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1.  Jaką stawką opodatkować montaż 
markiz tarasowych

Zdaniem organów podatkowych montaż markiz tarasowych 
w budynkach objętych społecznym programem mieszkanio-
wym podlega opodatkowaniu stawką 23%. Markizy są wy-
posażeniem budynku (lokalu). W wyniku ich montażu nie 
nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego budynku (lokalu). Jest jedynie zaopatrywaniem 
budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia 
niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. Takie sta-
nowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w in-
terpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2013 r. (sygn.  IBPP2/443- 
-447/13/RSz), której fragment prezentujemy poniżej.

W sytuacji gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym – świadcze
niem dwóch lub więcej usług, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie 
tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby 
sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno 
świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować 
jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytu
tywne do świadczenia głównego. Zatem, należy ustalić charakter świadczonej 
usługi, a tym samym zidentyfikować dominujące składniki danego świadczenia. 

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprze
daży. Przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma 
ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy to
warów czy świadczy usługę, czy czynność wykonywana przez podatnika mieści 
się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (budo
wa obiektów budowlanych lub ich części, roboty budowlane) oraz czy budynek 
mieszkalny zaliczony jest do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym. 

Tak więc, jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa, nie powin
no się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę 
i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę, 
a nie elementy (koszty). 

Wskazać należy, że preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wska
zanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, 
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jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania czy monta
żu różnych towarów. 

Odnosząc zatem przedstawiony stan prawny do okoliczności sprawy należy 
stwierdzić, że w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawczynię usług montażu ww. 
markiz tarasowych, wykonywanych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 
których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz w lokalach mieszkalnych, 
których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, zaliczonych do budownictwa 
mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie 
będzie miała 23% stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. 
z art. 146a pkt 1 ustawy. Markizy są bowiem wyposażeniem budynku (lokalu), w wy
niku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych ist
niejącego budynku (lokalu). Wykonywana przez Wnioskodawczynię czynność nie 
mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, gdyż 
w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) 
w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. 

W związku z tym tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska Wnioskodaw
czyni, iż dla czynności montażu ww. towaru może mieć zastosowanie stawka VAT 
8% (zgodnie z art. 41 ust. 12, 12a i art. 41 ust. 2). 

Inne stanowisko na ten temat zajmują sądy.

Zdaniem sądu usługi montażu markiz, rolet, żaluzji zewnętrz-
nych, w efekcie których zamontowane urządzenia staną się in-
tegralną częścią budynku lub lokalu mieszkalnego i podniosą 
jego wartość użytkową, podlegają opodatkowaniu stawką 8%. 
Takie stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 17 stycznia 2013 r. (sygn. akt I FSK 356/12), któ-
rego fragment prezentujemy poniżej.
Odnosząc się w tym miejscu do poglądu zaprezentowanego w uzasadnieniu 

skargi kasacyjnej trzeba podkreślić, że nie może on zasługiwać na pełną aproba
tę. Nie jest bowiem trafne twierdzenie skargi kasacyjnej, że w każdym przypadku 
zamontowania na stałe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym rolet, 
żaluzji, moskitier nie nastąpi „zmiana parametrów użytkowych lub technicznych 
istniejącego budynku lub lokalu mieszkalnego”. Podobnie zresztą nie może być 
także uznane za trafne stanowisko przeciwne (do którego może prowadzić przy
jęta przez Sąd I instancji wykładnia art. 41 ust. 12 ustawy o VAT), tj. że jeżeli na 
skutek zamontowania rolet, żaluzji, moskitier nastąpi ochrona przed światłem 
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okiennym, przed owadami albo przed włamaniem, to niewątpliwie będzie to efek
tem „modernizacji”. Usługa montażu rolet, żaluzji, moskitier – bez uwzględnie
nia rodzaju montowanego towaru (np. jakiego rodzaju są to żaluzje lub rolety, 
tj. zewnętrzne czy wewnętrzne i z jakiego materiału zostały wytworzone) oraz 
stopnia związania z budynkiem lub lokalem mieszkalnym (np. czy montaż wiąże 
się z obróbką tynkarską) a także uzyskanego efektu (ochrona przed światłem 
lub włamaniem) – sama przez się nie może być traktowana jako modernizacja 
istniejącego budynku lub lokalu mieszkalnego. Dopiero bowiem jeżeli zamonto
wane urządzenia staną się integralną częścią budynku lub lokalu mieszkalnego 
i dojdzie do podniesienia wartości użytkowej budynku lub lokalu mieszkalne
go, to wykonaną usługę można traktować jako „modernizację”, o której mowa 
w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT.

