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RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/…
av den
om ändring av direktiv 2006/112/EG
vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 113,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europaparlamentets yttrande 1,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 2,
i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och
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EUT C 307, 30.8.2018, s. 205.
EUT C 345, 13.10.2017, s. 79.
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av följande skäl:
(1)

I rådets direktiv 2006/112/EG 1 föreskrivs att medlemsstaterna får tillämpa reducerade
mervärdesskattesatser på publikationer på alla typer av fysiska bärare. En reducerad
mervärdesskattesats får dock inte tillämpas på publikationer som tillhandahålls på
elektronisk väg, vilka måste beskattas enligt normalskattesatsen för mervärdesskatt.

(2)

I linje med kommissionens meddelande av den 6 maj 2015 om en strategi för en inre
digital marknad i Europa bör medlemsstaterna, för att hålla sig à jour med de tekniska
framstegen i den digitala ekonomin, ges möjlighet att anpassa mervärdesskattesatserna för
publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg till de lägre mervärdesskattesatserna
för publikationer som tillhandahålls på fysiska bärare.
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Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för
mervärdesskatt (EUT L 347, 11.12.2006, s. 1).
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(3)

I kommissionens meddelande av den 7 april 2016 om en handlingsplan för mervärdesskatt
angav kommissionen att publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg bör kunna dra
nytta av samma förmånliga mervärdesskattesats som publikationer som tillhandahålls på
fysiska bärare. I den nyligen avkunnade domen i mål C-390/15 1 bedömde domstolen att
tillhandahållande av digitala publikationer på alla typer av fysiska bärare och
tillhandahållande av digitala publikationer på elektronisk väg utgör jämförbara situationer.
Det är därför lämpligt att införa en möjlighet för alla medlemsstater att tillämpa en
reducerad mervärdesskattesats på tillhandahållande av böcker, tidningar och tidskrifter
oberoende av huruvida de tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg. Av
samma skäl är det lämpligt att de medlemsstater som för närvarande i enlighet med
unionsrätten tillämpar mervärdesskattesatser som är lägre än den minimiskattesats som
fastställs i artikel 99 i direktiv 2006/112/EG eller beviljar undantag med rätt till avdrag för
den mervärdesskatt som betalats i det föregående ledet för vissa böcker, tidningar eller
tidskrifter som tillhandahålls på fysiska bärare tillåts tillämpa samma
mervärdesskattebehandling på sådana böcker, tidningar eller tidskrifter när de
tillhandahålls på elektronisk väg.

(4)

Sedan den 1 januari 2015 har mervärdesskatt på alla tjänster som tillhandahålls på
elektronisk väg uppburits i den medlemsstat där kunden är baserad. Med tanke på
genomförandet av den destinationsbaserade principen är det inte längre nödvändigt att
tillämpa normalskattesatsen för publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg för att
säkerställa den inre marknadens upprättande och funktion och undvika snedvridning av
konkurrensen.
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Domstolens dom av den 7 mars 2017, RPO, C-390/15, ECLI:EU:C:2017:174, punkt 49.
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(5)

För att förhindra en utbredd användning av reducerade mervärdesskattesatser för
audiovisuellt innehåll bör medlemsstaterna endast ges möjlighet att tillämpa en reducerad
skattesats på böcker, tidningar och tidskrifter, om dessa publikationer, oberoende av om de
tillhandahålls på fysiska bärare eller på elektronisk väg, inte helt eller huvudsakligen består
av musik- eller videoinnehåll.

(6)

Medlemsstaterna bör behålla rätten att fastställa mervärdesskattesatser för publikationer
och begränsa tillämpningsområdet för reducerade mervärdesskattesatser, även i fall där
digitala publikationer erbjuder samma innehåll, förutsatt att detta kan motiveras objektivt.

(7)

Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att ge medlemsstaterna möjlighet att tillämpa
samma mervärdesskattesatser på publikationer som tillhandahålls på elektronisk väg som
de för närvarande tillämpar på publikationer på alla typer av fysiska bärare, inte i tillräcklig
utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan snare kan uppnås bättre på unionsnivå,
kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om
Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta
direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(8)

Direktiv 2006/112/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1
Direktiv 2006/112/EG ska ändras på följande sätt:
1.

I artikel 98.2 ska andra stycket ersättas med följande:
”De reducerade skattesatserna får inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls på
elektronisk väg, med undantag av sådana som omfattas av punkt 6 i bilaga III.”

2.

I artikel 99 ska följande punkt läggas till:
”3.

Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel får de medlemsstater som
den 1 januari 2017 i enlighet med unionsrätten tillämpade reducerade skattesatser
som är lägre än den minimiskattesats som fastställs i denna artikel eller beviljade
undantag med rätt till avdrag för den mervärdesskatt som betalats i det föregående
ledet för tillhandahållandet av vissa varor som avses i punkt 6 i bilaga III, förutom de
skattesatser som avses i artikel 98.1, också tillämpa samma
mervärdesskattebehandling i fall där tillhandahållandet sker på elektronisk väg i
enlighet med punkt 6 i bilaga III.”
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3.

I bilaga III ska punkt 6 ersättas med följande:
”6.

Tillhandahållande, inklusive lån från bibliotek, av böcker, tidningar och tidskrifter,
antingen på fysiska bärare eller på elektronisk väg eller bådadera (inbegripet
broschyrer, foldrar och liknande trycksaker, bilder-, tecknings- och målarböcker för
barn, noter i tryck eller manuskript, kartor och hydrografiska och liknande kartor),
förutom publikationer som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam och
publikationer som helt eller huvudsakligen består av videoinnehåll eller hörbar
musik.”
Artikel 2

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
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Artikel 3
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i

På rådets vägnar
Ordförande
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