HODOWLA ZWIERZĄT A URZĄD SKARBOWY
Wiele osób dręczy pytanie: Jak to jest z tą hodowlą zwierząt? Gdzie ją zgłosić? Czy od
urodzonych maluchów płaci się podatek? Czy jest to działalność gospodarcza i w związku z tym
trzeba prowadzić księgowość? Czy kupujący szczenię / kociaka powinien zapłacić podatek, tak jak
na przykład przy kupnie samochodu?
Urząd Skarbowy:
HODOWLA PSÓW/KOTÓW JEST OPODATKOWANA. I na każdej osobie posiadającej
zarejestrowaną w SWKIPR hodowlę i minimum jedno zwierzę mające uprawnienia hodowlane ciąży
obowiązek odprowadzania z tego tytułu (z tytułu samego posiadania) podatku do Urzędu
Skarbowego.
Są dwie możliwości:
Prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej
– dopisujemy do zakresu działania hodowlę jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej, wpisujemy w
koszty wszystko, co z hodowlą się wiąże (karma, leczenie, zabawki dla psa, koszty krycia ...) i
jednocześnie wykazujemy jako przychód sprzedaż szczeniąt/kociąt .
Jeżeli nie prowadzimy działalności gospodarczej, najprostszym i najwygodniejszym sposobem
odprowadzania z tego tytułu podatku jest zgłoszenie działalności w Dziale Specjalnym Produkcji
Rolnej.
W Urzędzie Skarbowym wypełniamy druk PIT 6 i składamy go w okienku lub wysyłamy listem
poleconym. Organ Podatkowy dokona wyliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy
posługując się „Tabelą Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm
Szacunkowych Dochodu Rocznego” i taką decyzję wymiarową otrzymamy pocztą na adres podany
w druku PIT 6. ( na rok 2012 szacunkowy dochód za jedną sztukę stada podstawowego dla psów
rasowych wynosi 39,13zł rocznie, koty 14,49zł) I od tego naszego dochodu będziemy musieli
zapłacić podatek doliczając wspomniany dochód do Pit-u rocznego
Wyliczony w ten sposób podatek, będzie to cały należny Skarbowi Państwa podatek, niezależnie
od tego ile w tym roku nasze suki/kotki urodzą, ani ile pieniędzy za krycie naszym pupilem
przyjmiemy. Jesteśmy z Urzędem Skarbowym rozliczeni i śpimy spokojnie nie bacząc na
„sąsiadów”, którzy czasami „uprzejmie donoszą”
Żeby biurokracji nie było za mało i żebyśmy o niej zbyt szybko nie zapomnieli, dodam jedynie, że
hodowlę powinniśmy zarejestrować w Urzędzie Skarbowym w terminie 7 dni od momentu
pojawienia się u nas pierwszego „zwierzęcia hodowlanego”. Również w terminie 7 dni powinniśmy
zawiadomić Urząd Skarbowy składając nowy PIT 6 o wszelkich zmianach w naszej hodowli, ale
proszę się nie obawiać, jeżeli ktoś posiada już jakiś czas psa i nie zgłosił tego do Urzędu, a chce to
zrobić teraz. Te 7 dni nie jest absolutnie rygorystycznie przestrzegane, a opóźnienie traktowane jest,
jako „niewielka szkodliwość społeczna”. Natomiast całkowity brak zgłoszenia grozi już o wiele
bardziej poważnymi konsekwencjami. I tak jak na razie nic mi nie wiadomo o próbach uzyskania
przez Urzędy Skarbowe informacji w organizacjach kynologicznych lub felinologicznych o
hodowcach, tak kilkakrotnie słyszałem o „spontanicznych” kontrolach z Urzędu Skarbowego w
hodowlach na ich terenie.
Tak, więc jeszcze raz powtórzę: kwota, jaka jest umieszczona w decyzji Naczelnika Urzędu
Skarbowego jest oszacowanym DOCHODEM jaki osiągniemy w danym roku posiadając
zadeklarowaną ilość zwierząt, niezależnie od tego, jaki faktyczny dochód czy stratę w tym roku
osiągniemy (gdyż tego w ogóle już nie obliczamy). Dochodem, który służy do wyliczenia i
odprowadzenia (bądź nie) podatku do Urzędu Skarbowego. Zgłaszając się do Urzędu Skarbowego
na druku PIT 6 nie musimy uzyskiwać numeru NIP dla działalności, nie musimy posiadać również
numeru REGON.
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