
APEL 

tworcow, wydawcow, ksi~garzy, animatorOw kultury inauki, 


zebranych 8 grudnia 2010 r. na Kongresie "Republika KsifiZki" 

w Bibliotece Narodowej w Warszawie 


w sprawie poprawy warunkow czytelnictwa prasy i ksifiZki 

przez stosowanie obniZonej i jednolitej stawki VAT 


na tradycyjne produkty wydawnicze oraz ich odpowiedniki on-line 


Zakres i rozmiar stosowania podatku od towar6w i uslug jest mocno zr6Znicowany w krajach 
Vnii Europejskiej. Te same produkty i uslugi posiadaj~ niczym nie uzasadnione zr6Znicowanie sta .. 
wek, co wywoluje dyskusjy kraj6w czlonkowskich VE. 

Vnijna struktura podatku VAT zostala po raz pierwszy przyjyta przez Rady Vnii Europejskiej 
w 1992 roku w ramach idei tworzenia europejskiego rynku wewnytrznego. Pafistwa czlonkowskie 
maj~ stosowae jednoli~ stawky standardow~ w wysokosci przynajmniej 15% oraz maj~ prawo do 
zastosowania najwyzej dw6ch obnizonych stawek w wysokosci nie nizszej niz 5% poza tradycyjnie 
ustanowionymi stawkami. 

Zgodnie z Artykulem 98 (2) Dyrektywy Rady 2006118/2006 (,.Dyrektywa w sprawie VAT"), 
pafistwa czlonkowskie dysponuj~ opcj~ pozwalaj~cl:! na stosowanie obnizonych stawek VAT do 
kategorii towar6w i uslug wymienionych w Aneksie III Dyrektywy. DotycZ'! orie ksi'!:lek, gazet 
i czasopism. Jednak wspomnianych obnizonych stawek nie moma stosowae do uslug swiadczonych 
elektronicznie, a zatem nie mogl:! bye one stosowane do wydawnictw elektronicznych. 

W roku 2004 wraz z przyst'!Pieniem Polski do Unii Europejskiej utrzymana zostata na cztero
letni okres przejsciowy ,,0" stawka V AT na ksil:!Zky i prasy specjalistycznl:!a pozostale tytuly pra
sowe pozostaty objyte 7% stawkl:! V AT. 

W Rozporzl:!dzeniu Komisji Europejskiej z 2007 roku (KOM(2007)380) przyjyto, Ze obecna 
struktura stawek VAT jest efektem zamkniytych negocjacji politycznych ale tez nie jest efektyw
nym narzydziem z "perspektywy rynku wewnytrznego oraz globalnej konkurencyjnosci biznesowej 
Vnii Europejskiej". Aby stworzye bardziej harmonijll'! architektury zredukowanych stawek VAT na 
szczeblu unijnym, Komisja zaproponowata bardzo obnizonl:! stawky VAT na towary i uslugi pierw
szej potrzeby, wsr6d kt6rych opcyjnie znalazly siy cele, kt6re zaslugujl:! na preferencyjne traktowa
nie, takie jak kultura i edukacja. 

W 2009 roku zakres stosowania obnizonych stawek zostat poszerzony, ale jedynie w odnie
sieniu do innych prodUkt6w fizycznych i objC:!l na przyklad nagrania ksiClZek na plytach kompakto
wych oraz nagrania na plytach CD-ROM, co juz zostalo wykorzystane w Polsce w znowelizowanej 
ustawie 0 podatku od towar6w i uslug, kt6ra objyla od 2011 r. zredukowanl:! 5% stawkl:! VAT ksi'!:l
ky oraz prasy specjalistyczn'!, a takZe ksil:!Zki wydawane na dyskach, taSmach iinnych Iiosnikach 
elektronicznych. Poza ~regulacja znalazly siy podobne produkty prasowe,kt6rebydl:! objyte pod .. 
stawowl:! stawkl:! V AT - 23%. 

W czerwcu 2010 roku Komisja Europejska oswiadczyla, ze planuje rozpocZ'!c konsultacje na 
tertiat unijnej strategii odnosnie do VAT, w tym przyszlej harmonizacji podatku. Zostalo to spowo
dowane faktem, ze "mimo r6znorakich poprawek wprowadzanych do wsp61nego systemu VAT 
[system] nadal wykazuje ulomnosci oraz wysokie obcil:!Zenia administracyjne. Oznacza to koniecz
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nose jego doglybnego przeszacowania. Nowe wyzwania stanowiq. takZe: nowa rzeczywistose eko
nomiczna, procesy technologiczne, rodzaje naduzye itp." Dlatego Komisja opublikowala 
1 grudnia br. Zielonq Ksicrgcr w sprawie nowej strategii VAT. 

Zielona Ksiyga stanowi asumpt do debaty na temat ogolnego przeglq.du systemu VAT stosowa
nego w Unii Europejskiej i obejmowae bydzie wszystkie jego aspekty, m.in. takie kwestie, jak roz
wiq.zywanie problemow z transakcjami transgranicznymi, zakres VAT, odliczenia, obciq.i:enia ad
ministracyjne, zagwarantowanie poboru V AT, a takZe stawki. Okresla takZe kategorie towarow 
i uslug, ktore powinny bye objyte zredukowanq. lub silnie obnizonq. stawkq.. Komisja Europejska 
okreslila czas na przeslanie opinii w tej sprawie do 31 maja 2011 roku. 

