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Kancelaria Rödl & Partner wygrała w precedensowej sprawie, istotnej 
dla przedsiębiorców zagranicznych posiadających w Polsce zakład 

podatkowy 
 
Kancelaria Rödl & Partner uzyskała dla klienta korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie w precedensowej sprawie dotyczącej braku obowiązku prowadzenia pełnych ksiąg 
rachunkowych przez przedsiębiorców zagranicznych, którzy posiadają na terenie Polski zakład 
podatkowy. 
 
Klient Rödl & Partner realizował na terenie Polski prace, które skutkowały powstaniem zakładu 
podatkowego. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej stwierdził, że Spółka była zobowiązana do 
prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i wobec ich braku zastosował 
szacowanie dochodu, pomimo że Spółka udostępniła księgi niemieckie, ewidencję podatkową, 
dokumentację cen transferowych i obszerne wyjaśnienia o stosowanej metodzie ustalania zysku 
zakładu. Spółka zaskarżyła tę decyzję. 
 
Istotą sporu było ustalenie, czy zakład podatkowy ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe i tym 
samym – jeśli takich ksiąg rachunkowych nie prowadzi – czy organy podatkowe mogą ustalić 
podstawę opodatkowania na drodze oszacowania. 

 
Sprawa zakończyła się sukcesem dla spółki reprezentowanej przez Rödl & Partner – Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie uwzględnił w całości skargi złożoną przez kancelarię. W dwóch 
wyrokach sąd wskazał, że zakład przedsiębiorcy zagranicznego nie należy do grupy podmiotów 
objętych obowiązkiem stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Sąd uznał, że 
przedsiębiorstwo posiadające zakład zagraniczny może dokonywać rozliczeń pomiędzy centralą a 
zakładem na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
państwie siedziby przedsiębiorcy zagranicznego. 
 
Organ podatkowy wniósł skargi kasacyjne, które zostały oddalone przez NSA. NSA potwierdził w ten 
sposób brak obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla przedsiębiorstw zagranicznych 
posiadających na terenie Polski zakład podatkowy. 
 
 

*** 
Rödl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca zintegrowane usługi profesjonalne w 
obszarach: audyt, Business Process Outsourcing, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, 
consulting. Działa w 48 krajach i ma 106 biur, w których pracuje 5130 osób. W Polsce zatrudnia 
ponad 500 pracowników w sześciu lokalizacjach – Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 


