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Wyrok NSA z 8 listopada 2019 r., II FSK 3718/17 

Działalność spółki na terytorium Polski prowadzona jest w formie zakładu w rozumieniu 

art. 5 umowy polsko-brytyjskiej. W stanie faktycznym opisanym we wniosku 

interpretacyjnym pracownicy spółki wykonują swoją pracę, na terenie Polski w halach 

produkcyjnych zleceniobiorcy, w których odbywa się proces produkcyjny wyrobów na 

zlecenie spółki i co istotne w części przy użyciu maszyn stanowiących własność spółki. 

Co się z tym wiąże twierdzenie skarżącej, że nie posiada w Polsce linii produkcyjnej do 

produkcji mięsa, jeżeli zważyć na 10% udział jej parku maszynowego w produkcji, nie 

do końca odpowiada prawdzie. Trudno też zaaprobować stanowisko skarżącej, że jej 

pracownicy nie prowadzą w Polsce żadnej działalności, skoro jak wynika ze stanu 

faktycznego, zajmują się kontrolą jakości produkcji, z prawem jej zakwestionowania 

w określonym zakresie. Innymi słowy nie jest możliwa kontrola jakości bez 

uczestniczenia w procesie produkcyjnym. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

Sprawa dotyczyła wniosku o indywidulaną interpretację prawa podatkowego, złożonego przez 

spółkę brytyjską, która zleciła polskiemu podmiotowi usługi typu contract manufacturing 

związane z produkcją mięsa.  

Jak wynika z opisu stanu faktycznego podsumowanego w wyroku pierwszej instancji 

brytyjska spółka nie posiadała na terytorium Polski przedstawicielstwa, oddziału ani biura. 

Głównym przedmiotem jej działalności było zamawianie, krojenie oraz pakowanie wyrobów 

mięsnych oraz wędliniarskich na potrzeby sprzedaży detalicznej (przy czym w ok. 60% 

przypadkach Spółka nabywa surowe mięso, które jest przetwarzane przez podmioty trzecie na 

zlecenie Spółki, w pozostałych ok. 40% przypadkach Spółka nabywa już gotowe wyroby 

mięsne i wędliniarskie).  

Wnioskodawca zlecił usługę przetwarzania mięsa podmiotowi trzeciemu - spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Zleceniobiorcy). Po wykonaniu przez Zleceniobiorcę 

usług, Spółka transportuje wyroby mięsne oraz wędliniarskie do chłodni znajdujących się na 

terenie Wielkiej Brytanii, a następnie do zakładu (znajdującego się również na terenie Wielkiej 

Brytanii) w celu pokrojenia i zapakowania dla celów sprzedaży detalicznej. Współpraca 

pomiędzy Spółką a Zleceniobiorcą trwa od 31 grudnia 2010 r. (w tym dniu Spółka nabyła 

przedsiębiorstwo spółki F. AW z siedzibą w Wielkiej Brytanii ("Spółka GB"), na rzecz której 

Zleceniobiorca świadczył usługi przetwarzania mięsa od marca 2007 r.).  

Zleceniobiorca świadczy na rzecz Spółki usługi przetwórstwa mięsnego. Usługi te są 

świadczone na terenie dwóch z czterech należących do Zleceniobiorcy hal produkcyjnych 

znajdujących się na terenie Polski. W związku z dużą ilością przetwarzanego mięsa dla 

Wnioskodawcy, jedna z hal została w całości przeznaczona wyłącznie na potrzeby usług 

świadczonych na rzecz Spółki (nowa umowa przewiduje wyłączność Spółki w tym zakresie). 

Natomiast druga z hal produkcyjnych jest zajęta na potrzeby usług świadczonych na rzecz 

Spółki tylko w części. Zleceniobiorca może wykorzystywać pozostałą część tej hali na potrzeby 

świadczenia usług na rzecz klientów innych niż Spółka, z zastrzeżeniem warunków 

przewidzianych w nowej umowie (m.in. hala nie może być wykorzystywana do produkcji 

jakichkolwiek towarów sprzedawanych przez któregokolwiek z bezpośrednich konkurentów 

Spółki w Wielkiej Brytanii). 



