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Szanowni  Państwo   
 

Zawieranie przez powiatowych lekarzy weterynarii umów cywilnoprawnych z urzędowymi lekarzami 

weterynarii oraz z zakładami leczniczymi dla zwierząt i ich skutki od początku funkcjonowania ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U z 2007r. Nr 121, poz. 842 ze zm.) sprawiały wiele 

problemów interpretacyjnych. Spory dotyczą przede wszystkim uznania czy okoliczności, w których powiatowi 

lekarze weterynarii zawierają umowy cywilnoprawne z przedsiębiorcami – zakładami leczniczymi dla zwierząt 

są wystarczającą przesłanką do uznania, że przychody te winny zostać zakwalifikowane do źródła 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisu art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy 

z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr poz.  ze zm.). Zbliżony z punktu 

widzenia okoliczności, problem powstaje w związku z zasadnością zakwalifikowania przychodów osiąganych 

z zakresu czynności inspekcji weterynaryjnej wykonywanych przez lekarzy weterynarii do źródła przychodu, 

o którym mowa w art.13 pkt 6 w związku z art.10 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, jako źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a także obciążenia go 

obowiązkami płatnika. Wielokrotnie mogą także powstawać wątpliwości na gruncie ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług dotyczące tego, czy urzędowych lekarzy weterynarii należy uznać za 

podatników VAT, czy strony umów, o których mowa powyżej, tj. zarówno urzędowi lekarze weterynarii, jak 

i zakłady lecznicze dla zwierząt winni dokumentować czynności fakturami VAT, a jeśli tak, to powstaje 

uzasadnione pytanie o stawkę podatku oraz grupowanie PKWiU. Problemy interpretacyjne w przedmiotowym 

zakresie pojawiły się nie tylko w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, 

która miała jednoznacznie rozwiązać problemy powstałe na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów 

tejże ustawy.  

 

Ze względu na ogromne znaczenie regulacji prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem 

dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług dochodów uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii i zakłady 

lecznicze dla zwierząt dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych dość często następuje konfrontacja 

odmiennych interpretacji odnośnie stosowania poszczególnych zapisów ustawowych, zaś prawomocne 

rozstrzygnięcia zapadają dopiero w wyrokach sądów administracyjnych.  

 

 W konsekwencji powyższego pojawia się potrzeba organizacji Konferencji i konfrontacji poglądów 

teorii i praktyki w celu poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na tworzenie regulacji prawnych 

umożliwiających sprawne funkcjonowanie zarówno przedsiębiorców i spółek prawa handlowego (tj: lekarzy 

weterynarii i zakładów leczniczych dla zwierząt) zawierających umowy cywilnoprawne z powiatowymi 

lekarzami weterynarii i funkcjonujących na rynku gospodarczym, a także organów podatkowych 

weryfikujących obowiązki prawnopodatkowe.  

 

Zasadność organizacji Konferencji jest tym większa, iż w dalszym ciągu nie udało się uregulować 

w przepisach ustaw podatkowych i ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej problemu zawierania umów 

cywilnoprawnych z zakładami leczniczymi dla zwierząt w rozumieniu przepisu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Ponadto, w ostatnich latach nie udało się w jednym miejscu 



zintegrować środowiska naukowego oraz praktyków, na co dzień zajmujących się problematyką 

opodatkowania usług medycyny weterynaryjnej podatkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług.  

 

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znajdą się sędziowie sądów administracyjnych, pracownicy 

organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. Ze względu na specyfikę usług medycyny 

weterynaryjnej, a także szczególne rozwiązania w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów 

i usług, równie ważnym głosem w dyskusji będą poglądy urzędowych lekarzy weterynarii oraz adwokatów, 

doradców podatkowych, radców prawnych występujących zwykle w roli pełnomocników środowiska 

gospodarczego. 

 

 Niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia jest to, aby formuła Konferencji polegająca na 

wygłoszeniu krótkich referatów oraz skoncentrowaniu uwagi na dyskusji pozwoliła na wypracowanie 

standardów w zakresie trybu postępowania w obszarze zasadności zawierania umów cywilnoprawnych, 

o których mowa w art. 16 ust. 3 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, z zakładami 

leczniczymi dla zwierząt. 

 

 Będziemy wdzięczni za potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji i dokonanie opłaty konferencyjnej 

w kwocie 50 zł do dnia 18 marca 2010r. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji oraz miejsca zostały 

zawarte w załączonych materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.aureus.org.pl/fpf.htm 

oraz www.medicusveterinarius.pl  

         Z poważaniem 

                                       
dr Piotr Stanisławiszyn    Piotr Kałużny 

         WPiA UO     Prezes Ogólnopolskiego 
         Prezes     Stowarzyszenia Lekarzy 

     Stowarzyszenie Prawa Finansowego Weterynarii Wolnej Praktyki 
     „AUREUS”          "Medicus Veterinarius" 

 

                          APEL  ZARZĄDU   STOWARZYSZENIA 
 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki z siedzibą w 
Namysłowie  zaprasza wszystkich lekarzy korzystających z wyznaczeń 
Powiatowego Lekarza Weterynarii  do wzięcia udziału w Konferencji 
Podatkowej organizowanej w dniu 25 marca 2010 roku w Opolu przez 
Stowarzyszenie Prawa Finansowego „Aureus” przy  Wydziale Prawa i 
Administracji i nasze Stowarzyszenie. Nareszcie ktoś zrozumiał nasze stanowisko 
i oczekiwania lekarzy wolnej praktyki wykonujących zadania z wyznaczenia 
Powiatowego Lekarza Weterynarii. Odbędzie się tam długo oczekiwana dyskusja 
na temat właściwego sposobu wyznaczania i wynagradzania urzędowych lekarzy 
weterynarii działających w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt która jest 
już chyba ostatnią szansą na uregulowanie tej kwestii w ramach istniejących 
uwarunkowań prawnych. 
   Apelujemy do Koleżanek i Kolegów Lekarzy wolnej praktyki o jak 
najliczniejszy udział w konferencji. 
 