2.  Jaką stawką opodatkować sprzedaż 
domu letniskowego

Sprzedaż domu letniskowego całorocznego wraz z działką, na 
której ten budynek jest wybudowany, będzie opodatkowana 
stawką 8%. Obiekt ten spełnia definicję budynku mieszkalnego 
zgodnie z PKOB 1110. Takie stanowisko wynika z interpretacji 
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 września 
2013 r. (sygn. IPTPP2/443-480/13-2/JS), której fragment pre-
zentujemy poniżej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni, będąca czyn
nym podatnikiem podatku VAT, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 
Zainteresowana zajmuje się budową budynków rekreacji indywidualnej na gruntach 
stanowiących Jej własność, a następnie ich sprzedażą. Budynki rekreacji indywi
dualnej budowane są na cele mieszkalne – są to bowiem całoroczne domy w za
budowie jednorodzinnej, zadaszone, z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, trwale związane z gruntem. Ich powierzchnia użytkowa nie przekra
cza 300 m2. Przedmiotem umów z nabywcami będzie sprzedaż nieruchomości z już 
wybudowanymi budynkami. Budynki rekreacji indywidualnej Wnioskodawczyni za
kwalifikowała, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r., 
do obiektów budownictwa mieszkaniowego, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfika
cji Obiektów Budowlanych w dziale 11, grupa 111, klasa 1110.
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Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić na
leży, że skoro przedmiotem dostawy będzie budynek rekreacji indywidualnej, 
zaliczony przez Wnioskodawczynię do obiektów budownictwa mieszkaniowego, 
sklasyfikowany w PKOB w dziale 11, którego powierzchnia użytkowa nie przekra
cza 300 m2, spełniający definicję ustawową budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym, to jego dostawa będzie opodatkowana 8% stawką 
podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy. 

Stosownie natomiast do art. 29 ust. 5 ustawy, jeżeli dostawa budynku będzie 
korzystać z preferencyjnej stawki podatku, to z preferencji takiej będzie korzy
stać również dostawa gruntu, na którym budynek ten będzie posadowiony.

Reasumując, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących 
w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnios
kodawczynię budynku rekreacji indywidualnej wraz z działką, na której ten bu
dynek jest wybudowany, będzie opodatkowana preferencyjną stawką podatku 
w wysokości 8%, stosownie do zapisu art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a 
pkt 2 ustawy oraz na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy. 

3.  Jaką stawką opodatkować montaż 
instalacji grzewczej wraz z kotłownią  
lub węzłem cieplnym 

Do usług wykonania kompletnej instalacji grzewczej wraz z kotłow-
nią lub węzłem cieplnym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, 
którego powierzchnia przekracza 300 m2 i w którym znajduje się 
lokal użytkowy, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 
8%, ale tylko do części podstawy opodatkowania. Jest to część 
odpowiadająca udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te 
obiekty do budownictwa objętego społecznym programem miesz-
kaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. W stosunku do po-
zostałej części powierzchni budynku należy zastosować opodatko-
wanie 23% stawką.
Gdy te usługi zostaną wykonane w budynku zbiorowego za-
mieszkania, należy zastosować stawkę 8% do całej podstawy 
opodatkowania, niezależnie od powierzchni tego budynku. Gdy-
by jednak podejmowane były roboty instalacyjne na podstawie 
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odrębnej umowy, wykonywane w lokalach użytkowych, to do 
tych robót powinna mieć zastosowanie podstawowa stawka 
VAT 23%. Takie stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej 
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 sierpnia 2013 r. (sygn. 
IPTPP1/443-463/13-4/MW), której fragment prezentujemy 
poniżej.

Zatem w sytuacji ww. czynności wykonywanych w ramach jednej umowy, 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (PKOB 111), których powierzchnia 
przekracza 300 m2 i w których znajdują się lokale użytkowe, preferencyjną staw
kę VAT w wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania 
odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej te obiekty do 
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej 
powierzchni użytkowej. W stosunku do pozostałej części powierzchni budynku, 
tj. części przekraczającej udział powierzchni użytkowej kwalifikującej się do bu
downictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej po
wierzchni użytkowej, dla ww. czynności należy zastosować opodatkowanie 23% 
stawką, stosownie do art. 41 ust. 12c ustawy.