Usługi przetwarzania mięsa są wykonywane wyłącznie przez pracowników Zleceniobiorcy (ok. 

286 osób). Większość linii produkcyjnej (maszyn i urządzeń) wykorzystywanych w procesie 

przetwarzania mięsa stanowi własność Zleceniobiorcy. Wnioskodawca udostępnił 

Zleceniobiorcy do produkcji również własne maszyny. Zostały one wykonane na specjalne 

zamówienie Spółki dzięki którym możliwe jest formowanie wyrobów mięsnych i wędliniarskich 

w sposób odpowiadający wymaganiom biznesowych Spółki. Większość maszyn należących do 

Spółki z których korzysta Zleceniobiorca jest wykorzystywana tylko w jednym z etapów 

przetwarzania mięsa (tj. formowaniu), podczas gdy pozostałe etapy przetwórstwa (w tym 

rozbiórka mięsa, porcjowanie, obróbka termiczna, chłodzenie) są wykonywane przy 

wyłącznym udziale maszyn i urządzeń Zleceniobiorcy. Wartość maszyn należących do Spółki 

stanowi niewielką część wartości całej linii produkcyjnej Zleceniobiorcy wykorzystywanej w 

procesie przetwórstwa mięsnego dla Spółki (ok. 1/10 - 1/12). Podkreśliła, iż przyjęty model 

biznesowy (tj. przekazanie Zleceniobiorcy własnych, przenośnych maszyn wykonanych na 

zamówienie służących głównie do formowania wyrobów mięsnych i wędliniarskich) daje Spółce 

możliwość powierzenia przetwórstwa mięsa innemu Zleceniobiorcy w Polsce i lub za granicą 

(maszyny wchodzące w skład linii produkcyjnej Zleceniobiorcy byłyby dostępne na rynku). 

Zgodnie z postanowieniami nowej umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany do utrzymywania 

maszyn Spółki w należytym stanie technicznym (uwzględniając proces normalnego zużycia 

rzeczy). Spółka ma prawo wstępu do pomieszczeń Zleceniobiorcy w celu oględzin swoich 

maszyn, dokonania czynności serwisowych, naprawy lub ich odbioru. Ilość i jakość 

przetwarzanego mięsa jest określana przez Spółkę. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy za usługi 

przetwarzania mięsa jest naliczane od każdego kilograma mięsa przetworzonego (przetwarzane 

mięso jest własnością Spółki). Koszty przetwarzania mięsa w: Polsce stanowią jedynie 

niewielką część całkowitych kosztów sprzedaży Spółki (ok. 3,1%). 

Spółka posiada dedykowany zespół pracowników (ok. 20 osób - liczba pracowników zmieniała 

się na przestrzeni lat), którzy pracują w Polsce na terenie zakładów Zleceniobiorcy. Zgodnie z 

postanowieniami nowej umowy, pracownicy Spółki są obecni w dwóch halach produkcyjnych 

w celu wspomagania Zleceniobiorcy w procesie przetwarzania mięsa oraz nadzorowania 

procesu produkcyjnego pod kątem zgodności z postanowieniami nowej umowy. Zleceniobiorca 

jest zobowiązany do współpracy oraz do zapewnienia pracownikom Spółki w dowolnym czasie 

dostępu do pomieszczeń Zleceniobiorcy w celu umożliwienia im wykonywania swoich 

obowiązków, w tym do zapewnienia prawa wejścia na teren zakładów, możliwości 

sprawowania nadzoru nad procesem produkcji, prawa zmiany ustawień urządzeń oraz 

niezaakceptowania produktu końcowego nie spełniającego norm jakościowych określonych 

