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Wyrok w sprawie C-547/18, Dong Yang Electronics, 

czyli 

jeszcze więcej problemów ze stałym miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej 

To r u ń ,  1 2 - 1 3  m a r c a  2 0 2 1
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Slajdy stałe

Czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Dyrektywa 2006/112 Rozporządzenie wykonawcze nr 282/2011

Artykuł 44

Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika działającego w takim

charakterze jest miejsce, w którym podatnik ten posiada siedzibę

swojej działalności gospodarczej.

Jeżeli jednak usługi te są świadczone na rzecz stałego miejsca

prowadzenia działalności gospodarczej podatnika znajdującego się

w miejscu innym niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem

świadczenia tych usług jest stałe miejsce prowadzenia działalności

gospodarczej.

W przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia

działalności gospodarczej miejscem świadczenia usług jest miejsce,

w którym podatnik będący usługobiorcą ma stałe miejsce zamieszkania

lub zwykłe miejsce pobytu.

Art. 11

1. Na użytek stosowania art. 44 dyrektywy 2006/112/WE "stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej" oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby działalności 
gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia - które 
charakteryzuje się 

(i) wystarczającą stałością oraz 
(ii) odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, 

by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb tego 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Na użytek stosowania następujących artykułów (art. 45, 56.2 ak. 2, 192a) "stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej" oznacza dowolne miejsce - inne niż miejsce siedziby 
działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego rozporządzenia -
które charakteryzuje się 
(i) wystarczającą stałością oraz 
(ii) odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, 

by umożliwić mu świadczenie usług, które wykonuje.

3. Fakt posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest wystarczający, by uznać, 
że podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.



3

Trybunał - stałe miejsce 

Sprawa C-190/95, Aro Lease (1997)

(…) podstawowym kryterium stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jest miejsce, w którym podatnik świadczy 

usługi, miejsce prowadzenia działalności musi posiadać (i) wystarczający stopień trwałości oraz (ii) strukturę odpowiednią pod 

względem zasobów ludzkich i technicznych, (iii ) do świadczenia danych usług (iv) w sposób niezależny.

Sprawa C-260/95, DFDS (1997) 

(…) usługi nie mogą być uznane za świadczone z miejsca innego niż miejsce, w którym dostawca założył swoją działalność, 

chyba że miejsce to (i)  posiada na stałe pewien minimalny rozmiar oraz (ii)  zasoby zarówno ludzkie, jak i techniczne (iii) 

konieczne do świadczenia tych usług (iv) i jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.
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TSUE – stałe miejsce 

Test racjonalności 

(…) łącznikiem głównym, jest miejsce, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej. Uwzględnienie innego miejsca wchodzi 

w grę tylko w wypadku, gdy uznanie za łącznik wspomnianej siedziby nie prowadzi do racjonalnego rozwiązania lub stwarza konflikt w 

odniesieniu do innego państwa członkowskiego” (C-605/12 Welmory).

Test zaplecza personalnego i technicznego 

Pierwotnie TSUE oczekiwał, że owo zaplecze będzie „własnym” zapleczem podatnika (np. C-190/95 Aro Lease, C-390/96 Lease Plan), 
teraz przyjmuje, że wystarcza „porównywalna kontrola” nad tym zapleczem (np. Welmory, C-452/03 RAL Channel Islands) 

Przesłanki muszą być spełnione łącznie? (tak TSUE twardo w C-168/84, Berkholz; w kolejnych wyrokach mniej stanowczo) 

Test stałości 

Zaplecze personalne i techniczne „jest stale obecne” (m.in. Berkholz, C-260/95 DFDS, C-73/06 Planzer) „ jeżeli to miejsce charakteryzuje się 

wystarczającą stałością” (Welmory)

Wytyczne Komitetu VAT (88. posiedzenie, taxud.d.1 (2009) 358416-634) - „Komitet ds. VAT niemal jednogłośnie potwierdza, że  aby 

zakwalifikować miejsce jako stałe miejsce prowadzenia działalności, stopień trwałości musi być wystarczający, a struktura odpowiednia pod 

względem zasobów ludzkich i technicznych, dla zakładu świadczącego usługi objęte art. 45 dyrektywy VAT (…), aby móc świadczyć te usługi 

lub aby zakład otrzymujący usługi objęte art. 44 dyrektywy VAT (…), był w stanie otrzymywać i korzystać z tych usług”.
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„… wymaga odpowiedniej struktury, w szczególności 

w zakresie zaplecza personalnego i technicznego….”