W sytuacji natomiast, gdy ww. czynności wykonywane są w budynkach zbioro
wego zamieszkania (PKOB 113), których powierzchnia przekracza 300 m2 i w któ
rych znajdują się lokale użytkowe i umowa jest zawarta na realizację instalacji 
grzewczej w budynku mieszkalnym objętym społecznym programem miesz
kaniowym jako całości, to obniżona stawka podatku w wysokości 8% ma za
stosowanie do całości usługi. Przy wykonywaniu instalacji w całym budynku 
sklasyfikowanym w PKOB 113 bez znaczenia pozostaje struktura procentowo
powierzchniowa znajdujących się w nim części mieszkalnej i użytkowej, istot
nym jest bowiem sklasyfikowanie budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów 
Budowlanych do odpowiedniego grupowania.

Reasumując, dla usług wykonania kompletnej instalacji grzewczej wraz z kot
łownią lub węzłem cieplnym, w budynku sklasyfikowanym w PKOB 111, którego 
powierzchnia przekracza 300 m2 i w którym znajduje się lokal użytkowy, należy 
zastosować stawkę podatku w wysokości 8%, na mocy art. 41 ust. 12 w związ
ku z art. 41 ust. 12a, art. 41 ust. 12b oraz art. 146a pkt 2 ustawy tylko do części 
podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej 
kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, pod warunkiem, że usługi 
te wykonywane są w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomoderni
zacji lub przebudowy. W stosunku do pozostałej części powierzchni budynku, 
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dla ww. czynności należy zastosować opodatkowanie 23% stawką, stosownie 
do art. 41 ust. 12c ustawy.

Natomiast dla ww. usług świadczonych w budynku sklasyfikowanym 
w PKOB 113, którego powierzchnia przekracza 300 m2 i w którym znajduje się 
lokal użytkowy, należy zastosować stawkę podatku w wysokości 8%, na mocy 
art. 41 ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Należy zauważyć, że gdyby jednak podejmowane były roboty instalacyjne na 
podstawie odrębnej umowy wykonywane w lokalach użytkowych, to do tych ro
bót powinna mieć zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT 23%.

4.  Jaką stawką opodatkować usługi 
konserwacji instalacji antenowych, 
radiowych, telewizyjnych i satelitarnych 

Usługi konserwacji instalacji antenowych, radiowych, telewi-
zyjnych i satelitarnych w budynkach wielomieszkaniowych oraz 
w budynkach jednorodzinnych podlegają opodatkowaniu we-
dług stawki 8%, jeżeli mają one na celu utrzymanie sprawno-
ści technicznej elementów tych budynków lub ich części. Takie 
stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy z 13 sierpnia 2013 r. (sygn. ITPP3/443- 
-284/13/MD), której fragment prezentujemy poniżej.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca wykonuje usługi konser
wacji instalacji antenowych, radiowych, telewizyjnych i satelitarnych w budynkach 
wielomieszkaniowych oraz w budynkach jednorodzinnych. Wszystkie te budynki skla
syfikowane są według PKOB w dziale 11 grupa 111, 112 i 113. Prace konserwacyjne 
obejmują utrzymanie w sprawności technicznej zespołu anten satelitarnych i naziem
nych oraz całej instalacji antenowej doprowadzającej sygnał RTV do mieszkań w ww. 
budynkach. Anteny naziemne oraz anteny satelitarne (paraboliczne) przymocowane 
są do masztów, które są zamontowane na powierzchni dachu. Instalacja budynkowa 
składa się z elementów czynnych (wzmacniaczy) oraz elementów biernych (odgałęź
ników, rozgałęźników, gniazd abonenckich i przewodów koncentrycznych). W ramach 
konserwacji Wnioskodawca wymienia zużyte elementy czynne i bierne na nowe w celu 
utrzymania sprawności technicznej instalacji antenowej, rozprowadzającej sygnał ra
diowy i telewizyjny. Usługi konserwacyjne Wnioskodawca wykonuje z powierzonego 
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materiału, który otrzymuje od zleceniodawców. Zleceniodawcami są podmioty posia
dające status osoby prawnej (stowarzyszenia), zajmujące się doprowadzaniem syg
nału radiowotelewizyjnego do mieszkań swoich członków. Natomiast wartość (cena) 
wykonywanych przez niego usług konserwacyjnych składa się tylko z robocizny.

