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Opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu
budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania wzorowanych na Modelu Konwencji OECD

BŁAŻEJ KUŹNIACKI

W artykule omówiono powstanie stałego zakładu oraz opodatkowanie zysków stałego zakładu w formie placu
budowy lub montażu w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na Modelu Kon-
wencji OECD.

Uwagi wstępne

Według stanu prawnego na dzień 31.5.2012 r. Polska była stroną 85 bilateralnych umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania1. Zdecydowana większość tych umów wzorowanych jest na treści Modelu Konwencji w Sprawie
Podatków od Dochodu i Majątku opracowanego przez Komitet do spraw Podatkowych Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (dalej jako: MK OECD) oraz w niewielkim zakresie na elementach Modelu Umowy
ONZ z 1980 r.2. Przepisy bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na MK OECD
(dalej jako: umowy o UPO OECD) nie są źródłem zobowiązań podatkowych, gdyż te regulują krajowe prze-
pisy podatkowe, lecz ograniczają wykonywanie władztwa podatkowego przez państwa, które są stronami
umowy o UPO OECD – tzw. złota zasada umów o UPO OECD (ang. the golden rule of tax treaty law)3. Prze-
pisy umów o UPO OECD nie definiują również podstawowych pojęć podatkowych, takich jak: podatnik (podmiot
opodatkowania), podatek (przedmiot opodatkowania), oraz relacji zachodzących między nimi, czyli kwestii doty-
czących powstania obowiązku podatkowego (termin powstanie obowiązku podatkowego, przypisanie dochodu do
podatnika itp.). To uprawnienie posiadają wyłącznie państwa, które są stronami umów o UPO OECD, a zatem
wskazane definicje obowiązujące w krajowym prawie podatkowym mają zastosowanie także na gruncie umów
o UPO OECD4. W przypadku innych pojęć priorytet mają ich definicje zawarte w umowach o UPO OECD (de-
finicje autonomiczne) i możliwość odniesienia do definicji krajowych (franc. la clause de renvoi) istnieje tylko,
gdy określone pojęcia nie są zdefiniowane w danej umowie o UPO OECD i nie mogą być zdefiniowane na pod-
stawie kontekstu danej umowy o UPO OECD, który jest zawarty przede wszystkim w Komentarzu do MK OECD
i powinien być interpretowany możliwie jak najszerzej5. Jednym z kluczowych pojęć zdefiniowanych w umowach

1  Zob. wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu aktualny na dzień
31.5.2012 r., dostępny na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl. Umowy te to tzw. pełne
umowy o UPO, czyli umowy zawierające, co do zasady, wszystkie postanowienia zawarte w MK OECD.
2  Zob. J. Fiszer, M. Panek, Umowy o UPO, których stroną jest Polska, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD
Komentarz, Warszawa 2010, s. 183. W związku z tym prezentowany artykuł będzie zawierał liczne odniesienia do Komenta-
rza do MK OECD. Co prawda sam MK OECD, jak też Komentarz do MK OECD nie mają mocy wiążącej dla państw człon-
kowskich OECD, jednak w praktyce i nauce prawa podatkowego przyjmuje się, że w celu interpretacji oraz właściwego sto-
sowania przepisów umów o UPO OECD należy kierować się wskazówkami zawartymi w Komentarzu do MK OECD, zob. F.
Zimmer, Hoyesterett som skatteavtale tolker, [w:] P. Lodrup, S. Tjomsland, M. Aarbakke, G. Aasland, (red.) Rettsteori og ret-
tsliv. Festskrift til Carsten Smith til 70-arsdagen 13. juli 2002, Oslo 2002, s. 948; B.J. Arnold, The Interpretation of Tax Tra-
ties: Myth and Reality, Bulletin for International Taxation 2010, Nr 2, s. 13. Zgodnie z pkt 28 Wprowadzenia do Komentarza
do MK OECD dokument ten może stanowić istotną pomoc przy stosowaniu i interpretacji umów o UPO OECD, a szczegól-
nie przy rozstrzyganiu wszelkich sporów.
3  Zob. J. Fiszer, M. Panek, Artykuł 23A i 23B, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Komentarz, op. cit.,
s. 1122–1223; A. Bullen, Arm’s lenght transaction structures: Recognising and restructuring controlled transactions in transfer
pricing, Dissertation 2010, UiO, s. 60.
4  Zob. K. Tipke, J. Lang, Steuerecht, wyd. 16, Köln 1998, s. 265.
5  Zob. art. 3 ust. 2 MK OECD. Interpretacja „kontekstu” danej umowy o UPO OECD powinna również podlegać ogólnym
regułom interpretacyjnym wskazanym w art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów; zob. J.F. Avery Jones, i in., The
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o UPO OECD jest pojęcie stałego zakładu (ang. permanent establishment, 21 franc. etablissement stable). Warto
zauważyć, że w umowach o UPO ratyfikowanych przez Polskę zawarte jest sformułowanie „zakład”, co może być
mylące, gdyż nie oddaje dobrze analogicznych zwrotów w językach obcych, ale jest obecnie powszechnie używane
i dotyczy pojęcia stałego zakładu zdefiniowanego w MK OECD6.

