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INTERPRETACJA  INDYWIDUALNA

       Działając na podstawie art. 14c § 1 i § 3, art. 14b, art. 14j § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2015r poz. 613 ze zm.)

p o s t a n a w i a m 
uznać  za  prawidłowe  stanowisko  wskazane  we  wniosku  złożonym  w  dniu  14.12.2016r  
o  wydanie  interpretacji  indywidualnej  w  sprawie  obowiązku  uiszczenia  opłaty  skarbowej  od
zezwolenia na transport zwierząt na odległość większą niż 65 km. 

U Z A S A D N I E N I E

   W dniu 14.12.2016r został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie
obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od zezwolenia na transport zwierząt na odległość większą
niż 65 km.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. 
    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. - jak wynika z treści statutu gminy –
jednostka  organizacyjna  gminy,  zamierza  zwrócić  się  z  wnioskiem  do  Powiatowego  Lekarza
Weterynarii o wydanie zezwolenia na transport zwierząt, które nie są jej własnością na odległość
większą niż 65 km.
Powiatowy  lekarz  weterynarii  właściwy  ze  względu  na  siedzibę  podmiotu,  zamierzającego
prowadzić  działalność  polegającą  na zarobkowym transporcie  zwierząt  lub  transporcie  zwierząt
wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, wszczyna na wniosek
podmiotu postępowanie administracyjne, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008r. Nr 213
poz.  1342,  z  późń.  zm.).  Jednocześnie,  powiatowy  lekarz  weterynarii,  właściwy  ze  względu  
na siedzibę podmiotu prowadzącego działalność polegającą na zarobkowym transporcie zwierząt
lub  transporcie  zwierząt  wykonywanym  w  związku  z  prowadzeniem  innej  działalności
gospodarczej,  wszczyna  na  wniosek  podmiotu  postępowanie  administracyjne  w  celu  wydania
podmiotowi  zezwolenia  dla  przewoźnika  oraz  świadectwa  zatwierdzenia  środków  transportu
drogowego  wykorzystywanych  do  długodystansowych  przewozów  zwierząt,  o  których  mowa  
w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004r w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG 
i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3 z 05.01.2005r., str. 1, z późn.
zm.), zwane dalej rozporządzeniem 1/2005. 
Wobec powyższego rodzą się pytania:
1. Czy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. - jednostka organizacyjna gminy jest
zwolniona z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej?



2. Jeśli zaś nie jest zwolniona z opłaty to czy za wydanie zezwolenia dla przewoźnika winna uiścić
należną opłatę skarbową:
- w kwocie wynikającej z części III ust. 44 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r 
o opłacie skarbowej czyli 616 zł.?
- czy w kwocie wynikającej z części III ust. 44 pkt. 2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
czyli 82 zł. ?

Stanowisko wnioskodawcy.
   W ocenie Powiatowego Lekarza Weterynarii                                Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej  spółka  z  o.o.  -  jednostka  organizacyjna  gminy  nie  jest  zwolniona  z  obowiązku
uiszczenia opłaty skarbowej i za wydanie podmiotowi zezwolenia dla przewoźnika winna uiścić
należną opłatę skarbową w kwocie wynikającej z części III ust. 44 pkt. 1 załącznika do ustawy  
z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej czyli 616 zł. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 7 pkt. 2 z ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej
(t. j. Dz. U. z 2016r poz. 1827) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki budżetowe. Z treści art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. Poz. 1870)
wynika,  iż  jednostkami  budżetowymi  są  jednostki  organizacyjne  sektora  finansów publicznych
nieposiadające  osobowości  prawnej,  które  pokrywają  swoje  wydatki  bezpośrednio  z  budżetu,  
a  pobrane  dochody  odprowadzają  na  rachunek  odpowiednio  dochodów  budżetu  państwa  albo
budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Przedsiębiorstwo  Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. pomimo iż jest jednostką organizacyjną
gminy posiada osobowość prawną, nie jest więc jednostką budżetową.
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  spółka z o.o.  nie  jest  też wyłączone ani  zwolnione  
z  obowiązku  uiszczenia  opłaty  skarbowej  na  podstawie  innych  przepisów  ustawy  o  opłacie
skarbowej.
Zezwolenie  dla  przewoźnika  zamierzającego  prowadzić  działalność  polegającą  na  zarobkowym
transporcie zwierząt lub transporcie wykonywanym w związku z prowadzeniem innej działalności
gospodarczej, wydawane jest  na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia
2004r w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE L 3  
z 05.01.2005r, str. 1, z późn. zm.).
Rozporządzenie 1/2005 nie określa szczególnej opłaty za wydanie zezwolenia wobec powyższego
w ocenie PLW co do wysokości opłaty zastosowanie będą miały przepisy części III ust. 44 pkt. 1
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej. 