w nowej umowie. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy 

pracowników Spółki przebywających na terenie zakładów. Wskazała, iż bez względu na 

postanowienia nowej umowy, obowiązki pracowników Spółki są ograniczone do kontroli 

jakości przetworzonego mięsa przez Zleceniobiorcę (mięsa i wyrobów wędliniarskich). Kontrola 

jakości obejmuje prawdo do zmiany ustawień urządzeń. Z biznesowego punktu widzenia, 

prowadzenie kontroli jakości na bieżąco, podczas procesu produkcji, pozwala na uprzednie 

wykrycie ewentualnych nieprawidłowości (tj. zanim produkt zostanie dostarczony do chłodni 

w Wielkiej Brytanii), i tym samym pozwala na optymalizację kosztów produkcji. Zaznaczyła, 

iż pracownicy Spółki nie obsługują żadnych maszyn produkcyjnych (maszyny są obsługiwane 

wyłącznie przez załogę Zleceniobiorcy), nie wydają poleceń załodze Zleceniobiorcy, nie 

uczestniczą, nie kontrolują ani nie zarządzają procesem produkcyjnym jako takim, nie 

zawierają ani nie negocjują w Polsce w imieniu Spółki żadnych umów. Wszelkie zamówienia 

półproduktów są planowane, organizowane i zamawiane przez wyznaczony zespół osób 

pracujących w Wielkiej Brytanii. 



Pracownicy Spółki przebywają w Polsce w systemie zmianowym, tj. dwa tygodnie spędzają w 

Polsce, a następnie wracają na dwa tygodnie do Wielkiej Brytanii. Co do zasady, w zakładach 

Zleceniobiorcy przebywa jednocześnie 8-9 pracowników Spółki podczas jednej zmiany. 

Zakłady Zleceniobiorcy pracują w trybie ciągłym (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu). 

Jednakże, pracownicy Spółki przebywają na terenie hal produkcyjnych ok. 12 godzin na dobę, 

od poniedziałku do soboty W obecności pracowników Spółki odbywa się produkcja produktów 

o szczególnych cechach, które w szczególności wymagają bieżącej weryfikacji jakości. 

Pracownicy są również obecni podczas istotnych etapów produkcji (tj. formowania wyrobów 

mięsnych i wędliniarskich, przetwarzania mięsa o istotnej wartości). 

Wspomniani pracownicy są zatrudnieni (…) na podstawie umowy o pracę. W ramach 

obowiązków wynikających z zawartych umów o pracę, Pracownicy wykonują obowiązki 

„kontrolerów jakości” w związku z powierzonymi Zleceniobiorcy usługami. Pracownicy nie byli 

i nie są obecnie oddelegowani przez Spółkę do pracy w firmie Zleceniobiorcy. Podniesiono, że 

zadania pracowników spółki w Polsce można porównać do nadzoru inwestorskiego w procesie 

budowlanym. 

Łączna liczba pracowników Spółki przekracza 1200 osób. Koszty obecności pracowników 

Spółki w Polsce stanowią mniej niż 4% całkowitych kosztów pracowniczych. 

Spółka nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności nie dokonuje 

sprzedaży ani reklamy swoich produktów. 

Spółka oraz Zleceniobiorca nie są podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11 ustawy z 

dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz, 851 

z późn. zm., dalej także: "u.p.d.o.p.") Spółka nie bierze bezpośrednio ani pośrednio udziału 

w zarządzaniu ani kontroli Zleceniobiorcy ani nie posiada udziału w jego kapitale. 

Skarżąca w oparciu o tak opisany stan faktyczny zapytała, czy posiada na terytorium Polski 

zakład, w rozumieniu art. 5 Konwencji z dnia 20 lipca 2006 r. zawartej między Rzeczpospolitą 

Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840, dalej: 

"umowa polsko-brytyjska"), w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz w okresie 

poprzedzającym ten okres? 

Spór w sprawie - w granicach zarzutów kasacyjnych - sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy 

spółka, posiada w Polsce zakład w rozumieniu art. 5 umowy polsko-brytyjskiej. 