Nie istnieje zasada uniwersalnego podejścia - każdy rodzaj działalności gospodarczej  może wymagać innego rodzaju struktury 

zaplecza personalnego i / lub technicznego.

Rozwój technologiczny zapewnia elastyczność i umożliwia firmom zdalne działanie z wielu lokalizacji (zaplecze techniczne albo

personalne może nie być wymagane na miejscu), prawdopodobnie - przy niewielkiej lub żadnej interwencji człowieka.

Sprawa C-605/12, Welmory

Działalność gospodarcza prowadzona przez spółkę cypryjską, będąca przedmiotem postępowania głównego, (…) obejmuje 

udostępnianie przez spółkę polską internetowej strony aukcyjnej oraz emisję i sprzedaż „bidów” klientom w Polsce. Okoliczność, że 

taka działalność może być wykonywana bez zapotrzebowania na faktyczne zaplecze personalne i techniczne na terytorium 

polskim, nie jest decydująca. Mimo jej szczególnego charakteru taka działalność gospodarcza wymaga przynajmniej odpowiedniej 

struktury, w szczególności w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, takiego jak wyposażenie informatyczne, serwery 

i odpowiednie oprogramowanie.

(…) Gdyby okoliczności faktyczne podnoszone przez spółkę polską okazały się prawdziwe, sąd odsyłający musiałby dojść do wniosku, że 

spółka cypryjska nie dysponuje w Polsce stałym miejscem prowadzenia działalności, bowiem nie ma koniecznej infrastruktury 

umożliwiającej jej odbiór usług świadczonych przez spółkę polską i wykorzystywanie ich do celów jej działalności gospodarczej.
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Dong Yang – analizowane zagadnienie 

Dong Yang PL zawarła z koreańską spółką LG Korea umowę o świadczenie usług montażu płytek z materiałów 
i komponentów stanowiących własność LG Korea.

Materiały i komponenty konieczne do wywarzania płytek były odprawiane przez polską spółkę zależną LG 
Korea, LG Polska a następnie były przekazywane Dong Yang

Dong Yang po zmontowaniu płytek przekazywała je do LG Polska, która na podstawie umowy z LG Korea, 
wykorzystywała te płytki do celów produkcji modułów elektronicznych.  Wyprodukowane moduły, będące 
własnością LG Korea, były dostarczane innej spółce, LG Display Germany GmbH.

Dong Yang wystawiała LG Korea faktury za usługi montażu płytek, traktując te usługi jako niepodlegające 
opodatkowaniu VAT w Polsce. LG Korea zapewniła Dong Yang, że nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników i nie posiada nieruchomości ani zaplecza technicznego na 
terytorium Polski.

Dyrektor IAS we Wrocławiu uznał, że LG Polska stanowiła stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 
LG Korea a LG Korea – na podstawie stosunków umownych nawiązanych przez nią – wykorzystywała LG Polska 
jako własne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
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Dong Yang - pytania prejudycjalne (WSA we Wrocławiu) 

„1) Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej spółki 
zależnej na terytorium Polski można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
w Polsce w rozumieniu art. 44 dyrektywy 2006/12 […] i art. 11 ust. 1 [rozporządzenia wykonawczego 
nr 282/2011]?

2) Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy 
stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną w celu 
ustalenia, czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?”.
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Dong Yang - Opinia Rzecznik Generalnej Kokott

Wprawdzie Trybunał w przeszłości wielokrotnie rozstrzygał już, kiedy mamy do czynienia ze stałym miejscem prowadzenia działalności 

gospodarczej w rozumieniu przepisów VAT.

