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Szanowny Panie Ministrze, 

nasza organizacja jako zwi~!zek pracodawcow grupuJe w swoich szeregach wydawcow 

wydaj~cych roznorodne tematycznie i cZystotliwosciowo tytuly prasowe, pocz~wszy od prasy 

lokalnej z takimi tytulami jak np. Tygodniki: Podhalanski, Zamojski, Plocki, Ciechanowski, 

tygodniki spoleczno-polityczne jak : W Sieci, Gazeta Polska, Polityka, Tygodnik Powszechny, Do 

Rzeczy, Gazeta Finansowa, caly segment prasy kobiecej, hobbystycznej, naukowej oraz dzienniki 

og6lnokrajowe jak Gazeta Polska Codziennie, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta 

Prawna, PuIs Biznesu, Parkiet, Super Express, Fakt, oraz wszystkie tytuly prasy regionalnej jak np. 

Kurier Szczecinski, Dziennik Baltycki, Dziennik Zachodni, Gazeta Pomorska, Gazeta W spolczesna, 

Polska The Times, Gazeta Wroclawska itd. 

Prawie siedem tysiycy rOZnorodnych tytulow prasowych wydawanych w Polsce wnosi kaZdego 

dnia swoj istotny wklad w budowy spoleczenstwa obywatelskiego, cdukuj~c obywateli i prezentuj~c 

zachodz~ce zmiany gospodarcze, kulturalne, naukowe, spoleczne i polityczne, ale tez organizuj~c 

wiele spolecznych przedsiywziyc i upowszechniaj~c opiniy spoleczn~. 

Doceniaj~c istotn~ roly prasy, a takze dbaj~c 0 rozwoj czytelnictwa prasy i ksi¥ki, w wielu 

Pailstwach Czlonkowskich Vnii Europejskiej w tyrn w Polsce ustawodawcy wprowadzili 

preferencyjne stawki podatku VAT dia prasy i ksi~ki drukowanej. Wraz z rozwojern nowych 

srodkow komunikacji i postttpem technologicznyrn, tradycyjne media drukowane uzupelniane s~ 

o nowe cyfrowe forrnaty Iub przez nie zastypowane. Nalezy jednak zauwaZYc, iz prasa czy ksi~ka 

drukowana i elektroniczna pozostaje jako jedno i to sarno dobro. Roia prasy i ksi~ (niezaleznie 
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od fonny rozpowszechniania) jest wci~ taka sarna i te same powody, kt6re brane byly pod uwagy 

w przypadku ustalenia zredukowanych b,!di zerowych stawek podatku VAT dla wersji 

drukowanych powinny bye wziyte pod uwagy w przypadku prasy i ksi,!zki elektronicznej. Ta fonna 

dystrybucji tresci jest bowiem jedynie odpowiedzi,! na rozw6j nowych technologii, 

a w konsekwencji zmieniaj,!ce siy zwyczaje czytelnik6w w sposobie ich konsumowania. Czytelnicy 

powinni miee dzis mozliwose swobodnego wyboru, kiedy i w jaki spos6b chc,! korzystae z tresci 

wysokiej jakosci (w fonnie papierowej, fonnatach cyfrowych, na nosnikach cyfrowych itd.). Unijny 

system V AT jak i krajowy nie powinny stanowie przeszkody w zapewnieniu tyrn konsumentom 

swobody wyboru. 

Dla przypomnienia, juz w grudniu 2010 roku Komisja Europejska opublikowala dokument pt. 

"Zielona Ksiyga w sprawie przyszlosci podatku VAT w strony prostszego, solidniejszego 

i wydajniejszego systemu podatku VAT" (KOM(2010) 695 wersja ostateczna). Dokument ten 

postulowal ujednolicenie i uproszczenie r6znorodnych system6w naliczania podatku VAT 

w Panstwach Czlonkowskich UE. 

