STAŁE MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NAWET BEZ WŁASNEGO
ZAPLECZA TECHNICZNEGO I PERSONALNEGO
Zwracamy Państwa uwagę na interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez Dyrektora
Izby Skarbowej w Warszawie z 23 czerwca 2014 r. (sygn.: IPPP3/443-215/14-4/LK) oraz orzeczenie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 czerwca 2015 r. (sygn.: III SA/Wa
3332/14) wydane w tej samej sprawie - określenia warunków istnienia stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na gruncie przepisów VAT.
Sprawa dotyczyła fińskiej spółki, zajmującej się produkcją łodzi. Spółka planuje dokonywać sprzedaży
łodzi produkowanych w Polsce. W tym celu zamierza zlecać kontrahentowi w Polsce produkcję łodzi
(dalej: polski producent). Produkcja odbywać się będzie przy wykorzystaniu komponentów
stanowiących własność spółki i kupionych przez nią w Polsce i za granicą oraz komponentów
stanowiących własność polskiego producenta na zlecenie. Polski producent zapewniał będzie
pracowników oraz urządzenia niezbędne do produkcji łodzi.
Gotowe łodzie będące własnością spółki będą przechowywane przez polskiego producenta na placu
stanowiącym jego własność.
Spółka nie będzie posiadać w Polsce na stałe żadnych zasobów, czyli budynków, maszyn, urządzeń
ani pracowników. Wszystkie one będą należeć do jej kontrahentów. Spółka nie ma konkretnych
planów dotyczących okresu prowadzenia działalności na terytorium Polski (okres ten jest uzależniony
od czynników o charakterze biznesowym, takich jak m.in. współpraca z głównymi kontrahentami
spółki).
Wszelkie decyzje strategiczne związane z procesem produkcji oraz sprzedaży dokonywane będą
przez zarząd i uprawnionych pracowników Spółki w Finlandii.
Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka złożyła do Ministra Finansów (MF) wniosek o
potwierdzenie, że nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. MF stwierdził
jednak, że mimo braku na terytorium Polski własnego zaplecza technicznego i personalnego,
Spółka będzie posiadała w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności.
Spółka zaskarżyła niniejszą interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). WSA
potwierdził jednak prawidłowość stanowiska MF i uznał, że do stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 44 dyrektywy VAT nie jest konieczne zaangażowanie
własnego zaplecza technicznego i personalnego, wystarczy bowiem korzystanie z zasobów innego
podmiotu (wyrok WSA jest nieprawomocny).
Jest to już kolejna tego typu interpretacja, która pojawiła się w ostatnim czasie.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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