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Pan Tadeusz Ferenc
Prezydent Miasta Rzeszowa

Wniosek
o wydanie indywiduaJnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego

Na podstawie art. 14j. ustav.;y z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa (Dz.U.2012.749 z
p6in. zm.) wnOSZy 0 wydanie indywidualnej interpretacji przepis6w prawa podatko\vego.
Przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszle.
W dniu 28.01.20 13r. weszla w zycie ustawa z dnia 9 listopada 20 12r. 0 nasiennictyvie (Dz.U.
2012r. poz.1S12), kt6ra uchylila wczesniej obowiqzujqcq ustawy z dnia 26 czenvca 2003r. 0
nasiefU1ict\,vie (Dz.U. 2007r. Nr 41, poz.271 ze zm.) oraz w a11.129 wprowadzila zmiany do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. 2012.1282), polegajqce na
tym, ze \v zalqczniku do ustawy
1) w cZysci I w ust. 36 uchyla silt pkt 7;
o treici: "dokonanie wpisu do rejestru dzialalnosci regulowanej podmiotu wykonujqcego

dzialalnosc na podstawie przepis6w
288 zl"

0

nasiennictwie w zakresie obrotu materialem siewnym

2) w czysci II w ust. 10 uchyla siy pkt 2.
o tresci: "dla mieszanki materialu siewnego - za kazde zaswiadczenie dotyczqce okreslonej
partii 21 zl"
Wg dotychczas obowiqzujqcych przepis6w ustawy 0 nasiefU1ictwie dzialalnosc w zakresie
obrotu materialem siewnym byla dzialalnosci q regulowanq; obowiqzywala oplata skarbowa
288 z1.
Od dnia 28.01.20 13r. obr6t materialem siewnym w)'maga zgloszenia, co jest uregulowane w
ponizej cytowanym przepisie:
Art. 84. 1. Obr6t rnaterialem siewnym roslin rolniczych i warzywnych moze prowadzic
przedsiybiorca, w tym przedsiybiorca wytwarzajqcy material siewny, kt6ry zglosi zamiar
prowadzenia obrotu tym materialem siewnym wojew6dzkiemu inspektorowi wlasciwemu
ze wzglydu na miejsce zarnieszkania albo siedziby przedsiybiorcy, alba miejsce wykonywania
dzialalnosci gospodarczej, jezeli jest ifU1e niz miejsce zamieszkania przedsiybiorcy - w
przypadku gdy przedsiybiorcq jest osobafizyczna prowadzqca dzialalnosc gospodarczq.

2. Z§loszenia, 0 kt6rym mowa w ust. 1, dokonuje siy w terminie 7 dni przed p1anowanym
dnie::n rozpoczycia prowadzenia obrotu materialem siewnym.
6. Wojew6dzki inspektor po wpisaniu przedsiybiorcy do ewidencji przedsiybiorc6w wydaje
prze.isiybiorcy zaswiadczenie 0 wpisie do tej ewidencji, zawierajqce numer przedsiybiorcy
wyn=kajqcy z ewidencji przedsi ybiorc6w.

Pytanie:
czy :;a wydanie zaswiadczenia w trybie art.84 ust.6 ustawy 0 nasiennictwie obowi~zuje
oplaia skarbowa okreslona w cz~sci II ust.21 ustawy , tj. 17 zl., ewentualnie oplata
skarbowa za dokonanie czynnosci urz~dowej?

Zdaniem Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony Roslin i N asielli1ictwa brak jest podstaw do
pob~rania oplaty skarbowej za wydanie zaswiadczenia, a takze za dokonanie cZYlll10sci
urzy iowej.
Na I=odstawie art. 1 ust.l pkt 1b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej
(Dz. U.2012.1282 j.t.), oplacie skarbowej podlega v.ydanie zaswiadczenia na wniosek.
Zgoc:inie z tresciq art.84 ustawy 0 nasiennictwie:
- przedsiybiorca zglasza zamiar prowadzenia obrotu materialem siewnym,
- w~ew6dzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru przedsiybiorc6w,
- Z lIzydu wydaje zaswiadczenie 0 wpisie do tej ewidencji.
Uw;;:glydniajqc treSc ww. przepis6w nalezy stwierdzi6, ze brak jest podstaw do pobierania
opla.:y za wydanie zaswiadczenia, bowiem jest ono wydawane z urzydu, a nie na wniosek.
Za cI:lkonanie cZYlli10sci urzydowej na podstawie zgloszenia r6wniez nie jest pobierana oplata
skar )owa, poniewaZ nie jest wymieniona w czysci I zalqcznika do ustawy 0 oplacie
skar )owej.

Osv..iadczam pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania, ze elementy stanu
fakt:,cznego objyte wnioskiem 0 wydanie interpretacji w dniu zlozenia wniosku nie Sq
przedmiotem toczqcego siy postypowania podatkowego, kontroli podatkowej, postypowania
konl'olnego organu kontroli skarbowej oraz ze w tym zakresie sprawa nie zostaia
rozs.:rzygniyta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu
kont-oli skarbowej.

