
Opodatkowanie usług weterynaryjnych 

od 1 stycznia 2011 roku 

  

  

            Zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) usługi weterynaryjne podlegają 

opodatkowaniu według 7% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w związku z 

poz. 152 załącznika nr 3 do ustawy. 

            Usługi weterynaryjne klasyfikowane są obecnie według Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. 

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), 

gdzie zostały sklasyfikowane w grupowaniu 85.2 „Usługi weterynaryjne” (Dział 85 – Usługi 

w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej). Według tej klasyfikacji usługi 

weterynaryjne są identyfikowane w przepisach ustawy o VAT, gdzie klasyfikację stosuje się 

m.in. przy wyznaczaniu zakresu stosowania obniżonej stawki 7-proc. Dla potrzeb ustawy o 

VAT stosowana jest aktualnie nieobowiązująca już dla potrzeb statystycznych Polska 

Klasyfikacja Wyrobów i Usług z 1997 roku (PKWiU 1997). 

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2011 r. 

I.         Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług. 

            Od 1 stycznia 2011 r. będą obowiązywać przepisy dostosowujące ustawę o VAT do 

PKWiU z 2008 r. Nowelizacja ustawy o VAT w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 

dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, 

poz. 1476), która zawiera nową treść załącznika nr 3 „Wykaz towarów i usług 

opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”. 

            Celem tych zmian jest dostosowanie przepisów ustawy o VAT oraz załączników do 

tej ustawy do nomenklatury oraz symboli statystycznych PKWiU z 2008 roku. 

            Istotą zmian jest przełożenie obowiązujących załączników (w tym załącznika nr 3 

do ustawy, w którym wskazane są towary usługi opodatkowane stawką 7%) i przepisów w 



ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w których zastosowano 

nomenklaturę i odwołania do klasyfikacji PKWiU z 1997 r., na symbole i nazwy stosowane 

w PKWiU z 2008 r., tak aby ich zakres co do zasady nie uległ zmianie. 

            W efekcie wprowadzonych zmian usługi weterynaryjne w ustawie o podatku od 

towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. będą nadal znajdowały się w załączniku nr 3 do ustawy 

„Wykaz towarów i usłu opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”, gdzie zostały 

umieszczone pod pozycją 173 załącznika i określone według nowej klasyfikacji PKWiU 75 – 

Usługi weterynaryjne. 

II.        Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzona ustawą z dnia 26 

listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy 

budżetowej. 

            W dniu 26 listopada 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw 

związanych z realizacją ustawy budżetowej. 13 grudnia 2010 r. ustawa została podpisana 

przez prezydenta. Wśród ustaw, do których wprowadzono zmiany, znajduje się ustawa o 

VAT, która m.in. podnosi od stycznia 2011 r. stawkę podatku VAT z 7 do 8 proc. Ustawa ma 

wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Mocą tej ustawy tymczasowo na trzy lata (do 31 grudnia 

2013 r.) o 1 pkt proc. wzrosną wszystkie stawki VAT. 

            Zmiany te wynikają z dodanych do ustawy o VAT nowych art. 146a-146f, z których 

wynika podwyżka stawek VAT o 1 punkt procentowy na 3 lata, tj. począwszy od 1 stycznia 

2011 r. Nową stawką VAT 8% zostaną objęte towary i usługi opodatkowane do dnia 31 

grudnia 2010 r. stawką obniżoną VAT w wysokości 7%. 

             Jak wynika ze wskazanych wyżej zmian ustawowych usługi weterynaryjne 

od dnia 1 stycznia 2011 r. będą podlegały opodatkowaniu według 8% stawki 

podatku. 

 Przełom roku. 

  

            Uchwalona w dniu 26 listopada 2010 r. i podpisana 13 grudnia 2010 r. przez 

prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 

zawierająca m.in. zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług, w art. 19 pkt 2 lit. b 

wprowadza regulacje, które w sposób kompleksowy będą regulować opodatkowanie 



podatkiem VAT w okresie zmiany stawek (dodanie nowych ustępów do art. 41 ustawy o 

podatku od towarów i usług). 

            Zgodnie z tymi regulacjami, co do zasady, w przypadku usługi, która została 

wykonana przed dniem zmiany stawki podatku, dla której obowiązek podatkowy 

powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega 

opodatkowaniu według stawki podatku obowiązującej dla tej czynności w momencie jej 

wykonania. Jednakże w przypadku gdy okres, do którego odnosi się rozliczenie lub płatność, 

obejmuje dzień zmiany stawki podatku, czynność uznaje się za wykonaną: 

1) w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku - w zakresie jej części 

wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki podatku, 

2) z upływem tego okresu - w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki 

podatku. 

            Tak więc ustawodawca przewidział rozwiązania przejściowe. Między innymi przyjął, 

że podatnik, który wykona czynność opodatkowaną w roku 2010, ale dla czynności tej 

obowiązek podatkowy powstanie w roku 2011, np. dlatego, że podatnik dopiero w pierwszych 

dniach stycznia wystawi fakturę VAT, wówczas dla takiej czynności stawką właściwą będzie 

stawka obowiązująca w roku 2010. Zatem jeżeli lekarz weterynarii wykona usługę w 

ostatnich dniach grudnia 2010 r., ale  wystawi fakturę dopiero w styczniu 2011 r., to wówczas 

faktura taka powinna ujmować tę usługę ze stawką 7 proc. 

Opracował doradca podatkowy 
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