(...) Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz 
treść powołanych przepisów potwierdzić należy pogląd Wnioskodawcy, że 
świadczone przez niego usługi konserwacyjne (usługi konserwacji instalacji 
antenowych, radiowych, telewizyjnych i satelitarnych w budynkach wielomiesz
kaniowych oraz w budynkach jednorodzinnych) korzystają z obniżonej stawki 
podatku w wysokości 8%, jeżeli mają one na celu utrzymanie sprawności tech
nicznej elementów tych budynków lub ich części.

5.  Jaką stawką opodatkować montaż 
na wodomierzu modułu radiowego 
służącego do zdalnego pomiaru zużycia 

Usługi montażu na wodomierzu modułu radiowego służącego 
do zdalnego pomiaru zużycia, wykonane w obiektach zalicza-
nych do budownictwa objętego społecznym programem miesz-
kaniowym, podlegają opodatkowaniu 8% stawką VAT. Takie 
stanowisko wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 16 lipca 2013 r. (sygn. IBPP2/443- 
-292/13/WN), której fragment prezentujemy poniżej.

Usługi montażu na wodomierzu modułu radiowego wykonywane będą 
w ramach czynności określonych w art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług, tj. w ramach remontów, modernizacji obiektów 
budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a cytowanej ustawy.

Cena usługi będzie obejmowała wartość montażu wraz z wartością mate
riałów (modułów radiowych). Z treści umów, które będą zawierane z nabywcą 
(tj. z oświadczeń woli stron), będzie wynikać, iż celem ekonomicznym przed
miotowego zdarzenia gospodarczego będzie wykonanie robót montażowych. 
Świadczeniem głównym, z punktu widzenia nabywcy, będzie wykonanie usługi, 
a obrotem dla wykonawcy tych usług (przedmiotem opodatkowania), będzie wy
nagrodzenie od całości wykonanych robót, bez odrębnego rozliczenia zużytych 
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materiałów. Za wykonaną usługę będzie wystawiana jedna faktura VAT i w jednej 
pozycji wpisana będzie pełna wartość wynikająca z kosztorysu.

Symbolem właściwym dla budynków, w których zostaną wykonane przedmio
towe czynności będzie Sekcja 1 Dział 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowla
nych – BUDYNKI MIESZKALNE.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego na tle powołanych przepisów 
prowadzi do wniosku, iż wykonywanie usług polegających na montażu na wodo
mierzu modułu radiowego służącego do zdalnego pomiaru zużycia, wykonanych 
w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem miesz
kaniowym, podlega opodatkowaniu według 8% stawki podatku VAT, o której mowa 
w art. 41 ust. 12 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż 
usługi te – jak wskazał Wnioskodawca – świadczone są w ramach remontów, moder
nizacji obiektów budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a cytowanej ustawy.

6.  Jaką stawką opodatkować sprzedaż 
pieca lub wkładu kominkowego  
wraz z montażem

Sprzedaż pieców oraz wkładów kominkowych wraz z usługą 
montażu wykonywaną w budynkach jednorodzinnych nieprze-
kraczających 300 m2 powierzchni użytkowej oraz w miesz-
kaniach nieprzekraczających 150 m2 powierzchni użytkowej 
w ramach budowy, modernizacji oraz przebudowy podlega 
opodatkowaniu VAT w wysokości 8%. Takie stanowisko wynika 
z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 3 lipca 2013 r. (sygn. IPPP3/443-197/13-6/JK), której 
fragment prezentujemy poniżej.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest wykonanie montażu pieców wolnostoją

cych lub wkładów kominkowych wraz z dostawą towarów niezbędnych do jej 
wykonania, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów 
kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona 
kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elemen
ty (materiały, robocizna, transport itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną 
usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może 



10 BUDOWNICTWO

Biuletyn VAT nr 20(194)  www.bv.infor.pl 

uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych 
w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). 