Pojęcie stałego zakładu jest zdefiniowane w umowach o UPO OECD, co oznacza, że jest to definicja au-
tonomiczna i nawet jeśli w krajowym prawie podatkowym państw-stron umowy o UPO OECD występuje
analogiczna definicja, co do zasady, nie można się do niej odwoływać7. Jest to jedno z najbardziej fundamen-
talnych pojęć umów o UPO OECD8, gdyż:

istnienie stałego zakładu jest warunkiem sine qua non opodatkowania zysków przedsiębiorstwa w danym
państwie, jeśli jest ono prowadzone przez nierezydenta tego państwa9, oraz
stały zakład wyznacza zakres opodatkowania zysków tego przedsiębiorstwa w państwie, w którym ono
funkcjonuje – opodatkowaniu w tym państwie mogą podlegać wyłącznie te zyski, które można przypisać
stałemu zakładowi10 .

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 MK OECD stały zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo
prowadzona jest działalność gospodarcza przedsiębiorstwa, co obejmuje w szczególności: siedzibę zarządu, filię,
biuro, zakład fabryczny, warsztat, kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce
wydobywania zasobów naturalnych. Natomiast w art. 5 ust. 3 MK OECD wskazano, że stałym zakładem jest
również plac budowy oraz prace budowlane lub instalacyjne (montażowe)11, jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy.

Powstanie stałego zakładu w formie placu
budowy lub montażu na gruncie umów o UPO

wzorowanych na Modelu Konwencji OECD

Interpretation of Tax Treaties with particular reference to art. 3(2) of the OECD Model (part II), British Tax Review 1984,
Nr 2, s. 104; K. Vogel, R. Prokisch, General Report, [w:] IFA, Cashiers de droit fiscal international, Volume 78a, 1993, s. 82;
K. Vogel, Regarding Art. 3(2), [w:] K. Vogel, (red.), Double Tax Conventions, op. cit., s. 214-215; E.V.D., Bruggen, Unless
the Vienna convention otherwise requires: notes on the relationship between Article 3(2) of the OECD Model Tax Conven-
tion and Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, European Taxation 2003, May, Vol.43(5),
s.143 i nast.
6  Zob. W. Morawski, Komentarz do artykułu 5, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD Komentarz, Warszawa
2010, s. 326.
7  W takim przypadku odwołanie do krajowego prawa podatkowego jest możliwe tylko posiłkowo w odniesieniu do spornych
kwestii i tylko jeżeli wykładnia przepisów danej umowy o UPO OECD nie pozwala na ich wyjaśnienie. Ponadto w doktrynie
międzynarodowego prawa podatkowego zwraca się uwagę, że podczas ustalania pojęcia stałego zakładu oprócz wykładni ję-
zykowej istotną rolę odgrywać powinna wykładnia prakseologiczna, zob. K. Vogel (red.), Regarding Art. 5 (1), [w:] Double
Tax Conventions. A Commentary to the OECD, UN and U.S. Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of
Income and Capital, With Particular Reference to German Treaty Practice, 3rd issue, London 1997, s. 282.
8  W znakomity i kompleksowy sposób opis instytucji stałego zakładu na gruncie umów o UPO został przedstawiony przez A.
Skaara w jego monografii będącej efektem prac na rozprawą doktorską, zob. A. Skaar, Permanent Establishment: Erosion of
a Tax Treaty Principle, Series on International Taxation, Nr 13, Kluwer Law and Taxation Publishers 1991.
9  Jest to tzw. kompletna norma rozdzielająca, zgodnie z którą zyski (dochody) nierezydenta, na przykład zagranicznej spółki
kapitałowej, nie mogą być opodatkowane w danym państwie, jeśli nie posiada on na jego terytorium stałego zakładu, por. J.
Almudí, National Report Spain, [w:] M. Lang, H-J. Aigner, U. Scheuele, M. Stefaner, (red.) CFC Legislation, Tax Treaty and
EC Law, Eucotax on European Taxation Series, Kluwer Law International 2004, s. 577.
10  Zob. W. Morawski, Komentarz do artykułu 5, [w:] B. Brzeziński (red.), Model Konwencji OECD Komentarz, op. cit.,
s. 319.
11  Prace instalacyjne należy utożsamiać z pracami montażowymi. W dalszej części artykułu będzie używany zwrot prace
montażowe lub usługi/ /prace budowlano-montażowe oraz stały zakład w formie placu budowy lub montażu. W szczegól-
ności prace montażowe nie ograniczają się do prac związanych z placem budowy, ale obejmują także instalowanie nowych
urządzeń w wybudowanych już budynkach oraz poza nimi, zob. OECD, Rapports de 2002 relatifs au Modele de convention
fiscale de l’OCDE, Éditions OECE, 16 May 2003, część III, pkt 71.
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Uwagi ogólne
Dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych (dalej rów-