Badania przeprowadzone we Francji na temat gospodarczych i budzetowych konsekwencji 

stosowania obnizonej stawki VAT od ksi,!zek elektronicznych, kt6re z powodzeniem mozna 

odnide do prasy elektronicznej, wykazaly, iz europejski rynek ksi,!zki elektronicznej m6glby 

rozwijae siy bardzo szybko (podobnie jak nast,!pilo to w USA po 2000 roku), gdyby srednia r6znica 

ceny ksi,!zki fizycznej a jej elektronicznyrn odpowiednikiem byla wyZsza. W Europie wynosi ona 

od 15 do 30% i jest niewystarczaj,!ca, by skutecznie walczye z piractwem i sprostae oczekiwaniom 

konsument6w, kt6rzy oczekuj'! roznicy co najmniej na poziomie 38%. Kluczowyrn elementem 

zwi,!zanyrn z wysilkami wszystkich podmiot6w zaangazowanych w lancuch wartosci, jesli chodzi 

o obnizanie cen, jakie musi zaplacie konsument, jest stawka VAT. Oczywiste, ze stosowanie stawki 

podstawowej uniemozliwia uzyskanie znizki oczekiwanej przez czytelnika. Ten stan rzeczy wspiera 

tylko ofensywy wielkich p61nocnoamerykanskich grup technologicznych (Amazon, Google, 

Apple), kt6re nie podlegaj,! systemowi podatku VAT. R6wnoczesnie, syrnulacje ekonomiczne 

przeprowadzone w trakcie realizacji badania pokazaly, ze wplyw obnizonej stawki VAT bylby nie 

tylko calkowicie pozytywny na poziom sprzedaZy ksi,!zek i wzrost czyte1nictwa, ale takZe 

korzystny, jesli chodzi 0 budzetowy przych6d podatku VAT uzyskiwanego od czytelnik6w ksi(}i;ek 

elektronicznych. Badania francuskie wykazuj,!, ze obnizenie stawki VAT od ksi~ek 

elektronicznych do 5,5% obniza cent( ksi(}Zki 040%, przy zachowaniu tych sarnych dochod6w dia 

wszystkich podmiot6w. 

W tyrn kontekscie warto podkr-esli6, ze w ·komunikacie Komisji do Parlarnentu Europejskiego, 

Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno.:Spolecznego w sprawie przyszlosci podat:l.'U VAT
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w stront( prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (komunikat z dnia 6 

grudnia 2011 KOM(20 11 )851) Komisja zauwazyla, ze przy okreslaniu stawki VAT nalezy wzi,!c 

pod uwagt( postt(P technologiczny tak, aby uzyskac zbieznosc pomit(dzy srodowiskiem on-line 

i swiatem fizycznym. Takie stanowisko wyrazil takZe Komisarz Algirdas Semeta w liscie 

skierowanym do wydawcow z 19 stycznia 2012 roku. W paidziemiku 2011 roku Parlament 

Europejski przyj,!l sprawozdanie w sprawie przyszlosci podatku VAT, w ktorym stwierdzono, iz 

ksi¥ki, czasopisma oraz gazety - bez wzglt(du na formt( - powinny byc objt(te t'! sam,! stawk,! 

podatku VAT (201112082(INI». 0 braku uzasadnienia dla utrzymywania rozroznienia na 

publikacje cyfrowe oraz wydane na fizycznych nosnikach, wspomniala takze w swojej wypowiedzi 

z dnia 21 listopada 2011 r. Komisarz do Spraw Agendy Cyfrowej - Neehe Kroes. Takie sarno 

stanowisko zaprezentowala 25 maja 2012 Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, 

wielojt(zycznosci i mlodziezy. 

Niewlasciwosc zroznicowania stawek VAT w stosunku do prasy i ksi,!zek na roznych nosnikach 

podniosla rowniez w Polsce prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywate1skich, ktora 

w wyst,!pieniach do ministra finansow (z 7 marca 2012 r.) i do ministra administracji i cyfryzacji 

(z 16 maja 2012 r.) poinformowala, iz w Biurze RPO "badanajest sprawa roznic w stawce podatku 

od towarow i uslug na publikacje wydawane na nosnikach fizycznych (drukowane, wydawane na 

dyskach, tasmach etc) oraz te oferowane w formie zapisu cyfrowego". Zdaniem RPO "Opisana 

sytuacja budzi w'!tpliwosci z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji rownosci oraz wolnosci 

dostt(pu do dobr kultury. Nalezy takZe zauwazyc, ze nie sprzyja ona rozwojowi czyte1nictwa oraz 

zmniejsza konkurencyjnosc polskich podmiotow gospodarczych oferuj,!cych ebooki". 