W przedstawionych okolicznościach sprawy Wnioskodawca wskazał, iż sprzeda
je wraz z usługą montażu piece wolnostojące oraz wkłady kominkowe, które będą 
montowane w budynkach jednorodzinnych nieprzekraczających 300 m2 powierzchni 
użytkowej oraz w mieszkaniach nieprzekraczających 150 m2 powierzchni użytkowej 
o PKOB grupa 111 (domy jednorodzinne) oraz PKOB grupa 112 (mieszkania w budyn
kach wielorodzinnych). Tym samym sprzedaż wraz z usługą montażu pieców wolno
stojących oraz wkładów kominkowych dotyczy obiektów budowlanych lub ich czę
ści zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. 
Przy tym piece wolnostojące oraz wkłady kominkowe stają się stałym elementem bu
dynku, a ich montaż odbywa się w ramach budowy, modernizacji oraz przebudowy.

Zatem mając na uwadze powołane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż sprzedaż 
pieców wolnostojących oraz wkładów kominkowych wraz z usługą montażu wyko
nywaną w budynkach jednorodzinnych nieprzekraczających 300 m2 powierzchni 
użytkowej oraz w mieszkaniach nieprzekraczających 150 m2 powierzchni użytkowej 
w ramach budowy, modernizacji oraz przebudowy, podlegają opodatkowaniu VAT 
w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 12 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy. 

7.  Jaką stawkę VAT zastosować do usług 
wymiany wodomierzy i ciepłomierzy 
w budownictwie mieszkaniowym

Usługi polegające na montażu oraz konserwacji wodomierzy 
i ciepłomierzy mogą być opodatkowane stawką 8%, gdy wykony-
wane są w budynku zaliczanym do budownictwa objętego spo-
łecznym programem mieszkaniowym. Takie stanowisko wynika 
z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w War-
szawie z 2 lipca 2013 r. (sygn. IPPP1/443-597/13-2/AW), której 
fragment prezentujemy poniżej.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wnios
ku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy 
o podatku od towarów i usług bądź § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, jest spełnienie 
dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć 
robót konserwacyjnych lub budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji 
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budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą 
ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym pro
gramem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek po
woduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej 8% stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca będzie wykonawcą prac pole
gających na dostawie i montażu oraz konserwacji wodomierzy i ciepłomierzy 
w ramach wewnętrznych instalacji wodnokanalizacyjnych i cieplnych. Przedmiot 
umowy będzie dotyczył usługi budowlanej polegającej na wymianie wodomierzy 
i ciepłomierzy w budynkach wspólnoty. Powyższe prace będą rozliczane łącznie 
jako wykonanie robót. Usługa będzie realizowana w budynku objętych społecz
nym programem mieszkaniowym sklasyfikowanym w dziale 11 PKOB (112).

(…) Analiza przywołanych wyżej przepisów pozwala na uznanie, iż przedstawio
ne we wniosku usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegające na montażu 
oraz konserwacji wodomierzy i ciepłomierzy stanowią usługi budowlanomonta
żowe i konserwacyjne, zatem mieszczą się w zakresie czynności wymienionych 
w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT oraz § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Ponadto ww. 
prace wykonywane są w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych według 
PKOB w grupowaniu 112. Tym samym do opisanych usług obejmujących dostawę 
towarów niezbędną do ich wykonania zastosowanie będzie mieć stawka podat
ku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 146 pkt 2 ustawy 
o VAT oraz § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

8.  Jaką stawką opodatkować montaż blatów 
kuchennych, łazienkowych i parapetów  
z użyciem kupionych materiałów 

Jeżeli montaż parapetów odbywa się w ramach budowy, remon-
tu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiek-
tów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa 
objętego społecznym programem mieszkaniowym, to podlega 
opodatkowaniu stawką obniżoną w wysokości 8%. Natomiast 
usługi montażu blatów łazienkowych i kuchennych są opodat-
kowane stawką 23% VAT. Blaty łazienkowe i kuchenne stano-
wią wyposażenie budynku czy lokalu. W wyniku ich montażu 
nie następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicz-
nych istniejącego budynku czy lokalu. Takie stanowisko wynika 
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z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Ka-
towicach z 2 lipca 2013 r. (sygn. IBPP2/443-294/13/IK), któ-
rej fragment prezentujemy poniżej.

(…) montaż parapetów, jeżeli odbywa się w ramach budowy, remontu, moder
nizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części 
zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, 
podlega opodatkowaniu obniżoną 8% stawką podatku VAT (z uwzględnieniem 
limitów określonych w art. 41 ust. 12b ustawy).

