
Proponowany sposób zaksięgowania opłaty z tytułu wydania paszportu dla 

przemieszczania w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących 

podróżnym 

 

 

1. Lekarz weterynarii kupuje paszport od okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. 

za kwotę 30,00 zł: 

 otrzymuje dowód wpłaty KP, 

 kwota 30,00 zł jest dla lekarza kosztem, który zostanie zaksięgowany w Książce 

Przychodów i Rozchodów w kolumnie „10” jako zakup materiałów i towarów. 

2. Lekarz weterynarii sprzedaje paszport za kwotę 100,00 zł: 

 wystawia KP na 100,00 zł (70,00 + 30,00), 

 100,00 zł wpisuje do KPR-u w kolumnie „8” jako pozostałe przychody. 

3. Lekarz weterynarii wykonuje oprócz w/w czynności usługę weterynaryjną: 

 wystawia fakturę VAT, 

 wpisuje do KPR-u w kolumnie „7” kwotę netto, 

 kwotę netto i kwotę VAT-u wpisuje do rejestru VAT 

W deklaracji PIT jako przychody wpisze przychody łączne z kolumny „7” i „8”.  

W deklaracji VAT będą występowały tylko przychody, które znajdują się w kolumnie „7” 

oraz w rejestrze VAT. 

Kwota 100,00 zł jest opłatą, w związku z tym nie podlega podatkowi VAT. 

 

Podstawa prawna: § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 

2005 r. w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczania  

w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym. 

 

Warszawa, 22.12.2016 r.    

 

Doradztwo Podatkowe 
Elżbieta Stajkowska 

 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1)
 

z dnia 16 września 2015 r. 

w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach 

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym 

Na podstawie art. 24g ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266 i 

470) zarządza się, co następuje: 

§ 1. [Wysokość opłaty za wydanie paszportu dla przemieszczanych w celach 

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym] 



Określa się wysokość opłaty za wydanie paszportu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylającego 

rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz. Urz. UE L 178 z 28.06.2013, str. 1), zwanego dalej 
„rozporządzeniem nr 576/2013”, na 100 zł, z czego:  

1) wynagrodzenie lekarza weterynarii za wydanie paszportu wynosi 70 zł; 

2) kwota przeznaczona na pokrycie kosztów: 

a) ponoszonych przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną związanych z drukiem 

paszportu i jego przekazywaniem okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, 

b) prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii 

upoważnionych do wydawania paszportu oraz pobierania próbek w celu określenia poziomu 

przeciwciał przeciwko wściekliźnie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 
576/2013, 

c) przekazywania druków paszportów lekarzom weterynarii przez okręgowe rady lekarsko-

weterynaryjne 

– wynosi 30 zł. 

§ 2. [Przepisy uchylone] 

Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2005 r.  

w sprawie wysokości opłaty związanej z wydaniem paszportu dla przemieszczanych w celach 

niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (Dz. U. Nr 78, poz. 688). 

§ 3. [Wejście w życie] 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 

 