W ostatnich latach wydawcy stopniowo przystosowywali swoje firmy do rozwoju wydawnictw 
elektronicznych oraz opracowywali nowe modele biznesowe. Choe, ogolnie rzecz biorq.c, glowna 
czyse tresci nadal dociera do czytelnikow w tradycyjnej formie papierowej, to jednak wciq.i: rosnq.ca 
jej ilose oferowanajest czytelnikom w sieci intemetowej. 

Trudna sytuacja ekonomiczna i biznesowa w ostatnich latach stanowila szczegolne wyzwanie 
dla wielu wydawcow, zwlaszcza prasowych, ktorzy zainwestowali znaczq.ce kapitaly w rozwoj 
funkcjonujq.cych pozytywnie modeli biznesowych w sieci. Innowacje te przynoszq. coraz wiyksze 
efekty, w postaci coraz szerszej, kierowanej do konsumentow oferty elektronicznej. 

Wydawcy uWai:ajq, ze aktualnie obowicgujqce obnizone stawki V A T po winny zostae rozsze
rzone na sieciowe wersje elektroniczne prasy i ksicgki. Nie tylko spowodowalby to, iz wysokiej 
jakosci tresci prasowe i ksiq.i:kowe stanq. siy bardziej dostypnymi dla czytelnikow, ale takZe stoso
wanie obnizonych zredukowanych stawek byloby impulsem niezwykle potrzebnym do rozwoju 
sektora wydawniczego. 

Wykluczenie uslug swiadczonych elektronicznie - takich jak prasa i ksiq.i:ki wydawane w sieci 
- z obnizonych stawek V AT nie tylko zniech,!ca do tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, 
ale takZe utrudnia stworzenie "dynamicznego rynku cyfrowego", co jest jednym z glownych celow 
Komisji Europejskiej, zapisanych w Agendzie Cyfrowej. 

Rola czytelnictwa i dostypu do wysokiej jakosci informacji i publikacji w celu formulowania 
opartych na wiedzy opinii, umozliwia obywatelom aktywny udzial w procesach demokracji i nieo
graniczone uczestnictwo w kulturze. Sprawq. kluczowej wagi jest wiyc utrzymywanie szerokiego 
spektrum dostypnych produktow prasowych i ksiq.Zkowych w celu zwalczania wtomego analfabety
zmu, prowadzenia procesu nauczania, oraz opracowywania i dzielenia siy polskim i europejskim 
dziedzictwem kulturowym. 

Ostatnie dziesiyciolecie, zwiq.zane z gwahownym rozwojem nowych mediow, nie pozostalo bez 
wplywu na tradycyjnq. dzialalnose wydawniczq. prasy i ksiq.Zki. Niski stopien czytelnictwa w Polsce 
na tie wysoko rozwiniytych krajow europejskich zostal poglybiony przez silny rozwoj mediowelek
tronicznych. Skutkuje to spadkiem sprzedai:y prasy jak i ograniczeniem produkcji ksiq.Zkowej. 
Wprowadzenie 5% stawki VAT na ksiq.Zki i prasy specjalistycznq. od 2011 r. przeniesie siy na 
wzrost cen. Moma siy wskutek tego spodziewae spadku sprzedai:y, podobnie jak w roku 2001, po 
wprowadzeniu 7% stawki V AT na prasy. 
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http:znaczq.ce
http:rosnq.ca
http:przeglq.du


Bior~c powyzsze pod uwagy, zebrani w Bibliotece Narodowej w Warszawie na Kongresie "Re
publika Ksi~ki" apeluj~ do Pana Donalda Tuska, Premiera Rz~du RP, aby uznaj~c przedstawione 
wy:iej argumenty dotycz~e warunkow rozwoju czytelnictwa prasy i ksi~, maj~ych fundamen
talne znaczenie dla poziomu edukacji i kultury polskiego spoleczenstwa, chcial przyj~c stanowisko 
Rz¢u popieraj~e na forum Komisji Europejskiej wprowadzenie jednolitej ,,0" lub silnie zreduko
wanej stawki VAT dla drukowanej prasy i ksi¢i omz ich wersj i elektronicznych udostypnianych 
w sieci intemetowej. 
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Grzegorz Gauden 
Dyrekto,r Instytutu Ksi¢i 

Waldemar Janaszkiewicz 
Przewodnic~cyZ~uGlownego Stowarzyszenia Ksiygarzy Polskich 

Jerzy KoZminski 
Prezes Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnosci 

Jan Krajewski 
Prezes Stowarzyszenia Polski Zwi~ek Bibliotek 

Tomasz Makowski 
Dyrektor Biblioteki Narodowej 

Piotr Marciszuk 

zes Polskiej Izby Ksi~ 


Wieslaw Podkanski 
Prezes Izby Wydawcow Prasy 

Adam Pomorski 
Prezes Polskiego Pen Clubu 

at Sk:wski 

Prezes Polskiego Towarzystwa Wydawcow Ksi~ek 


Elzbieta Stefanczyk 

Przewodnicz~ca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 


Henryk Tokarz 
. Prezes Izby Ksiygarstwa Polski ego 

Marek Wawrzkiewicz 
Prezes Zar~du Gl6wnego Zwi~ Literat6w Polskich 
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