Brak jest jednak w tych orzeczeniach jasnej wypowiedzi w kwestii możliwości potraktowania spółki zależnej jako stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej spółki dominującej.

W rozstrzygnięciu w sprawie DFDS  Trybunał początkowo skłaniał się najwyraźniej do uznania spółki zależnej za stałe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jednak w rozstrzygnięciu w sprawie Daimler  ponownie zdystansował się od takiej możliwości. W sprawie Welmory ostatnio 

powstrzymał się od odpowiedzi. Obecnie Trybunał musi jednoznacznie wyjaśnić tę kwestię.
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Dong Yang - opinia Rzecznik Generalnej Kokott

W mojej opinii w sprawie Welmory wskazałam już na nadrzędne znaczenie pewności prawa dla usługodawcy przy określaniu jego 

obowiązków podatkowych i wywiodłam z tego, że odrębna osoba prawna nie może być jednocześnie stałym miejscem prowadzenia 

działalności gospodarczej innej osoby prawnej. Ten aspekt pewności prawa został również podkreślony przez Trybunał w wyroku w tej 

sprawie. To samo dotyczy pewności prawa usługobiorcy, który musi wiedzieć, czy zobowiązany do zapłaty VAT jest on sam, czy jego 

spółka zależna względnie dominująca (zob. art. 196 dyrektywy VAT).

W rezultacie odrębnej spółki zależnej nie można zatem uznać za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej spółki 

dominującej.

Do innego wniosku można by jednak dojść, gdyby określone stosunki umowne (tutaj stosunki między LG Korea i Dong Yang) stanowiły 

nadużycie.
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Dong Yang – wyrok 

Art. 44 dyrektywy 2006/12 oraz art. 11 ust. 1 i art. 22 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011 należy 

interpretować w ten sposób, że 

(i) usługodawca nie może wywieść istnienia na terytorium państwa członkowskiego stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej spółki z siedzibą w państwie trzecim z samego faktu, że spółka ta 

posiada w tym państwie członkowskim spółkę zależną, oraz że 

(ii) usługodawca ten nie jest zobowiązany do badania, w celu dokonania takiej oceny, stosunków umownych 

łączących te dwa podmioty.
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Formalnie odrębny podmiot jako stałe miejsce 

prowadzenia działalności podatnika

Sprawa  C-547/18 – Dong Yang 

Nie można jednak wykluczyć, że spółka zależna, którą posiada do celów prowadzenia takiej działalności spółka dominująca 

z siedzibą w Korei Południowej może stanowić stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tej spółki dominującej 

w państwie członkowskim Unii w rozumieniu art. 44 dyrektywy 2006/112 w świetle art. 11 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego 

nr 282/2011.

Należy przypomnieć, że uwzględnienie rzeczywistości gospodarczej i handlowej stanowi podstawowe kryterium dla stosowania 

wspólnego systemu VAT (…). W związku z tym uznanie danego miejsca za stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej nie 

może zależeć wyłącznie od statusu prawnego zainteresowanego podmiotu.

W tym względzie, o ile możliwe jest, aby spółka zależna stanowiła stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej swej spółki 

dominującej (…), o tyle taka kwalifikacja zależy od materialnych przesłanek ustanowionych rozporządzeniem wykonawczym 

nr 282/2011, w szczególności w jego art. 11, które należy oceniać w kontekście rzeczywistości gospodarczej i handlowej.
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Główny łącznik/podstawowy punkt odniesienia 

Sprawa C-605/12, Welmory

Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału dotyczącego art. 9 szóstej dyrektywy wynika, że najbardziej użytecznym łącznikiem w celu 

określenia miejsca świadczenia usług z podatkowego punktu widzenia, a zatem łącznikiem głównym, jest miejsce, w którym podatnik 

ma siedzibę działalności gospodarczej. Uwzględnienie innego miejsca wchodzi w grę tylko w wypadku, gdy uznanie za łącznik 

wspomnianej siedziby nie prowadzi do racjonalnego rozwiązania lub stwarza konflikt w odniesieniu do innego państwa 

członkowskiego. 