nież jako: polski przedsiębiorca/-cy)12 będzie mógł zostać opodatkowany w państwie innym niż Polska, jedynie
w przypadku gdy:

na terytorium tego państwa będzie posiadać stały zakład oraz
za jego pośrednictwem będzie prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochody.

Warto tu zauważyć, że w takim przypadku zachodzi szczególna relacja między stosowaniem przepisów
art. 5 MK OECD oraz art. 7 MK OECD, gdyż samo powstanie stałego zakładu w rozumieniu tego pierwsze-
go przepisu prawnego nie wystarcza na opodatkowanie dochodu polskiego przedsiębiorcy w państwie-stro-
nie umowy o UPO OECD. Taka możliwość istnieje dopiero w przypadku równoczesnego spełnienia prze-
słanki wynikającej z art. 7 UPO OECD, czyli prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej dochody
za pośrednictwem stałego zakładu13. Przy czym opodatkowaniu może podlegać wyłącznie zysk (dochód)14,
który można przypisać 22 temu zakładowi15. Innymi słowy, opodatkowaniu w państwie-stronie umowy o UPO
może podlegać jedynie zysk, który jest wynikiem działalności gospodarczej – w analizowanym przypadku będzie
to świadczenie usług budowlano-montażowych – prowadzonej za pośrednictwem stałego zakładu przez polskiego
przedsiębiorcę. Jest to tzw. wyłączenie stosowania zasady siły przyciągania (ang. no force of attraction). Zgodnie
z art. 7 ust. 2 i 3 MK OECD stałemu zakładowi należy przypisać takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wy-
konywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przed-
siębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Niemniej jednak
przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie wydatków ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie
z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w państwie po-
łożenia zakładu [państwo-strona umowy o UPO OECD], czy też gdzie indziej [na przykład w państwie położenia
przedsiębiorstwa]. Powyższe zasady konstytuują fikcję prawną, zgodnie z którą stały zakład na potrzeby
ustalania jego zysków do opodatkowania należy traktować jako odrębną od głównego przedsiębiorstwa jed-
nostkę gospodarczą16. Zasada ta implikuje obowiązek prowadzenia przez główne przedsiębiorstwo odrębnej
rachunkowości dla stałego zakładu17.