W grudniu 2013 roku RPO zwrocil sit( do Trybunalu Konstytucyjnego 0 stwierdzenie 

niezgodnosci ustawy V AT w zakresie w jaki wyl,!czaj,! stosowanie obnizonych stawek VAT do 

ksi¥ek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji e1ektronicznych z art. 32 w zw. z art. 

84 w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zdaniem RPO obowi,!zuj,!ce rozwi,!zanie 

budzi w'!tpliwosci z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji rownosci. Prowadzi bowiem do 

zroznicowania sytuacji prawnej podmiotow bt(d,!cych w takiej samej sytuacji faktycznej. 

W lipcu 2015 roku TK zwrocil sit( z pytaniem prejudycjalnym do Trybunalu Sprawiedliwosci 

Unii Europejskiej, dotycz'!cym waznosci przepisu dyrektywy VAT, w zakresie w jakim wyl'!cza on 

stosowanie obnizonych stawek podatku do ksi,!zek wydawanych w formie cyfrowej i innych 

publikacji elektronicznych. TSUE rozpatrywal spraw'Y w czerwcu 2016 roku, gdzie strony RPO; KE 

i polski rz,!d przedstawily swoje stanowiska. Oczywi-scie KE i RPO podtrzymalystanowisko co do 

prawidlowosci dyrektywy. Obecnie oczekiwanyjest wyrok. 
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W miydzyczasie rzecznik generalny TSUE powziql wqtpliwosci co do naruszema zasady 

neutralnosci podatku VAT oraz zasady rownego traktowania w swietle dyrektywy V AT, ktora byla 

tworzona w czasach, gdy prasy i ksiq.zek cyfrowychjeszcze nie bylo. 

Podstawowym celem preferencji dla prasy i ksi,!zek w dyrektywie VAT jest promowame 

dostypu do wiedzy i kultury. W tym duchu, na Targach Ksiq.zki w Paryzu w kwietniu 2015 roku 

wypowiedzieli siy ministrowie kultury Francji, Polski, Niemiec i Wloch. Jedynie stanowisko Polski 

bylo odmienne w zakresie uznania i objycia zredukowan,! tak,! sam,! stawk,! VAT prasy 

elektronicznej w zwi,!zku ze stanowiskiem resortu finansow, ktory wykazywal wowczas, ze takie 

same stawki nie powinny obowi,!zywae elektronicznych wydan prasy, bo te CZysto znacznie rozni,! 

siy od drukowanych gazet - np. zawieraj,! treSci wideo. Naszym zdaniem stanowisko to jest 

sprzeczne ze stanem faktycznym, odnosz'!cym siy do definicji prasy, wynikaj,!cej z ustawy prawo 

prasowe jak i tez dyrektywy AVMS (dyrektywa 20101131UE) oraz polskiej ustawy 0 radiofonii 

i telewizji z 1992 roku, ktora wyl'!cza prasy udostypnian,! w systemie teleinformatycznym 

z przepisow ustawy, jeSli tresci wideo nie skladaj,! siy w przewazaj'!cej czysci z audycji 

audiowizualnych (art. 2 ust. 2 pkt. 6 Ustawy). 

BranZa prasowa szybciej niz ksiq.zkowa odpowiada na zainteresowanie swoich czytelnikow, 

ktorzy oczekuj,! rowniez tresci wideo i audio, staj,!c siy bardziej atrakcyjna na silnie 

konkurencyjnym rynku cyfrowym. Wydawcy ksi,!zkowi rowniez w coraz wiykszym zakresie 

tworz'! multimedialne e-booki, ktorego przykladem niech bydzie e-book "Orzel Bialy Czerwona 

Gwiazda", ktory dol,!czamy do niniejszego pisma. Rowniez inne ksi,!zki, a szczegolnie podryczniki 

wykorzystuj,! nowe technologie uatrakcyjnienia slowa drukowanego, takze prasa i ksi,!zka w silnie 

konkurencyjnym rynku intemetowym musz'! uatrakcyjniae swoje produkty, poszerzaj,!c 0 audio 

i wideo, aby utrzymae i zwiykszye ich sprzeda.z. 

