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Pan 
Paweł Gruza 
Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Finansów 
ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

Szanowny Panie Ministrze! 

W imieniu Izby Wydawców Prasy chciałbym na wstępie serdecznie podziękować Panu Mini

strowi za dotychczasową pomoc i poparcie na forum Unii Europejskiej wprowadzenia zredukowanej 

stawki podatku VAT dla książki i prasy elektronicznej. 

Cieszy nas fakt, iż w tak ważkiej dla nas sprawie, znajdujemy w Panu sojusznika zaproponowa

nych przez Komisję Europejską zmian, które zostały opublikowane 1 grudnia 2016 r. w projekcie dy

rektywy zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej 

stosowanego do książek, gazet i czasopism (COM(2016) 758 final). Niestety, ze względu na negatywne 

stanowisko Czech, nie udało się uzyskać jednonlyślności podczas prac w Radzie Europejskiej, a tym 

samym ww. projekt nie został uchwalony. 

Jak Pan Minister doskonale wie, KE przygotowała nowy, całościowy projekt zmiany zasad do

tyczących podatku VAT, którego celem jest przekazanie Państwom członkowskim znacznej swobody 

w ustalaniu stawek podatku VAT. Zamiast listy produktów i usług, co do których można stosować zre

dukowane stawki podatku, planuje się wprowadzenie tzw. "czarnej listy" - wykazu produktów i usług, 

które muszą być objęte standardowa stawką. 

W dobie obecnego kryzysu, wywołanego zmianami technologicznymi w mediach narzuconymi przez 

amerykańskie koncerny technologiczne, branża nasza, odgrywająca szczególną rolę w infonnowaniu i edu

kacji obywateli i kształtowaniu demokratycznych społeczeństw obywatelskich, wymaga szczególnego po

traktowania z punktu widzenia utrzymania gwarancji dla wolności słowa, a także ze względu na zmieniające 

się oczekiwania naszych czytelników, którzy coraz częściej sięgają po książki i prasę w formie elektronicz

nej. Wierzymy, iż obniżenie stawek podatku VAT dla tej właśnie fonny, do poziomu obowiązującego dla 

wydań drukowanych, przyczyni się w znacznej mierze do zrównoważenia cen i zwiększenia dostępności 
Izba Wydawców Prasy zrzesza 90 wydawców gazet i czasopism. Wydają oni łącznie ok. 400 tytułów w nakładzie globalnym prawie 2 miliardy egzemplarzy, w tym 25 dzien
ników rozpowszechnianych codziennie w liczbie 3 mln egzemplarzy i czytanych przez ponad 10 mln osób w Polsce. IWP jest członkiem ENPA (European Newspaper Publishers' 
Association) i EMMA (European Magazine Media Association). 

mailto:info@iwp.pl


wydań cyfi:owych, których, jak wykazują badania, wiarygodność i ranga znacznie przewyższa POZiOITI pre

zentowany przez zwykłe portale internetowe, a w konsekwencji przyczyni się do zahmTIowania spadku czy

telnictwa. 

Wspomniana propozycja KE jest dopiero w początkowej fazie, a zatelTI zapowiadane zmiany nie 

zostaną zapewne szybko uchwalone, a uzyskanie jednomyślności wśród Państw członkowskich będzie 

- jak to pokazują doświadczenia - bardzo trudne. Niemniej jednak, kierunek zmian i kształt przyszłego 

systemu naliczania podatku VAT został już wytyczony i należy mieć nadzieję, iż odpowiednie regulacje 

zostaną przyjęte. 

Biorąc powyższe pod uwagę, pragniemy jednak zwrócić się do Pana Ministra z prośbą o rozwa

żenie wprowadzenia wzorem kilku innych europejskich państw takich jak Francja (stawka 1%) czy 

Włochy (VAT 4%) zredukowanej stawki podatku VAT dla książki i prasy elektronicznej, nie czekając 

na uchwalenie zapowiedzianych regulacji na poziomie Jak pokazuje przykład wspomnianych pań

stw - wprowadzenie niższych stawek dla prasy i książki cyfrowej, przynoszą znaczne korzyści dla czy

telników, pozytywnie oddziałuje na wzrost czytelnictwa i co ważne - nie spotkało się z żadnymi sank

cjami ze strony KE. 

Z wyrazami szacunku 
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