
Stan prawny obowi zuj cy od 1.09.2019 r. - do 31.10.2019 r. - dotyczy wy cznie ksi ek, czasopism,
gazet, dzienników.

Od 1 listopada 2019 r. w odniesieniu do ww. publikacji obowi zuje nowy system stawek VAT oparty na
Nomenklaturze scalonej (CN).

Na mocy art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us ug oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.:
stosuje si  stawk  podatku w wysoko ci:

5% - w odniesieniu do nast puj cych towarów i us ug:

1) ksi ki, gazety, obrazki i pozosta e wyroby przemys u poligraficznego, drukowane; manuskrypty,
maszynopisy i plany (CN ex 49) - wy cznie towary obj te nast puj cymi CN:

a) ksi ki, broszury, ulotki i podobne materia y, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wy czeniem
ulotek (CN ex 4901),

b) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawieraj ce materia y reklamowe - wy cznie
czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),

c) ksi ki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),

d) nuty drukowane lub w r kopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),

e) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, w czaj c atlasy, mapy cienne, plany
topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),

f) pozosta e artyku y drukowane, w cznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wy cznie czasopisma
regionalne lub lokalne (CN ex 4911);

2) dyski, ta my, pó przewodnikowe urz dzenia pami ci trwa ej, "karty inteligentne" i inne no niki do
rejestrowania d wi ku lub innych zjawisk, nawet nagrane, w czaj c matryce i wzorce do produkcji dysków,
ale wy czaj c produkty obj te dzia em CN 37 - wy cznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);

3) dostarczanie drog  elektroniczn  publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz c-e, z wy czeniem
publikacji, które w ca ci lub w przewa aj cej mierze sk adaj  si  z tre ci wideo lub mo liwej do
ods uchania muzyki;

8% - w odniesieniu do nast puj cych towarów i us ug:

1) ksi ki, gazety, obrazki i pozosta e wyroby przemys u poligraficznego, drukowane; manuskrypty,
maszynopisy i plany (CN ex 49) - wy cznie towary obj te nast puj cymi CN:

a) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawieraj ce materia y reklamowe, z wy czeniem
czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),

b) pozosta e artyku y drukowane, w cznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wy cznie roczniki, z
wy czeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);

2) dyski, ta my, pó przewodnikowe urz dzenia pami ci trwa ej, "karty inteligentne" i inne no niki do
rejestrowania d wi ku lub innych zjawisk, nawet nagrane, w czaj c matryce i wzorce do produkcji dysków,
ale wy czaj c produkty obj te dzia em CN 37 - wy cznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);

3) dostarczanie drog  elektroniczn  publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b oraz f, z
wy czeniem publikacji, które w ca ci lub w przewa aj cej mierze sk adaj  si  z tre ci wideo lub mo liwej
do ods uchania muzyki.