Zdaniem NSA, sąd pierwszej instancji prawidłowo zinterpretował treść art. 5 ust. 1-3 umowy 

polsko-brytyjskiej, wskazując, że dla uznania, że przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność 

w formie zakładu konieczne jest łączne spełnienie trzech przesłanek: istnienie placówki, tj. 

miejsca, gdzie działalność jest prowadzona, stały charakter takiej placówki oraz wykonywanie 

za pośrednictwem placówki działalności, która nie ma przygotowawczego lub pomocniczego 

charakteru. Przy czym co należy podkreślić, pojęcie zakładu jest abstrakcyjną instytucją 

międzynarodowego prawa podatkowego, mającą umożliwić prawidłowe opodatkowanie przez 

jedno z umawiających się państw, dochodów uzyskiwanych przez podmiot drugiego 

umawiającego się państwa, ze źródeł przychodów położonych na terytorium tego pierwszego z 

państw. Opodatkowaniu podlega imiennie podmiot podatkowy tego drugiego państwa, od 

dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na terytorium państwa pierwszego. Nie 

jest w związku z tym błędem, jeżeli organ interpretacyjny, jak i sąd pierwszej instancji 

posiłkują się przy wykładni wskazanej wyżej normy prawa międzynarodowego, Komentarzem 

do Modelowej Konwencji OECD. 



Oceniając legalność wydanej w sprawie interpretacji przez pryzmat przedstawionej powyżej 

definicji, Sąd pierwszej instancji doszedł do słusznego wniosku, podzielając stanowisko 

organu interpretacyjnego, iż działalność spółki na terytorium Polski, zarówno przed 1 stycznia 

2016 r. jak i po tej dacie, prowadzona jest w formie zakładu w rozumieniu art. 5 umowy 

polsko-brytyjskiej. W stanie faktycznym opisanym we wniosku interpretacyjnym pracownicy 

spółki wykonują swoją pracę, na terenie Polski w halach produkcyjnych zleceniobiorcy, w 

których odbywa się proces produkcyjny wyrobów na zlecenie spółki i co istotne w części przy 

użyciu maszyn stanowiących własność spółki. Co się z tym wiąże twierdzenie skarżącej, że nie 

posiada w Polsce linii produkcyjnej do produkcji mięsa, jeżeli zważyć na 10% udział jej parku 

maszynowego w produkcji, nie do końca odpowiada prawdzie. Trudno też zaaprobować 

stanowisko skarżącej, że jej pracownicy nie prowadzą w Polsce żadnej działalności, skoro jak 

wynika ze stanu faktycznego, zajmują się kontrolą jakości produkcji, z prawem jej 

zakwestionowania w określonym zakresie. Innymi słowy nie jest możliwa kontrola jakości bez 

uczestniczenia w procesie produkcyjnym. 

(…) Niezasadny jest również zarzut naruszenia art. 5 ust. 4 umowy. Sąd pierwszej instancji 

nie popełnił błędu zarówno co do jego wykładni, jak i subsumcji, słusznie konstatując, że 

żadne z wyłączeń w nim przewidzianych nie ma w sprawie niniejszej zastosowania. Wbrew 

stanowisku strony, działalność spółki na terenie Polski nie ma wyłącznie charakteru 

przygotowawczego lub pomocniczego, o czym świadczy sposób realizowania zadań przez 

pracowników skarżącej na terenie zakładów zleceniobiorcy na terenie Polski. Sprawowany 

nadzór nad procesem produkcji oraz kontrola jakości przetworzonego mięsa i wyrobów 

wędliniarskich, nie mogą zostać uznane za działalność o charakterze jedynie ubocznym czy 

pomocniczym. Za trafnością takiej konstatacji, jak słusznie zauważono w pisemnych 