                                                         Zarząd  Stowarzyszenia 



 
 

 
 

KARTA  ZGŁOSZENIA 
 
 

III Opolska Konferencja Podatkowa 
 
 

„Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od 
towarów i usług dochodów uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii i zakłady 
lecznicze dla zwierząt” 
 

 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………... 

 
2. PESEL…………………………………………………………………… 
 
3. Tytuł stopień naukowy……………………………………………….. 
 
4. Miejsce zatrudnienia………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

5. Adres do korespondencji……………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
Mail……………………………………………………………………………  
Telefon………………………………………………………………………. 
 

 
 

Zobowiązuję się do wniesienia opłaty konferencyjnej na rzecz Stowarzyszenia Prawa 
Finansowego „Aureus” w wysokości 50 zł do dnia 18 marca 2010r. na rachunek 
bankowy: 
 
Stowarzyszenie Prawa Finansowego AUREUS 
ul. Plebiscytowa 5, 45-859 Opole  
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego)  
BGŻ S.A. Oddział w Opolu 
nr rachunku: 08 2030 0045 1110 0000 0136 3490 
z dopiskiem „medycyna weterynaryjna” 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. 
 
 
 

podpis:.......................... 
 
 

 

 



 

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesłać do dnia 18 marca 2010 r.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji, miejsca oraz karta zgłoszeniowa 

dostępne są na stronie internetowej www.aureus.org.pl/fpf.htm oraz 

www.medicusveterinarius.pl 
 

 
 

1. Harmonogram: 
Zgłoszenie uczestnictwa do dnia 18 marca 2010r.  

2. Zgłoszenia na III Opolską Konferencję Podatkową: 
Karty zgłoszenia w wersji elektronicznej prosimy kierować na adres: biuro@aureus.org.pl  lub za 

pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: 

 

Stowarzyszenie Prawa Finansowego AUREUS 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 

ul. Plebiscytowa 5, 45-859 Opole  

dr Piotr Stanisławiszyn 

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji i miejsca znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej:  

www.aureus.org.pl/fpf.htm oraz www.medicusveterinarius.pl 
 

4. W wypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt z koordynatorami konferencji: 
- Agnieszka Derkacz – tel. kom. 0505 088 351, e-mail: brylowa@wp.pl 

- Piotr Kałużny – tel. kom. 0606 927 509, e-mail: norekvet@op.pl 

           



 
 
 
Tytuł Konferencji  
IV  Opolska Konferencja Podatkowa – Panel Biznesowy  
„Opodatkowanie  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  oraz  podatkiem  od  towarów  i  usług 
dochodów uzyskiwanych przez lekarzy weterynarii i zakład leczniczy dla zwierząt” 
 
Organizator 
Stowarzyszenie Prawa Finansowego Aureus w Opolu  
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Lekarzy Wolnej Praktyki "Medicus Veterinarius" 
 
Miejsce  
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego ul. Drzymały 1a Opole 
 
Data 
25 marca 2010 r. godz. 10.00 – 16.00 
 
Program 
 
09.40 Kawa, herbata i poczęstunek 
 
10.0 Otwarcie Konferencji –   dr A. Mudrecki – sędzia NSA 

         dr Piotr Stanisławiszyn Prezes Stowarzyszenia Prawa  
         Finansowego „AUREUS” przy UO  

 
10:15  Wystąpienie  Piotra  Kałużnego  Prezesa  Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia  Lekarzy  Wolnej  Praktyki 

"Medicus Veterinarius" z siedzibą w Namysłowie  
(ogólny zarys usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, Wykonywanie czynności z zakresu inspekcji ‐ 
problemy praktyczne)  

 
11.0 Opodatkowanie  przychodów  osiąganych  z  zakresu  czynności  inspekcji  weterynaryjnej  

wykonywanych  przez  lekarzy  weterynarii  na  podstawie  umowy  zawartej  z  lekarzem  oraz  zakładem  
leczniczym dla zwierząt, podatkiem dochodowym od osób fizycznych 

 
 
12.30 Przerwa na kawę i poczęstunek 
 
13.0 Opodatkowanie  podatkiem  VAT  usług  z  zakresu  medycyny  weterynaryjnej  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  opodatkowania  przychodów  osiąganych 
z  zakresu  czynności  inspekcji weterynaryjnej wykonywanych przez  lekarzy weterynarii na podstawie 
umowy  zawartej  z  lekarzem  oraz  zakładem  leczniczym  dla  zwierząt  (m.in.  stawka  podatku  VAT, 
PKWiU). 

 
14.00  Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa lekarzy weterynarii oraz zakładów leczniczych dla zwierząt  
 
15.0 Dyskusja i podsumowanie konferencji  
 


