków na budżet i rozwój sektora 

kultury. 

 