12  W praktyce może zdarzyć się, że polski przedsiębiorca zgodnie z polskimi przepisami krajowymi oraz przepisami krajo-
wymi państwa-strony umowy o UPO ratyfikowanej przez Polskę będzie rezydentem podatkowym zarówno w Polsce, jak
i w państwie-stronie danej umowy o UPO. Niemniej jednak można posiadać wyłącznie jedną rezydencję podatkową, dlate-
go w przypadku tzw. zbiegu rezydencji podatkowych stosuje się właściwe przepisy umowy o UPO OECD w celu wyzna-
czenia rezydencji podatkowej, tzw. reguły przełamania (ang. tie-breaker rules), które znajdują się w art. 4 ust. 2 i ust. 3 MK
OECD, zob. OECD, Tie-Breaker’ Rules, [w:] Manual on Effective Mutual Agreement Procedure. Annex 3 – Glossary. Po-
nadto przedsiębiorcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 pkt 9 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60.
13  Zob. N. Shelton, Interpretation and Application of Tax Treaties, wyd. Lexis Nexis UK, London 2004, s. 305–306.
14  Należy tu wskazać, że umowy o UPO OECD nie definiują pojęcia zysku czy też zysków, ale zgodnie z art. 3 ust. 2 MK
OECD, jeżeli z kontekstu umowy nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane będzie miało takie znaczenie,
jakie w tym czasie ma ono w prawie tego umawiającego się państwa do celów podatków, do których ma zastosowanie dana
umowa o UPO OECD. stawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOFizU) oraz ustawa o podatku dochodowym
od osób prawnych (PDOPrU) nie posługują się pojęciem „zysku” jako elementem konstrukcyjnym podatku dochodowego,
lecz pojęciem dochodu lub wyjątkowo przychodu – to właśnie dochód rozumiany jako nadwyżka przychodu nad kosztami je-
go uzyskania, co do zasady, stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. W konsekwencji zysk stałego zakła-
du, o którym mowa w art. 7 MK OECD, należy rozumieć jako dochód, por. wyrok WSA w Gliwicach z 30.11.2010 r., I SA/
GL 638/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
15  Zob. art. 7 ust. 1 zdanie drugie MK OECD.
16  Zakład przedsiębiorstwa, zgodnie z prawem cywilnym, nie stanowi samodzielnego i odrębnego od przedsiębiorstwa pod-
miotu, lecz jest jego wewnętrzną jednostką organizacyjną, zob. W. J. Katner, Komentarz do art. 55(1) Kodeksu cywilnego,
[w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), G. Giesen, P. Księżak, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, R. Majda, E. Michniewicz-Broda, T.
Pajor, U. Promińska, W. Robaczyński, M. Serwach, Z. Świderski, M. Wojewoda, wersja elektroniczna 2009, Nr 47598.
17  Zob. art. 24a PDOFizU; por. art. 9 PDOPrU i art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości z 29.9.1994 r., tekst jedn. Dz.U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, dalej: RachU. Wskazówki w tej mierze są zawarte w szczególności w pkt 16–25 Komentarza do
art. 7 ust. 1 i 2 MK OECD oraz w części I Raportu Komitetu Spraw Podatkowych OECD: Przypisywanie dochodu stałym za-
kładom (ang. Attribution of Income to Permanent Establishments). Pełna treść raportu jest dostępna online na oficjalnej stro-
nie internetowej OECD: http://www.oecd.org/dataoecd/55/14/37861293.pdf, [dostęp na dzień: 20.9.2012].
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Główne aspekty powstania stałego zakła-
du w formie placu budowy lub montażu