motywach zaskarżonego wyroku, przemawia choćby poziom wynagrodzeń tej grupy 

pracowników. Związek pomiędzy czynnościami podejmowanymi na terytorium Polski a 

uzyskiwanymi przez skarżącą spółkę przychodami ma charakter bezpośredni. Bez nich nie 

byłaby możliwa produkcja finalna spółki i jej sprzedaż na terenie Wielkiej Brytanii. Sprzedaż 

produkcji na terenie Polski nie jest warunkiem koniecznym ddo przyjęcia, że mamy do 

czynienia z zakładem. Istotne jest natomiast, że działalność gospodarcza realizowana na 

terytorium Polski stanowi istotne ogniwo zapewniające sprawne funkcjonowanie całego 

mechanizmu gospodarczego w ramach całego przedsiębiorstwa spółki. Trafnie zatem uznał 

organ, że działalność takiego zakładu nie posiada cech przygotowawczych lub pomocniczych. 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie nie zaistniały przesłanki 

przewidziane w art. 5 ust. 4 lit. c umowy. Po pierwsze ze stanu faktycznego sprawy nie wynika, 

aby działalność spółki w użytkowanych zakładach miała na celu utrzymywanie zapasów dóbr 

lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne 

przedsiębiorstwo, a po wtóre z istoty prowadzonej działalności wynika, że polega ona na 

produkcji (bieżącej), a nie magazynowaniu. 

W związku z powyższym, sąd zasadnie zaaprobował stanowisko wyrażone w interpretacji, że 

działalność spółki na terytorium Polski, w przedstawionym stanie faktycznym, prowadzona 

jest w formie zakładu w rozumieniu art. 5 umowy polsko-brytyjskiej. 

Wyroki powiązane 

wyrok NSA z 24 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1757/19 (niepub.) 

wyrok WSA w Gliwicach z 11 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1609/21 

wyrok WSA w Gliwicach z 31 stycznia 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 1340/21 

wyrok WSA w Gdańsku z 18 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 1937/19 

wyrok WSA w Opolu z 28 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Op 494/19 

wyrok WSA w Warszawie z 27 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1113/19 

wyrok WSA w Gliwicach z 14 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gl 656/19 



wyrok WSA w Warszawie z 12 września 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3196/17 

 

Przepisy 

Konwencja z dnia 20 lipca 2006 r. zawarta pomiędzy Rzecząpospolitą Polską 

a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) 

 

Art. 5 ust. 1 W rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, 

przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. 

 

Art. 5 ust. 4 Bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu, określenie 

"zakład" nie obejmuje: 

a) użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub 

dostawy dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa; 

b) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w 

celu składowania, wystawiania lub wydawania; 

c) utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w 

celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo; 

d) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu 

zbierania informacji dla przedsiębiorstwa; 

e) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa 

jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym; 

f) utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu łącznego prowadzenia którychkolwiek 

rodzajów działalności, o których mowa w punktach od a) do e) niniejszego ustępu, pod 

warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego 

połączenia rodzajów działalności ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy. 

 

Główne problemy 

1. Kiedy nabywanie w Polsce towarów lub usług może prowadzić do powstania polskiego 

PE? 

2. Czy wyjątki z art. 5 ust. 4 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania można 

interpretować ekstensywnie? 

3. Czy wykonywana przez zagranicznego usługobiorcę kontrola w Polsce sposobu 

wykonania usługi przez polskiego usługodawcę oznacza zarazem udział w procesie 

stanowiącym przedmiot tej usługi?  

4. Czy w takim przypadku dochodzi do ukonstytuowania zależnego przedstawiciela 

w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania? 

5. Czy fakt nieosiągania w Polsce jakichkolwiek dochodów związanych z zakładem 

powinien mieć znaczenie? 

6. Jak duże jest ryzyko PE w przypadku usług contract manufacturing? 

7. Jakie mogą być skutki BEPS dla dalszego rozwoju polskiego orzecznictwa w zakresie 

PE? 