Natomiast świadczone przez Wnioskodawcę usługi montażu blatów łazien
kowych oraz blatów kuchennych są opodatkowane stawką 23% VAT, zgod
nie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 
Podkreślenia wymaga fakt, iż blaty łazienkowe oraz blaty kuchenne stanowią 
wyposażenie budynku (lokalu). W wyniku ich montażu nie następuje zmiana pa
rametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku czy lokalu. Wy
konywane przez Wnioskodawcę ww. czynności w przedmiotowym zakresie nie 
dotyczą bowiem remontu lub modernizacji obiektów budowlanych zaliczonych 
do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, gdyż w isto
cie czynności te są jedynie zaopatrywaniem obiektu budownictwa mieszkanio
wego lub jego części w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów 
konstrukcyjnych. A zatem czynności tych nie można uznać za wymienione 
w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

9.  Jaką stawką opodatkować usługi 
wykonania przyłączy wodociągowych 

Usługi wykonania przyłączy wodociągowych do indywidualnych 
nieruchomości opodatkowane są stawką 8%, jeśli zostaną skla-
syfikowane pod symbolem PKWiU 36.00.20.0. Takie stanowisko 
potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpreta-
cji indywidualnej z 28 czerwca 2013 r. (sygn. IBPP2/443-307/13/
WN), której fragment prezentujemy poniżej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządze
niem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w sprawie Polskiej Klasyfika
cji Wyrobów i Usług (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), usługi polegające na 
wykonywaniu przyłączy wodociągowych do rurociągu głównego mieszczą się 
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w grupowaniu 36.00.20.0. Dowodem na to jest precedens (opinia z dnia 26 lu
tego 2009 r.), z którego wynika, że wykonanie przyłącza wodociągowego od ruro
ciągu głównego do indywidualnych nieruchomości mieści się w ramach grupo
wania 36.00.20.0, a usługi te w związku z poz. 140 załącznika nr 3 ustawy o VAT 
objęte są preferencyjną stawką 8%.

Zważywszy na powyższe okoliczności zasadnym jest uznanie, że usługi po
legające na wykonaniu przyłączeń wodociągowych od rurociągu głównego do 
indywidualnych nieruchomości winny korzystać z preferencyjnej 8% stawki podat
kowej w podatku od towarów i usług.

Od redakcji:
Jak wynika z wyjaśnień GUS, usługi przyłączy mogą być klasyfikowane pod 

symbolem PKWiU 36 i 37 przez podmioty będące właścicielami lub zarządcami 
sieci.

10.  Jaką stawką opodatkowany jest montaż 
sauny w budynku mieszkalnym

Montaż sauny w budynku mieszkalnym jest opodatkowany 
stawką 8%. Nie ma w tym momencie znaczenia, kto świadczy 
tę usługę – producent czy inny podmiot. Istotne jest, że montaż 
został dokonany w budynkach lub ich częściach zaliczanych do 
budownictwa objętego społecznym programem mieszkanio-
wym w procesie budowy, remontu, modernizacji, termomo-
dernizacji lub przebudowy obiektu budowlanego. Takie stano-
wisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 lutego 
2013 r. (sygn. akt I FSK 243/12), którego fragment przedsta-
wiamy poniżej.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 obniżoną stawkę podatku VAT – w wysokości 8% – sto
suje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub prze
budowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa ob
jętego społecznym programem mieszkaniowym. Analizując treść tego przepisu 
prawidłowo Sąd I instancji wskazał na kryteria, według których w ustawie o VAT 
zalicza się obiekty budowlane do budownictwa objętego społecznym progra
mem mieszkaniowym, oraz wyłączył możliwość obniżenia stawki podstawowej 
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podatku w odniesieniu do tych obiektów na podstawie rozporządzeń wykonaw
czych do ustawy z 2010 i 2011 r.

Potwierdzając prawidłowość dokonanej przez organ analizy opartej na prze
pisach prawa budowlanego, użytych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT pojęć budowy, 
robót budowlanych, przebudowy, remontu, a także zawartej w Wikipedii definicji 
modernizacji, Sąd I instancji ocenił, że organ błędnie uznał, że usługi wykonywa
ne przez wnioskodawcę nie mieszczą się w katalogu czynności wymienionych 
w tym przepisie.