Zgodnie z art. 5 ust. 3 MK OECD stały zakład stanowi w szczególności plac budowy, prace budowla-
ne lub instalacyjne (montażowe)18, które trwają przez okres dłuższy 12 miesięcy. Postanowienia MK OECD
nie wskazują, w jaki sposób należy liczyć termin, którego upływ warunkuje powstanie stałego zakładu w wyniku
świadczenia usług budowlano-montażowych. W tej mierze istnieje jednak pewna utrwalona praktyka, która ma swe
odzwierciedlenie w pkt 18–30 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich
wskazówek dotyczących obliczenia ww. terminu jest położenie nacisku na aspekty gospodarcze, a nie stricte
formalne związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem stałego zakładu w formie
placu budowy lub montażu. Przyczyną takiego podejścia jest przede wszystkim walka z nadużyciami podatni-
ków prowadzącymi do niespełnienia się kryterium terminu, od którego zależy powstanie stałego zakładu w formie
placu budowy lub montażu, na przykład poprzez dzielenie kontraktów budowlanych na kilka części, z których
każda odnosi się do okresu krótszego niż ten konstytuujący stały zakład budowlany lub montażowy19. A zatem
realizowanie budowy lub montażu na podstawie kilku kontraktów dotyczących okresów krótszych niż wskazane
12 miesięcy nie pozwoli na uniknięcie powstania stałego zakładu w państwie-stronie umowy o UPO OECD, jeżeli
poszczególne kontrakty będą dotyczyły tego samego placu budowy lub montażu i łącznie okres świadczenia usług
budowlano-montażowych przekroczy 12 miesięcy. W tym kontekście istotne są elementy geograficzne i ekono-
miczne występujące na placu budowy lub montażu, a nie liczba umów, na podstawie których budowa lub mon-
taż są wykonywane. Na przykład budowa wielu domów na zlecenie kilku osób jest zgodnie z Komentarzem do
MK OECD uznana za stały zakład, gdyż w takim przypadku występuje odpowiednio silny związek ekonomiczny
i geograficzny pozwalający uznać odrębne z prawnego punktu widzenia place budowy za jeden plac budowy kon-
stytuujący stały zakład po upływie określonego terminu20. Zatem dla powstania stałego zakładu w postaci placu
budowy lub montażu istotne jest to, aby był on zlokalizowany w konkretnym punkcie albo przynajmniej
obejmował odpowiednio zwarty i niewielki teren, na którym realizowane są czynności budowlane i monta-
żowe pozostające w związku gospodarczym21. W Komentarzu do MK OECD podane są cztery przykłady, które
pozwalają dokonać istotnego rozróżnienia w omawianym zakresie22. Analiza tych przykładów pozwala skonstato-
wać, że w przypadku świadczenia usług budowlano-montażowych mających miejsce w odrębnych geogra-
ficznie punktach na podstawie tego samego kontraktu z jednym kontrahentem, może powstać tyle stałych
zakładów, ile będzie odrębnych geograficznie punktów, na których zlokalizowane są place budowlane lub
montażowe. Przy czym dla każdego z tych placów termin konstytuujący stały zakład powinien być liczony od-
dzielnie. Natomiast w przypadku gdy usługi budowlano-montażowe będą świadczone na podstawie odrębny-
ch kontraktów zawartych 23 z niepowiązanymi ze sobą kontrahentami w jednym budynku, wtedy mimo
spełnienia przesłanki geograficznej stały zakład w postaci placu budowy lub montażu w takim budynku nie
powstanie ze względu na brak odpowiednich powiązań gospodarczych.

Początek terminu oraz sposoby liczenia terminu konstytuujące-
go powstanie stałego zakładu w formie placu budowy lub montażu
W praktyce trudności mogą pojawić się już na etapie ustalania początku liczenia terminu konstytuującego stały

zakład w postaci placu budowy lub montażu. W Komentarzu do MK OECD można przeczytać, że plac budowy
istnieje od dnia, w którym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność, co obejmuje wszelkie prace przygoto-
wawcze wykonane w państwie, w którym ma być wzniesiona budowla, a więc na przykład założenie biura studiów
budowlanych23. W literaturze istnieje pogląd, zgodnie z którym prace przygotowawcze, mogące skutkować
rozpoczęciem biegu omawianego terminu, obejmują w szczególności pojawienie się pierwszych pracowni-

18  Zob. wcześniej przypis nr 11.
19  Zob. pkt 18 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
20  Zob. pkt 18 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
21 W. Morawski, Komentarz do artykułu 5, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Komentarz, op. cit., s. 326.
22  Zob. pkt 5.3 i 5.4 Komentarza do art. 5 ust. 1 MK OECD.
23  Zob. pkt 19 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
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ków na placu budowy czy też grodzenie terenu, na którym mają być realizowane prace budowlane24. Klu-
czowe dla obliczania terminu warunkującego powstanie stałego zakładu są aspekty ekonomiczne i geograficzne,
a nie aspekty formalne. Dlatego dzień podpisania umowy o świadczenie usług budowlanych lub montażowych nie
rozpoczyna biegu tego terminu, jeżeli usługodawca nie podejmuje żadnych innych działań przygotowawczych do
realizacji budowy lub montażu25.