Sprawa C-547/18, Dong Yang

Trybunał orzekł już, że jeżeli najbardziej użytecznym łącznikiem w celu określenia miejsca świadczenia usług z podatkowego 

punktu widzenia, a zatem łącznikiem głównym, jest miejsce, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodarczej, 

uwzględnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika stanowi odstępstwo od tej ogólnej zasady, jeżeli 

są spełnione określone warunki.
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Główny łącznik/podstaowy punkt odniesienia 

Sprawa C-260/95, DFDS 

(…) fakt, że spółka zależna DFDS jest podmiotem należącym w całości do niej oraz na ową spółkę zostały nałożone różne 

zobowiązania umowne przez spółkę dominującą, wskazuje, że spółka mająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie działa jedynie 

jako organ pomocniczy swojej spółki dominującej

. 

Sprawa C-319/11, Daimler AG/Widex AS

(…) w sprawie, w której zapadł ww. wyrok DFDS, niezależność statutowa spółki zależnej została pominięta na rzecz 

rzeczywistych stosunków handlowych jedynie w celu ustalenia, która ze spółek, dominująca czy zależna, w rzeczywistości 

zrealizowała podlegające opodatkowaniu czynne transakcje świadczenia usług i w konsekwencji – w którym z państw 

członkowskich podlegały one opodatkowaniu.
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TSUE - przesłanki uznania formalnie odrębnego podmiotu za 

stałe miejsce prowadzenia działalności innego podatnika

Formalnie odrębny podmiot prawny może stać się stałym miejscem działalności innego podatnika w przypadku, gdy zrezygnuje z atrybutów 

niezależności i gdy inny podmiot ma wystarczającą moc prawną do zarządzania takim podmiotem.

Jeżeli nie możliwe jest podejmowanie decyzji dotyczących działalności gospodarczej bez zgody drugiego podmiotu, a ryzyko finansowe 

wynikające z relacji biznesowych nie będzie ponoszone,  wówczas niezależność może mieć jedynie charakter formalny. W rzeczywistości 

podmiot taki działa jak longa manus swojego zwierzchnika, nie różniąc się od wewnętrznej jego jednostki – i w takim przypadku może być 

postrzegany jako stałe miejsce działalności gospodarczej.

Ale - aby zostać uznanym za stałe miejsce działalności gospodarczej, odrębny podmiot powinien faktycznie działać jako rodzaj organu 

pomocniczego innego podmiotu, a nie tylko być jedynie do tego upoważniony lub zobowiązany.

Sam fakt, że podatnik z państwa A (spółka dominująca) formalnie kontroluje w pełni inny podmiot w Państwie B (spółkę zależną), nie wystarcza 

do uznania takiej spółki zależnej za stałe miejsce działalności gospodarczej spółki dominującej.

(DFDS, Planzer, Daimler/Widex, Welmory, Dong Yang) 
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Co dalej? 

▪ Czy konstrukcja stałego miejsca prowadzenia działalności jest w ogóle potrzebna?

▪ Jak zredefiniować pojęcie w świecie gospodarki cyfrowej? Czy platfom/sharing economy otwiera nowe obszary problemów ze

stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej?

▪ A może w miarę jak świat staje się coraz bardziej złożony – konstrukcja stałego miejsca działalności gospodarczej powinna być

powiązana z konstrukcją zakładu?

▪ Z perspektywy pewności prawa a także dążenia do unikania podwójnego opodatkowania to najwyższy czas na interwencję

prawodawcy/TSUE

▪ Odmienne podejście do stałego miejsca działalności gospodarczej w różnych państwach członkowskich może łatwo doprowadzić

do podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania. To także najwyższy czas na przyspieszenie wdrożenia mechanizmu

rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi
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Dziękuję za uwagę
Tomasz Michalik

e-mail: tomasz.michalik@mddp.pl

tel. kom.: (+48) 501 733 720


