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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa

(Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z póznozm.) w odpowiedzi na wniosek, z dnia 04.07.2006 r.

(data wplywu do tut. organu podatkowego 17.07.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co

do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarów i uslug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn zm.), dotyczacy czynnosci wykonywanych

przez Warszawska Izbe Lekarsko - Weterynaryjna polegajacych na odplatnym wydaniu

lekarzom weterynarii paszportów dla zwierzat przemieszczanych w celach niehandlowych,

NaczelnikUrzeduSkarbowegoWarszawa- Ursynów

postanawia

uznac przedstawione we wniosku stanowisko za prawidlowe.
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Uzasadnienie

W przedmiotowym wniosku przedstawiono pytanie, czy z oplaty w wysokosci 21 zl

Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna winna wydzielic podatek VAT wedlug stawki

22% i wystawiac na te okolicznoscfaktury VAT. czy tez jest to oplata z której nic wydziela

sie podatku od towarów uslug. Zdaniem wnioskodawcy z oplaty takiej nie wydziela sie

podatku VAT, poniewaz kwota 21 zl zarówno z definicjijak tez jej przeznaczeuia jest oplata,

od której nie pobiera sie podatku VAT.

Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Urzedu

SkarbowegoWarszawa - Ursynów infonnuje.

Na podstawie art. 24g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz

zwalczaniu chorób zakaznych zwierzat (Dz. U. Nr. 69, poz. 625 z póznozm.) pobierane sa

oplaty za wydawanie paszportów dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwier:za.t

domowych towarzyszacych podróznym. Zgodnie z § 1 rozporzadzenia Ministra Rolnictwa i

Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 f. W sprawie wysokosci oplaty zwiazanej z wydaniem

paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierzat domowych

towarzyszacychpodróznym (Dz. U. Nr. 78, poz. 688) wysokosc oplaty, o której wyzej mowa,

wynosi 51 zl, z czego:

- 30 zl przemaczane jest na wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu;

- 21 zl przeznaczonejest na pokrycie kosztów-

Jak wynika z tresci wyzej cyt. rozporzadzenia oplata za wydanie paszportu jest

podzielona, przy czym czesctej oplaty przeznaczona jest na pokrycie kosztów zwiazanych

bezposrednio z paszportem (drnk, przekazywanie druków okregowym izbom lekarsko-

weterynaryjnym, prowadzenie rejestru le~arzy weterynarii, pr.zekazywanie druków

paszportów lekarzom weterynarii).

Wedlug art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów uslug opodatkowaniu podatkiem

podlegaja m.in. odplatna dostawa towarów i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju

(tj. Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z de:finicjazawartawart. 2 pkt. 1 ustawy).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. wyzej ustawy przez dostawe towarów, Októrej mowa w art. 5

ust. 1 pkt 1 rozumie sie,pJ;Zeniesienieprawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel, w

tym równiez szczególne przypadki tych czynnosci enumeratywnie wymienione w ustawie o

podatku od towarów i \.1slug.Przez swiadczenie na.tomiast uslug w mysl art 8 ust. "Iustawy o

podatku od towarów i uslug rozumie sie kazde swiadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej
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lub jednostki nie posiadajacej osobowosci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w

rozumieniu aft. 7 ustawy, w tym równiez:

1- przeniesienie praw do wartosci niematerialnychlprawnych, bez wzgledu na forme w

jakiej dokonano czynnosci prawnej;

2. zobowiazanie do powstrzymywania sie od czynnosci lub do tolerowania czynnosci lub

sytuacji;

3. swiadczenie uslug zgodnie z nakazem organu wladzy publicznej lub podmiotu

dzia.lajacegojego imieniu lub nakazem wynikajacym z mocy prawa.

