MONTAŻ LINII PRODUKCYJNEJ TO NIE USŁUGA ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ
Zwracamy Państwa uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 21 kwietnia
2015 r. (sygn.: I FSK 131/14) w zakresie określenia na gruncie ustawy o VAT kraju, w którym podlega
opodatkowaniu VAT usługa montażu automatycznego sterowania i okablowania do linii produkcyjnej.
Sprawa dotyczyła świadczenia przez polskiego podatnika VAT (Spółka) usługi wykonania oraz
montażu automatycznego sterowania i okablowania maszyn stanowiących linię produkcyjną. Nabywcą
usług był podatnik VAT z siedzibą w Niemczech, nieposiadający w Polsce stałego miejsca
prowadzenia działalności. Montaż został wykonany na terytorium Polski.
Istotą toczącego się przed NSA sporu pomiędzy Spółką a Ministrem Finansów (dalej: MF) było
ustalenie, czy świadczone przez Spółkę usługi stanowią usługi związane z nieruchomością w
rozumieniu art. 28e ustawy o VAT.
Zdaniem Spółki przedmiotowe usługi nie są związane z nieruchomością i jako takie podlegają
opodatkowaniu VAT na zasadach wskazanych w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym
przepisem miejscem opodatkowania VAT usług świadczonych na rzecz podatników VAT jest kraj
siedziby usługobiorcy (w tym przypadku Niemcy). Zdaniem MF przedmiotowe usługi są związane z
nieruchomością i jako takie podlegają opodatkowaniu VAT w miejscu położenia nieruchomości (w
Polsce zgodnie z art. 28e ustawy o VAT). Zdaniem MF związek tych usług z nieruchomością wynika z
faktu, iż linia do warzyw, do której montowano automatyczne sterowanie oraz okablowanie jest
przytwierdzona bezpośrednio do posadzki nieruchomości.
NSA zgodził się jednak ze stanowiskiem Spółki i uznał, że świadczone przez Spółkę usługi nie są
usługami związanymi z nieruchomością. Zdaniem NSA, aby usługi były związane z nieruchomością
musi być ona przedmiotem tych usług tj. być centralnym i konstytutywnym elementem usługi. Nie ma
to jednak miejsca w opisywanym przypadku ponieważ, przedmiotem usług jest linia do warzyw, która
nie stanowi nieruchomości. W omawianym przypadku związek usługi z nieruchomością sprowadza się
do tego, że linia do warzyw musi być zamontowana – dla jej prawidłowego funkcjonowania – w
hali/pomieszczeniu gospodarczym, przy czym maszyny mogą być zdemontowane i przeniesione w
inne miejsce bez uszczerbku dla ich funkcjonalności.
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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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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