
 

IVA: Parlamento Europeu apoia taxas reduzidas
para livros e jornais em formato eletrónico
 
O Parlamento Europeu aprovou hoje uma proposta que permite aos Estados-Membros
aplicar às publicações eletrónicas a mesma taxa do IVA que as praticadas para as
publicações impressas.
 
Os países da UE vão poder passar a aplicar taxas reduzidas do IVA (5% no mínimo), taxas
super-reduzidas e taxas zero aos livros eletrónicos (e-books), aos jornais e às publicações
periódicas em formato eletrónico. As regras votadas pelos eurodeputados alteram a atual
Diretiva  IVA,  que determina que as publicações fornecidas por  via  eletrónica devem ser
tributadas à  taxa normal,  ou seja,  mínimo de 15%.
 
 
 
A proposta legislativa, aprovada por 590 votos a favor, oito contra e dez abstenções, permite
que os Estados-Membros alinhem as taxas do IVA aplicáveis às publicações eletrónicas com o
IVA atualmente em vigor para as publicações impressas. A diferença de tratamento tornou-se
cada vez menos justificada à medida que a economia digital se foi desenvolvendo, notam os
eurodeputados.
 
 
 
Segundo o texto aprovado pelo PE, “a possibilidade de os Estados-Membros aplicarem taxas
reduzidas, taxas super-reduzidas ou taxas zero às publicações impressas e às publicações
eletrónicas deve traduzir-se em benefícios económicos para os consumidores, promovendo
assim a leitura, e também para os editores, incentivando o investimento em novos conteúdos e,
no caso dos jornais e das revistas, reduzindo a dependência da publicidade”.
 
 
 
Estas regras não obrigam à alteração das taxas atualmente em vigor, apenas “libertam” os
Estados-Membros  de  quaisquer  restrições  para  fixarem  as  taxas  do  IVA  aplicáveis  às
publicações.
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A proposta, sobre a qual o PE é consultado, terá ainda de ser aprovada por unanimidade no
Conselho da UE. Esta é uma das iniciativas que visam contribuir para a criação de um Mercado
Único Digital. 
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Mais informação
Resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta que altera a Diretiva
2006/112/CE no que se refere às taxas do imposto sobre o valor acrescentado aplicadas aos
livros, aos jornais e às publicações periódicas
Nota do Serviço de Estudos do PE
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(+32) 498 98 33 36
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0189+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0189+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0189+0+DOC+XML+V0//PT
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603946/EPRS_ATA(2017)603946_EN.pdf
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