Wieloletnie starania wydawcow prasy i ksi,!zki znalazly ostatnio sw6j wyraz w wypowiedzi 

Przewodnicz,!cego Komisji Europejskiej Claude Junckera, ktory 6 maja 2015 roku w rozmowie 

z niemieckim zwi,!zkiem wydawcow prasy (BDZV) stwierdzil, ze prawo unijne nie nadq.za za 

zmianami technologicznynli i musi ulec zmianie. Powinno one pomoc firmom wydaj,!cym ksiq.zki 

elektroniczne jak i wydawcom, ktorzy pozyskuj,! ogromn,! ilose czytelnikow dziyki intemetowi 

przy utrzymaniu zasady, iz podatek VAT musi bye neutralny technologicznie. Potwierdzila to 

w rozmowie z Dziennikiem Gazet'! Prawn'! Vanessa Mock rzeczniczka prasowa Pierre'a Moscovici 

komisarza d's. ekonomicznych, finansowych, podatkow i eel. 

Zapowiedzi decydentow Komisji Europejskiej ziScily siy w ogloszonych w lipcu br. 

korrsultacjach publicznych ws. zredukowanychstawek VAT na publikacje dostarczane drog,! 

elektroniczn~. lednoczeSnie Komisja Europejska poinformowala, ze prZY.imuje do wiadomosci 
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r6znice pomit(dzy publikacjami drukowanymi a e1ektronicznymi - w zakresie formatu oferowanego 

konsumentom przy prezentowaniu tych samych tresci do czytania i ze system VAT musi nadllzac za 

wyzwaniami gospodarki cyfrowej . 

Szeroki udzial w konsultacjach, kt6re zakonczyly sit( 19 wrzesnia br., mie1i wydawcy, 

przedstawiajllc w odpowiedziach indywidualne stanowiska odnoszllce sit( do potencjalnych korzysci 

wynikajllcych z wprowadzenia jednolitej stawki VAT na wydawnictwa drukowane i e1ektroniczne. 

W wyniku tych konsultacji KE pienvszego grudnia br. zaproponowala zmiany 

w dyrektywie VAT, polegaj~ce na: 

wprowadzeniu jednego unijnego portalu ds. platnosci VAT przez internet, 

uproszczeniu przepis6w 0 rozliczeniu VAT dla mikroprzedsit(biorc6w, kt6rzy majll 

obroty ponizej 10 tys. euro dla sprzedaZy transgranicznej oraz MSP 0 obrotach do 100 

tys. euro. 

zwalczaniu naduzyc VAT, 

stworzeniu panstwom czlonkowskim warunkow do obniZenia stawek VAT dla 

publikacji elektronicznych, takich jak e-ksi~zki i e-prasa. 

Propozycja Komisji otwiera dla kaZdego kraju czlonkowskiego mozliwosc stosowania 

zredukowanych, silnie zredukowanych lub zerowych stawek VAT na publikacje drukowane 

i cyfrowe. 

Wobec takiej propozycji Komisji Europejskiej, naszym zdaniem stanowisko Ministerstwa 

Finans6w musi uwzglt(dniac kierunkowll decyzjt( politycznll KE oraz wieloletnie starania 

wydawc6w prasy i ksillzki, zwillZane z obnizeniem i wyr6wnaniem stawek VAT na publikacje 

drukowane i e1ektroniczne, kt6re bt(dll sprzyjaly stopniowej transfonnacji z dzialalnosci analogowej 

do cyfrowej. Atrakcyjnosc cenowa publikacji cyfrowych ograniczy korzystanie z pirackich tresci 

i zwit(kszy popyt na udostt(pniane legalnie tresci. 

Prowadzone badania w 2013 roku przez Millward Brown wsr6d konsument6w tresci wykazaly 

wystt(pujllCll zaleznosc pomit(dzy cenll a mozliwoscill zakupu. Ponad 60% badanych korzysta 

z tresci darmowych lub pirackich i celem propozycji KE jest wzrost konkurencyjnosci treSci 

platnych. 

