
Przepisy prawa unijnego

• „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

wystarczającą stałością oraz 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”.
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Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

w rozumieniu przepisów o VAT
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 grudnia 2018 r., III SA/Gl 800/18
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Niektóre zagadnienia do dyskusji

Ograniczenie stanu faktycznego będącego przedmiotem analizy w postępowaniu interpretacyjnym 

do okoliczności wyraźnie wskazanych przez wnioskodawcę

Problemy formalne związane z wykazaniem legitymacji formalnej przez podatników zagranicznych oraz 

przez podatników zmierzających do ustalenia ogólnej prawnopodatkowej kwalifikacji ich działalności

Zakaz rozszerzania, uzupełniania lub zniekształcania przez organ interpretacyjny okoliczności 

wyraźnie wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o interpretację

Delimitacja czynności związanych z ustaleniem stanu faktycznego 

oraz subsumpcji stanu faktycznego do normy prawnej

Zasady identyfikacji „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” w rozumieniu 

przepisów o VAT w świetle wcześniejszej oraz obecnej praktyki fiskalnej
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Niektóre zagadnienia do dyskusji

Kryteria analizy oraz rozszerzająca wykładnia pojęcia „kontroli” nad lokalnym zapleczem 

personalnym i technicznym (w tym w świetle zasad naczelnych postępowania interpretacyjnego)

Wpływ powiązań pomiędzy polskim usługodawcą oraz zagranicznym usługobiorcą na rozpoznanie 

„stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” w rozumieniu przepisów o VAT

Rola kryterium „niezależności” w analizie pojęcia „stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej” w rozumieniu przepisów o VAT

Relacja pomiędzy przedmiotem działalności zagranicznego usługobiorcy oraz zakresem usług nabywanych 

w Polsce na gruncie przepisów o „stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej”
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Niektóre zagadnienia do dyskusji

Problematyka wykorzystania orzecznictwa sądów unijnych w postępowaniu interpretacyjnym

Powiązanie tematyki „stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” w rozumieniu przepisów o VAT 

oraz tematyki „zakładu” w rozumieniu przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wpływ zawisłych postępowań prejudycjalnych przed TSUE na trwającą kontrolę 

sądowoadministracyjną wniosku o interpretację
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