W celu obliczania terminu konstytuującego stały zakład w formie placu budowy lub montażu bierze się pod
uwagę każdy okres, w którym plac budowy lub montażu był użytkowany, niezależnie od faktu występowania prze-
rw czasowych związanych ze świadczeniem usług budowlano-montażowych. Jeżeli świadczenie usług budowla-
no-montażowych ma charakter regularny/powtarzalny, wtedy przerwy między świadczeniem usług wlicza się do
okresu konstytuującego stały zakład. W szczególności do liczenia okresu konstytuującego stały zakład wlicza
się przerwy, które zdarzają się w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W odniesieniu do świad-
czenia usług budowlano-montażowych najczęściej mogą występować przerwy sezonowe spowodowane złą
pogodą lub też przerwy spowodowane brakiem dostępu do materiałów budowlanych lub okresem urlopów
pracowniczych26. Tego typu przerwy są wliczane do terminu konstytuującego stały zakład w formie placu budowy
lub montażu. Wydaje się jednak, że koncepcja „niezauważania” przerw ma swoje granice w sytuacjach, w których
przerwy występują niezależnie od woli i starań przedsiębiorcy oraz nie są związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Dotyczy to w każdej sytuacji przerw spowodowanych siłą wyższą (vis maior), takich jak kataklizmy
naturalne czy też wojny. Takie przerwy nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również
nie są jej głównym lub ubocznym efektem27.

Ponadto w przypadku gdy przedsiębiorstwo, które zgodnie z kontraktem budowlanym jest generalnym wyko-
nawcą budowy, po określonym czasie prac związanych z realizacją projektu budowlanego, przekaże dalsze prace
podwykonawcy lub podwykonawcom, to czas prac wykonywanych na budowie przez każdego podwykonawcę
jest doliczany do czasu spędzonego na budowie przez wykonawcę generalnego28. Zatem przerwy spowodowane
złą pogodą czy też urlopami pracowników podwykonawcy powinny być wliczane do terminu konstytuującego
powstanie stałego zakładu dla generalnego wykonawcy29. Należy również zauważyć, że stały zakład może po-
wstać także dla każdego z podwykonawców z osobna, jeżeli tylko będą świadczyć usługi budowlano-montażowe
przez okres przekraczający termin ukonstytuowania się stałego zakładu30. W związku z tym, że przedsiębiorstwo,
w ujęciu funkcjonalnym, prowadzone przez spółkę osobową w umawiającym się państwie stanowi stały zakład jej
wspólników w tym państwie31, stały zakład może powstać również dla 24 każdego ze wspólników spółki osobo-
wej oddzielnie, jeżeli tylko spółka osobowa będzie stroną umowy o świadczenie usług budowlano-montażowych
i usługi te będą przez nią świadczone (przez jej pracowników) przez okres przekraczający termin ukonstytuowa-

24  Takie stanowisko potwierdzają między innymi polskie organy podatkowe, które uznają, że termin konstytuujący powsta-
nie stałego zakładu budowlanego lub montażowego należy liczyć od pierwszego wejścia przez przedsiębiorstwo zagraniczne
na polski plac budowy. K. Modzelewski wskazuje, że w praktyce za dzień ten uznają dzień pierwszego wpisu do dziennika bu-
dowy, prowadzonego przez to przedsiębiorstwo dla danej budowy, zob. K. Modzelewski, Działalność i opodatkowanie przed-
siębiorstw zagranicznych w Polsce, cz. II, MoPod Nr 6/1996, wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej Monitora
Podatkowego [dostęp online na dzień 19.9.2012 r.].
25  Zob. W. Morawski, Komentarz do art. 5 Modelu Konwencji OECD, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Ko-
mentarz, op. cit., s. 342; Por. M. Jamroży, A. Cloer, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, wyd. CH
Beck, Warszawa 2006, s. 65.
26  Zob. pkt 19 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD; Por. M. Jamroży, A. Cloer, Umowa o unikaniu podwójnego opodatko-
wania z Niemcami, op. cit., s. 66; Zob. także Wyrok NSA z 11.8.2009 r., II FSK 543/08, źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
27  Por. W. Morawski, Komentarz do art. 5 Modelu Konwencji OECD, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Ko-
mentarz, op. cit., s. 344–345. Autor podaje także ciekawy przykład z przerwą w budowie spowodowaną wydaniem decyzji
o wstrzymaniu budowy. Zgodnie z jego opinią tego typu przerwa nie powinna wliczać się do terminu konstytuującego stały
zakład. W przeciwnym razie decyzja wydana przez państwo skutkowałaby powstaniem stałego zakładu na jego terytorium,
co przyniosłoby korzyści podatkowe w postaci wpływów do budżetu państwa z tytułu płacenia podatków od zysków stałego
zakładu przez nierezydenta.
28  Zob. pkt 19 in fine Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
29  Por. N. Shelton, Interpretation and Application of Tax Treaties, op. cit., s. 332.
30  Zob. punkt 19 in fine Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
31  Zob. W. Morawski, Komentarz do art. 5 Modelu Konwencji OECD, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD
Komentarz, op. cit., s. 323; K. Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Edition, A Commentary to the
OECD, UN and U.S. Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation of Income and Capital, With Particular Refe-
rence to German Treaty Practice, wyd. Kluwer Law International 1997, s. 308.
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nia się stałego zakładu. Precyzując, każdy wspólnik będzie traktowany jako posiadający stały zakład w formie
placu budowy lub montażu w zakresie opodatkowania jego części zysków osiągniętych przez spółkę osobową, bez
względu na okres spędzony przez niego samego na miejscu budowy32.