W świetle obowiązującego stanu prawnego przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowisko
jest prawidłowe.

    Zgodnie z art. 7  pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U z 2016r
poz.  1827  ze  zm.)  zwalnia  się  od  opłaty  skarbowej  jednostki  budżetowe.  Przedsiębiorstwo
Gospodarki  Komunalnej  spółka   z  o.o.,  posiada  osobowość prawną wskutek  czego występuje  
w obrocie prawnym jako podmiot odrębny od swojego wspólnika.  Zatem, w zaistniałej sytuacji nie
zachodzi tożsamość podmiotów, tzn. Spółka jako podmiot nie będący  jednostką budżetową,  nie
korzysta  z  omawianego  zwolnienia.  W  konsekwencji,  w  sprawie  nie  znajduje  zastosowanie
zwolnienie podmiotowe,  o którym mowa w art.  7  pkt.  2 ustawy o opłacie  skarbowej.  Ponadto
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  spółka z o.o.  nie  jest  też wyłączone ani  zwolnione  
z  obowiązku  uiszczenia  opłaty  skarbowej  na  podstawie  innych  przepisów  ustawy  o  opłacie
skarbowej.

Stosownie do przepisów art.  1  ust.  1  pkt.  1  lit.  c)  ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie
skarbowej w związku z pkt. 44 ppkt. 1 część III załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, opłacie



skarbowej  w  wysokości  616  zł  podlega  wydanie  zezwolenia  na  wykonywanie  działalności
gospodarczej. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2016  poz.  1829  ze  zm.)  działalnością gospodarczą  jest  zarobkowa
działalność wytwórcza,  budowlana,  handlowa,  usługowa  oraz  poszukiwanie,  rozpoznawanie  
i  wydobywanie  kopalin  ze  złóż,  a  także  działalność zawodowa,  wykonywana  w  sposób
zorganizowany i ciągły.  Wydanie zezwolenia podmiotowi zamierzającemu prowadzić działalność
polegającą  na  zarobkowym  transporcie  zwierząt  lub  tbowiązku  uiszczenia  opłaty
skarboweransporcie  zwierząt  wykonywanym  w  związku  z  prowadzeniem  innej  działalności
gospodarczej   jest  wydaniem  zezwolenia  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej.  Wobec
powyższego  opłata  skarbowa  wynosić  będzie  616  zł  zgodnie  
z pkt. 44 ppkt. 1 części III  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. 

Pouczenie:
     Niniejsza interpretacja udzielona jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące na
dzień wydania interpretacji  przez organ podatkowy i  dotyczy stanu przyszłego przedstawionego
przez wnioskodawcę.
   Zastosowanie   się  do  interpretacji  indywidualnej  przed  jej  zmianą  lub  przed  doręczeniem
organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego
interpretację  indywidualną  nie  może  szkodzić  wnioskodawcy,  jak  również  w  przypadku
nieuwzględniania jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.
    Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty
wskazane  w  treści  interpretacji,  zostanie  niezwłocznie  zamieszczona  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej 
  Na  niniejszą  interpretację  wnioskodawcy  przysługuje  skarga  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego  w  Kielcach,  po  uprzednim  wezwaniu  na  piśmie  organu,  który  wydał
interpretację  do  usunięcia  naruszenia  prawa.  Wezwanie  wnosi  się  w terminie  14 dni  od  dnia,  
w którym Wnioskodawca dowiedział się  lub mógł dowiedzieć się o wydaniu interpretacji. Termin
do  wniesienia  skargi  wynosi  30  dni  od  dnia  doręczenia  odpowiedzi  organu  na  wezwanie  do
usunięcia naruszenia prawa, a w  przypadku nie udzielenia odpowiedzi – 60 dni od  dnia wezwania
do usunięcia naruszenia prawa.

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a(a                                                                                          B U R M I S T R Z

                                                                                                      mgr Leszek Kopeć 

 

Osoba prowadząca sprawę:
Anna Kwasek
tel. 15 864- 83-37