Zdaniem Sądu, w świetle art. 41 ust. 12 ustawy o VAT nie można wykluczyć, że 
usługi polegające na dostawie wraz z montażem i uruchomieniem kabin saun, 
bez względu na to, czy dokonuje ich producent wyrobu czy podmiot niebędący 
producentem, montażu urządzeń do saun, montażu wanien SPA, łaźni parowych 
w obiekcie budowlanym lub jego częściach zaliczanych do budownictwa objęte
go społecznym programem mieszkaniowym, mogą być wykonywane w ramach 
budowy, remontu, modernizacji czy przebudowy.

Naczelny Sąd Administracyjny pogląd powyższy podziela, uznając, że wynika 
on z wykładni językowej powołanego przepisu.

11.  Czy interpretacja organów 
podatkowych dotycząca stawki VAT, 
wydana dla zlecającego usługę, 
jest wiążąca dla wykonawcy  

Interpretacja dotycząca stosowania obniżonej stawki 8% do 
usług budowlanych, wydana dla wykonawcy usługi, chroni 
również podwykonawcę. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 22 maja 2013 r. (sygn. akt I FSK 
863/12), którego fragment prezentujemy poniżej.

Dokonując realizacji tych robót spółka w fakturach VAT wystawionych na 
rzecz bezpośredniego zleceniodawcy „I.” naliczała podatek od towarów i usług 
według stawki 7% [obecnie 8% – przyp. red.]. Tymczasem według organów bu
dynki szpitala nie stanowią obiektów budowlanych zaliczanych do obiektów 
budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, w związku 
z czym roboty budowlane dotyczące budynków szpitala podlegają opodat
kowaniu podstawową stawką podatku VAT. Odwołując się od decyzji organu 
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pierwszej instancji, strona wskazała, że zastosowanie obniżonej stawki VAT do 
prac wykonywanych na zlecenie szpitala uzasadnione jest odpowiedzią Ośrodka 
Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, zgodnie z którą budyn
ki szpitala psychiatrycznego mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych (PKOB) 126, klasa 1264, oraz treścią interpretacji indy
widualnej Ministra Finansów z 2 czerwca 2008 r., której adresatem był szpital, 
a w której potwierdzono stosowanie 7% [obecnie 8% – przyp. red.] stawki VAT. 
Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wskazane 
w klasie 1264 „budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwa
terowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i nie
pełnosprawnych” stanowią odrębną od szpitali, w tym szpitali psychiatrycznych, 
grupę budynków. Świadczenie przez szpital usług zakwaterowania stanowi jedy
nie świadczenie towarzyszące w stosunku do podstawowego przedmiotu dzia
łalności szpitala. Skoro szpital nie realizuje celu mieszkaniowego, to nie spełnia 
definicji budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, a za
tem roboty budowlane dotyczące obiektów szpitala podlegają opodatkowaniu 
podstawową stawką podatku od towarów i usług. Zdaniem organu odwoławcze
go przedstawiona przez stronę interpretacja indywidualna wydana dla szpitala 
zawiera błędną ocenę stanowiska wnioskodawcy. Z uwagi zaś na to, że o jej 
wydanie wystąpił szpital, skarżąca nie korzysta z ochrony prawnej wynikającej 
z faktu zastosowania się do interpretacji.

NSA nie zgodził się z tym stanowiskiem, uznając:
W sytuacji gdy ustawodawca rozszerzył we wskazanym wyżej rozporządze

niu stosowanie obniżonej stawki podatku VAT, a organy różnie interpretują te 
przepisy, to nie można przyjąć, by w państwie prawa zasada zaufania określo
na w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, wywodzona także z art. 2 Konstytucji 
RP, nie chroniła podmiotu wykonującego roboty budowlane na rzecz Szpitala 
w ramach zamówienia publicznego i stosującego się do interpretacji wyda
nej wobec Szpitala w odniesieniu do tego typu robót. Przeciwne stanowisko 
doprowadziłoby do sytuacji, że w odniesieniu do tej samej transakcji miałyby 
zastosowanie różne stawki podatku VAT, co jest nie do pogodzenia z zasadą 
zaufania. Szpital bowiem dysponując wydaną na jego wniosek interpretacją 
na roboty objęte zamówieniem publicznym nie miałby też podstaw prawnych 
i uzasadnienia, by uwzględniać ofertę z wyższą stawką podatku VAT niż wska
zana w interpretacji.

oprac. Magdalena Miklewska


