
        
    

 

Program 

Opodatkowanie polskich 

przedsiębiorstw posiadających 

zakład w Niemczech - perspektywa 

polska i niemiecka 

Termin 

26.09.2019 
10.00-17.00 (w tym przerwy kawowe + lunch) 
 

Miejsce 

Warszawa, ul. Miodowa 14 
Sala konferencyjna AHK Polska 
 

 

 

Omówienie perspektywy niemieckiej będzie uwzględniało również 

wnioski wypływające z wytycznych niemieckiej administracji 

podatkowej o zasadach alokacji zysków do zakładu (tzw. 

Verwaltungsgrundsätze Betriebsstättengewinnaufteilung) 

1. Istota i konsekwencje powstania zagranicznego zakładu 

2. Definicje zakładu w ustawach krajowych Polski i Niemiec oraz 

w UPO – omówienie istotnych różnic 

3. Podstawowe formy zaistnienia zakładu 

a. Stała placówka 

i. Kryterium geograficzne,  czasowe i rzeczowe 

przy ustalaniu powstania zakładu i jego 

trwania 

ii. Katalog placówek nie stanowiących zakładu 

b. Plac budowy lub miejsce montażu 

i. Długość trwania prac jako kryterium 

powstania zakładu wg UPO 

ii. Wielość placów budów prowadzonych przez 

jednego podatnika – jeden zakład czy wiele 

zakładów? 



        
    

 

iii. Opodatkowanie prowadzonych prac budowlanych 

/ montażowych w obu zaangażowanych krajach 

przed i po przekroczeniu okresu zdefiniowanego w 

umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania 

(UPO) 

c. Upoważniony pełnomocnik 

4. Pojęcie zakładu a pojęcie oddziału  

a. Elementy wspólne i odrębne obu tych definicji 

b. Czy zakład musi być oddziałem? Czy oddział musi 

stanowić zakład? 

5. Magnetyzm zakładu – czy powstały zakład zagraniczny 

obejmuje wszelkie dochody z transakcji gospodarczych 

prowadzonych na terytorium tego drugiego państwa? 

6. Zakład a obowiązek prowadzenia pełnej księgowości 

7. Podatkowe konsekwencje odmiennych zasad ustalania 

podstawy opodatkowania w kraju zakładu a w kraju siedziby 

głównej 

8. Podział i przyporządkowanie dochodów przedsiębiorstwa do 

zakładu 

a. Koncepcja samodzielnego i niezależnego 

przedsiębiorstwa 

b. Zasada warunków rynkowych (arm’s length) 

c. Możliwość ponoszenia strat przez zakład mimo zysku 

przedsiębiorstwa na całej transakcji (i odwrotnie)  

9. Rodzaje transakcji przeprowadzanych przez zakład i ich 

dokumentowanie 

a. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi 

niepowiązanymi 

b. Transakcje z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi 

c. „Transakcje” (tj. operacje) wewnętrzne między 

zakładem a siedzibą główną 

10. Pozycja zakładu w strukturze całego przedsiębiorstwa jako 

element kształtujący wysokość przyporządkowanych 

zakładowi dochodów 

a. Przyporządkowanie wykonywanych funkcji 

b. Przyporządkowanie posiadanych / używanych 

aktywów 

c. Przyporządkowanie przyjętych ryzyk 

d. Przyporządkowanie „wolnego” kapitału 



        
    

 

11. Czasowy przebieg opodatkowania przy operacjach 

wewnętrznych dokonywanych między zakładem a siedzibą 

główną 

a. Moment opodatkowania dochodu zakładu z 

transakcji 

b. Podstawa opodatkowania – naliczanie marży wzgl. 

rozliczanie po kosztach 

12. Miejsce ponoszenia kosztów a ich przyporządkowanie do 

zakładu 

13. Skutki podatkowe przenoszenia majątku między zakładem a 

siedzibą główną 

a. Ustalenie lub brak ustalenia dochodu ze zbycia w 

kraju, z którego składnik jest przenoszony 

b. Ustalenie wartości początkowej w kraju 

przyjmującym składnik majątkowy  

14.  Powstawanie różnic kursowych na transakcjach 

dokonywanych przez zakład z siedzibą główną 

15. Rozliczanie strat zakładu w kraju położenia zakładu względnie 

w kraju siedziby głównej całego przedsiębiorstwa 

16.  Konsekwencje dokonywania operacji między centralą a 

zakładem na gruncie VAT 

Jeśli istnieją jakieś szczególne zagadnienia, które Państwa interesują, 

to prosimy o przesłanie informacji na ten temat na adres: bb@ahk.pl 

– z przyjemnością uwzględnimy wskazane kwestie podczas szkolenia. 

Trener 

Marcin Grześkowiak jest polskim doradcą podatkowym (nr wpisu 

11419), absolwentem ekonomii Uniwersytetu 

Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, 

gdzie następnie pracował jako asystent na 

katedrze Rachunkowości i Opodatkowania 

Przedsiębiorstw. Praktyczne doświadczenie 

zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał, 

pracując dla niemieckiej spółdzielni doradców 

podatkowych DATEV z Norymbergi oraz 

w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego TPA Horwath 

Sztuba Kaczmarek w Warszawie. Obecnie prowadzi własną 

kancelarię, specjalizując się w problematyce międzynarodowego 

prawa podatkowego. Jest współautorem polskich i niemieckich 

książek oraz artykułów o tematyce związanej z prawem podatkowym 

oraz zarządzaniem kancelarią doradcy podatkowego. 
 