Zakończenie istnienia stałego zakła-
du w formie placu budowy lub montażu

Komentarz do MK OECD wskazuje, że co do zasady, plac budowy lub montażu istnieje do czasu zakończenia
budowy/montażu albo całkowitego jej/jego zaniechania33. To dość lakoniczne stwierdzenie nie wyjaśnia, co nale-
ży uznawać za zakończenie budowy/montażu lub jej/jego całkowite zaniechanie. W nauce prawa podatkowego
wyrażone zostało stanowisko, zgodnie z którym o zakończeniu budowy lub montażu decydują czynniki fak-
tyczne, a nie formalne34. W rezultacie o zakończeniu budowy lub montażu decyduje faktycznie zaprzestanie
wykonywania robót budowlanych lub montażowych przez zleceniobiorcę, a nie stwierdzenie faktu zakoń-
czenia budowy lub montażu przez właściwe organy państwa, na terytorium którego budowa lub montaż
były realizowane. Ponadto uznaje się, że budowa lub montaż są zakończone, gdy są kompletne i wolne od
wad budowlanych35. Przy czym niektórzy autorzy zwracają uwagę, że usuwanie wad budowlanych wlicza się
w okres funkcjonowania placu budowy lub montażu, ale tylko do momentu odebrania obiektu budowlanego przez
zleceniobiorcę (inwestora)36. A contratrio, uznać należy, że usuwanie wad budowlanych po odbiorze obiektu przez
inwestora nie ma odpowiednio silnego związku gospodarczego z placem budowy lub montażu, aby w takim przy-
padku okres usuwania wad wliczać do terminu konstytuującego stały zakład37.

Koncepcja retrospektywności istnienia stałe-
go zakładu w formie placu budowy lub montażu

Zgodnie z pkt 19 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD plac budowy lub montażu istnieje od dnia, w któ-
rym przedsiębiorca rozpoczyna swoją działalność. Takie stwierdzenie oznacza, że dzień, w którym upłynie termin
konstytuujący stały zakład – na przykład 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działań przygotowawczych do realizacji
budowy lub montażu – nie jest jednocześnie dniem, w którym powstanie stały zakład. Zgodnie z Komentarzem do
MK OECD stały zakład w formie placu budowy lub montażu powstaje już w dniu rozpoczęcia działań przygoto-
wawczych do realizacji budowy lub montażu, jednak skutki podatkowe wynikające z właściwych przepisów umów
o UPO OECD, w szczególności możliwość opodatkowania zysków wytworzonych przez stały zakład, następują
dopiero po upływie określonego terminu konstytuującego stały zakład38. W praktyce polski podatnik, który bę-
dzie świadczyć usługi budowlano-montażowe na terytorium państwa-strony umowy o UPO OECD przez
okres konstytuujący stały zakład, będzie zobowiązany do zapłaty podatku w tym państwie od zysków, które
uzyskał z tytułu świadczenia tych usług (zyski stałego zakładu) od początku ich świadczenia – od początku
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa-strony umowy o UPO OECD za pośrednic-
twem stałego zakładu. Niektórzy autorzy rozważali w takim przypadku powstanie zaległości podatkowej, zale-
cając od początku traktowanie placu budowy lub montażu jako stałego zakładu, jeżeli od początku istnienia placu
budowy istnieje pewność, że będzie on trwał dłużej niż wskazany w danej umowie o UPO OECD termin konsty-