Szczeg61nie w dzialalnosci prasoweJ, zawyZona cenae-prasy 'stymuluje piractwo, kt6rego 

rozmiar pmwadzi do degradacjiprasy ze wszystkimi negatywnymikonsekwencjami dla pluralizmu 

tr-esci i wolnosci slowa. 
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Przeprowadzona przez nas analiza stanu faktycznego na podstawie danych Zwi,!zku Kontroli 

Dystrybucji Prasy wskazuje, ze publikacje intemetowe (e-wydania i mutacje cyfrowe) stanowi,! 

zaledwie 3,3% rozpowszechniania giobainego prasy, a zredukowanie stawki VAT do 8% na e-prasy 

przyniesie dla skarbu panstwa obnizenie podatku w granicach 12 mIn zl. lednoczesnie deklaracje 

czytelnikow, wynikaj,!ca z przeprowadzonych badan Millward Brown, wskazuj,! na wzrost 

zainteresowania kupnem wydan cyfrowych. Z obecnych 10% czytelnikow, ktorzy siygaj,! po 

wydanie cyfrowe, w najblizszych latach liczba ta wzrosnie do 17,5%. Wzrost ten przysporzy 

sprzedaz wydan elektronicznych i przyniesie wzrost podatku VAT. 

Przedstawiaj,!c powyzsze liczymy, ze Resort, wspieraj,!c rozwoj czytelnictwa wraz z nowymi 

otwieraj,!cymi siy mozliwosciami technologicznymi intemetu bydzie orydownikiem 

proponowanych zmian przez Komisjy Europejsk,!, ktore sprzyjaj,! rozwojowi polskich mediow 

wobec swiatowych gigantow technologicznych. 

Cieszy nas rowniez fakt, ze klub parlamentamy Kukiz'15 zlozyl 12 grudnia do laski 

marszalkowskiej projekt ustawy 0 zmianie podatku od towarow i uslug, ktory zaklada obnizenie 

i wyrownanie stawek VAT na e-booki i e-prast(. 

Przedstawiaj,!c niniejsze pismo liczymy na spotkanie z Panem Ministrem w gronie wydawcow 

prasy i ksi,!zki i w tej sprawie bydziemy w kontakcie z Pana sekretariatem. 

Z wyrazami szacunku, 

Do wiadomosci: 
1. 	 Pan Stanislaw Tyszka 

WicemarszalekSejmu RP 

2. 	 Pani Elzbieta Kruk 
Przewodnicz,!ca Komisji Kultury i Srodkow Przekazu 
SejmuRP 

3. 	 Pan laroslaw Sellin 
Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
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wobllllk Czytaniezdarza si~ wsz~dzie! 
Faktura nr SWF/2016/168042/0 D 

Miejsce wystawienia: Krakow Spos6b zapfaty: PayU 

Data wystawienia: 2016-12-09 Termin zaptaty: zaplacono 

Data zak. dostawyfustugi, zat.: 2016-12-09 


Podatnik: 	 Nabywca ; 
Wydawnictwo Otwarte Sp. z 0.0. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawco Repropol 

ul. Smolki 5/302 uf. Foksal 3/5 

30-513 Krakow 00-366 Warszawa 

NiP: 6772270257 	 NIP: 5252343742 


Polska 


Faktura do zamowienia or: 866454 

Numer zam6wienia: 866454 


" " ICena Jednostkowa IStaw•• VAT Warto" netto II
osc netto [PlN] I [%] [PLN} , 

!--+-E-book-o-~t b - . ---I------t--I-------.-~t··~··- · o'···-·---··-· ·-- "- rze-·-i-aly-	 --o'·-·-· -l 

1. Czerwona gwiazda (wersja usluga 	 24,38 I 23% 24,38 , 

•__ ia lna )·' ._'--_ --"-_ _ '--.. 	 ........._ o'
l~~~~ed.________ ,' . •. __. I ___ ._......J._.~._..•_______.J 
r········ ·O,O,· ···O,· O,·O, O,·_·O,O,O,·········__----y:::·O,· O,O,O,·..··_··O,... ..... 


i Brutto I VAT Netto
f--··-·--·-·------·-..··· ......- .......--.-t-------, 


Razem do zaplaty: 

29,99 zt 

Sfownie: 

dwadzie~la dzjewj~c zlotych dziewi~cdziesii'!t dziewi~c groszy 


Bank: Raiffeisen Bank Polska SA 
Nazwa konta: Wydawnictwo Otwarte Sp. Z 0 .0. 

Numer rachunku: PL 77 1750 1048 0000 0000 2612 0217 

Razem: ) 29,99 5,61 24,38 , 
.-..y.~.__N_____"""'.N~: 

Wtym: 29,99 5,61 24,38: 

' , ., ~. 
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