W tresci przepisów szczególnych art. 15 ustawodawca okresla równiez czynnosci, których

nie zalicza sie do dzialalnosci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 w/w ustawy jak

równiez wskazuje podmiot, który z mocy prawa nie moze byc podatnikiem VAT. Do katalogu

takich podmiotów, w mysl art. 15 ust. 6 ustawy zaJicza sie organy wladzy publicznej oraz

urzedy obslugujace te organy w zakresie realizowanych zadan nalozonych odrebnymi

przepisami prawa; dla realizacji ldórych zostaly one;powolane, z wylaczeniem czynnosci

wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od towarówiuslug nie definiuje wprawdzie organu wladzy publicznej,

jednak zdaniem tut. organu podatkowego pod pojeciem tym zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy,

nalezy rozumiec organy wladzy ustawodawczej, sadowniczej i wykonawczej, w tym organy

administracji publicmej rzadowej i samorzadowej, powolane w Konstytucji Rzeczypospolitej

Polskiej, ustawa.ch lub na ich podstawie, których wykonywane w okreslonych formach.

czynnosci uwazane sa za dzialania panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego. Zas pod

pojeciem urzedu obslugujacego organ wladzy publicznej, w rozumien.iuprzepisu art 15 ust 6

ustawy o podatku od towar6wiuslug, nalezy rozumiec jednostke organizacyjna spelniajaca

funkcje pomocnicze w stosunku do organu wladzy publicznej, o której mowa w poprzednim

zdaniu. Ponadto pod pojeciem organu wladzy publicznej nalezy równiez rozumiec kazdy

podmiot, któremu szczególne przepisy prawa przyznaja uprawnienia wladcze wobec innych

podmiotów, przy czym podmiot taki mozna uznac za organ wlad:l;ypubliczoej jedynie w

okreslonym, ograniczonym zakresie.

Biorac pod uwage powyzsze, tut. Organ stoi na stanowisku, ze W'arszawskaIzba Lekarsko

- Weterynaryjna jest organizacja samorzadu lekarzy weterynarii, który jest niezaleZI1Yw

wykonywaniu swych zadan i podlega tylko pr'apisomustawy.

Stosownie do art. 8 ustawy Z dnia 21 grudnia l99Or-o zawodzie lekarza weterynarii i

izbach- lekarsko~--.weterynaryjnych .~Dz..U.-z-2002 r. ~,-poz.-1S.6-7-z-p6.ZI:I.-:z:m-f------
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WarszawskaIzba Lekarsko -Weterynarxjna realizuje zadania z zakresu zadan publicznych

panstwa poprzez pobieranie okreslonej co do wysokosci nOlmaprawna oplaty; w zwiazku z

wydaniempaszportu dla przemieszczanych,w celach niehand1owych,zwierzat domowych.

W zwiazku z powyzszym, nalezy stwierdzic iz pobranie przez Wnioskodawce oplaty

zwiazanej z wydawaniem paszportu dla przemieszczanych w celach niehandlowych zwierzat

domowych towarzyszacych (w c~esci zwiazanych ze zwrotem kosztów) nie stanowi

czynnosci opodatkowanej podatkiem od towarów i uslug, gdyz czynnosc ta spelnia

dyspozycjeart. 15ust. 6 ustawy o podatku od towarów i uslug.

Wyrazone powyzej stanowisko tutejszego organu podatkowego jest zgodne z

przedstawionymwe wniosku stanowiskiem Wnioskodawcy.

POUCZENIE

Niniejsze postanowienie dotyczy wylacznie stanu faktycznego przedstawionego przez'

wnioskodawce w pismie z dnia 04.07.2006r..oraz wydawane jest wedlug stanu prawnego

obowiazujacegow dacie zlozenia woiosku:. .

Zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja pOWYZBzanie jest wiazaca

dla podatnika, jest jednak wiazaca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej

wlasciwych dla wnioskodawcy i moze zostac zmieniona lub uchylona wylacznie w drodze

decyzji.

Na niniejszepostanowienie sluzy zazalenie do Dyrektora Izby Skarbowejw Warszawie za

posrednictwem Naczelnika Urzedu Skarbowego Warszawa -Ursynów w terminie 7 dni od

datyjego doreczenia.

W przypadku wniesienia zazalenia nalezy nakleic na nim znaki oplaty skarbowej w

wysokosci 5zl od wniosku i 0,50zl od kazdego zalacznika.

Do wiadomosci:
1.Dyrektor Izby Skarbowejw Warszawie
2. DyrektorUrzedu Kontroli Skarbowejw Warszawie.
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