32  Zob. pkt 19.1 Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
33  Zob. pkt 19 zdanie drugie Komentarza do art. 5 ust. 3 MK OECD.
34  Zob. W. Morawski, Komentarz do art. 5 Modelu Konwencji OECD, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Ko-
mentarz, op. cit., s. 345.
35  Zob. K. Vogel, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, op. cit., s. 308.
36  Zob. M. Jamroży, A. Cloer, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, op. cit., s. 65.
37 Do okresu, od którego uzależnione jest traktowanie budowy jako zakładu, nie wlicza się okresu zastrzeżonego do zgłosze-
nia uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku. Wynikający z art. 568 § 1 KC termin 3-letni do zgłoszenia roszczeń
z tytułu rękojmi w przypadku sprzedaży budynku lub oddania budynku (jeśli zawarta jest umowa o roboty budowlane) zaczy-
na biec od momentu wydania rzeczy kupującemu lub odpowiednio inwestorowi, tzn. po zakończeniu budowy. Cytat z pisma
Ministerstwa Finansów – Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat z 25.2.1997 r., PO 4/BA-722-846/96, wersja elektro-
niczna, Nr 1068.
38  Zob. W. Morawski, Komentarz do art. 5Modelu Konwencji OECD, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Ko-
mentarz, op. cit., s. 346; M. Aleksandrowicz, J. Fiszer, S. Jędrzejewski, Zakład, PP Nr 11/1992, s. 5; K. Vogel, Klaus Vogel
on Double Taxation Conventions, op. cit., s. 307.
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tuujący stały zakład39. Takie stanowisko, sugerujące – zgodnie z powiedzeniem strzeżonego Pan Bóg strzeże – bo-
jaźliwe zachowanie podatnika, należy uznać za zbyt daleko idące40. Otóż obowiązek zapłaty podatku w odniesieniu
do stałego zakładu dotyczy w istocie zysków stałego zakładu uzyskanych od początku prowadzenia działalności
gospodarczej za jego pośrednictwem, ale obowiązek ten aktualizuje się dopiero w momencie ukonstytuowania
się stałego zakładu po upływie terminu wskazanego w danej umowie o UPO OECD. Zatem zaległość podatkowa
z tego tytułu nie może powstać przed upływem tego terminu. W przeciwnym razie przepisy umów o UPO OECD,
w których wskazane są terminy konstytuujące stały zakład, należałoby uznać za zbędne. 25

Podsumowanie

Właściwe rozumienie i stosowanie przepisów umów o UPO OECD dotyczących opodatkowania zysków stałe-
go zakładu w formie placu budowy lub montażu jest kluczowe dla określenia konsekwencji podatkowych oraz do-
pełnienia obowiązków podatkowych wynikających ze świadczenia usług budowlano-montażowych przez polskich
przedsiębiorców na terytorium państw-stron umów o UPO OECD. Wynika to przede wszystkim z tego, że dochód
polskiego przedsiębiorcy z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych będzie mógł zostać opodatkowany
w państwie innym niż Polska, tylko w przypadku gdy:

na terytorium tego państwa będzie posiadać stały zakład oraz
za jego pośrednictwem będzie prowadzić działalność gospodarczą przynoszącą dochody.

Niniejszy artykuł przedstawia najbardziej istotne kwestie związane z powstaniem stałego zakładu w formie
placu budowy lub montażu dla polskiego przedsiębiorcy na terytorium państwa-strony umowy o UPO OECD,
w szczególności: przesłanki powstania takiego zakładu, liczenie okresu konstytuującego jego powstanie, problem
określenia początku i zakończenia istnienia stałego zakładu oraz koncepcję jego retroaktywności. W związku z tym,
że zdecydowana większość umów o UPO ratyfikowanych przez Polskę jest wzorowana na treści MK OECD,
w niniejszym artykule analiza instytucji stałego zakładu została dokonana na podstawie treści MK OECD oraz
Komentarza do MK OECD. W konsekwencji przedstawione wnioski mogą być wykorzystane do większości umów
o UPO, których stroną jest Polska. 26

39  Zob. M. Thedy, P. Toński, Pojęcie zakładu w przypadku kontraktów budowlanych, MoPod Nr 3/2005, s. 21.
40  Por. W. Morawski, Komentarz do art. 5 Modelu Konwencji OECD, [w:] B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD Ko-
mentarz, op. cit., s. 346; M. Jamroży, A. Cloer, Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami, op. cit., s. 67.
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