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ZWOLNIENIE Z VAT DLA BUDYNKÓW

I. Zwolnienie z VAT przy sprzedaży budynków
Ze zwolnienia z VAT może korzystać dostawa budynków, budowli lub ich części, gdy (art. 43  

ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT):
a) nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
b)  pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres 

dłuższy niż 2 lata.
Ustawodawca zdefiniował pojęcie pierwszego zasiedlenia w art. 2 pkt 18 ustawy. 
Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT dostawca może zrezygnować z tego zwolnienia 

i wybrać opodatkowanie dostawy budyn-
ków, budowli lub ich części, pod warunkiem 
że on i nabywca budynku, budowli lub ich 
części:
1)  są zarejestrowani jako podatnicy VAT 

czynni,
2)  złożą, przed dniem dokonania dostawy 

tych obiektów właściwemu dla ich na-
bywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, 
zgodne oświadczenie, że wybierają opo-
datkowanie dostawy budynku, budowli 
lub ich części.
Od samego początku obowiązywania 

tych regulacji powstawały liczne problemy z ich interpretacją. Wskazówki znajdziemy w orzecze-
niach sądów.

Problem 1. Czy do pierwszego zasiedlenia dochodzi, gdy budynek 
użytkuje właściciel budynku po wybudowaniu lub ulepszeniu 
stanowiącym co najmniej 30% wartości początkowej i nie oddaje go  
w odpłatne użytkowanie

Zdaniem organów podatkowych w takiej sytuacji nie dochodzi do pierwszego zasiedlenia. Takie 
stanowisko reprezentowały do tej pory jednomyślnie również sądy. Jednak w wyroku z 14 maja 2015 r. 
(sygn. akt I FSK 382/14) NSA uznał, że z chwilą przeznaczenia budynku do działalności opodatko-
wanej VAT, po jego wybudowaniu dochodzi do pierwszego zasiedlenia. Jest to pierwsze orzecze-
nie, gdzie sąd zajął takie stanowisko. Sąd interpretował to w następujący sposób: 

NSA
Sąd krajowy celem zapewnienia skuteczności normom dyrektywy 112 stwierdził zatem 
częściową niezgodność art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT z art. 12 ust. 1 lit. a) i 2 dyrek-
tywy 112, jak też art. 135 ust. 1 lit. j) dyrektywy 112. Mowa tu o części dotyczącej użytego 

w treści art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT warunku „w wykonaniu czynności podlegających opodatko-
waniu”. Warunek ten w istocie doprowadza do sztucznego różnicowania sytuacji podmiotu gospo-
darczego, który po wybudowaniu budynku część oddał w najem, a część budynku wykorzystywał na 
potrzeby własnej działalności gospodarczej albowiem w obydwóch przypadkach doszło do korzy-
stania z budynku.

SŁOWNICZEK
Pierwsze zasiedlenie – rozumie się przez to od-
danie do użytkowania, w wykonaniu czynności 
podlegających opodatkowaniu, pierwszemu na-
bywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub 
ich części, po ich:
a) wybudowaniu lub
b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulep-

szenie, w rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym, stanowiły co najmniej 30% 
wartości początkowej.
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W pozostałym zaś zakresie należy dokonać wykładni prounijnej art. 2 pkt 14 lit. a) ustawy o VAT 
i skorygować treść w następujący sposób: pod pojęciem pierwszego zasiedlenia – rozumie się 
przez to użytkowanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika budynków, budowli lub ich 
części, po ich wybudowaniu.

(…) Spółka użytkując w części budynek dla celów działalności gospodarczej spełniła warunki 
przewidziane dla zwolnienia w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. W sprawie doszło do pierwszego 
zasiedlenia w rozumieniu wyżej wskazanym i nie można twierdzić, że przedmiotowa dostawa 
dokonywana jest w ramach pierwszego zasiedlenia, zaś od wspomnianej okoliczności upłynął 
okres 8 lat.

Organy podatkowe jednomyślnie uznają, że wykorzystywanie do działalności opodatkowanej 
wybudowanego lub zmodernizowanego budynku nie powoduje, iż mamy do czynienia z pierw-
szym zasiedleniem, jeśli nie został oddany do odpłatnego użytkowania innemu podmiotowi, np. 
w najem. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 maja 2015 r. (sygn. IPPP1/4512- 
-249/15-2/AP) czytamy:

MF
Jeżeli zatem podatnik (bądź podmiot trzeci) wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, 
przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie 
obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez po-

datnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony, ponieważ odda-
nie do użytkowania nie nastąpiło w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierw-
sze zasiedlenie będzie miało natomiast miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany 
obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności podlegają 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zauważyć należy, że zarówno sprzedaż, jak 
i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT są bowiem czynnościami 
podlegającymi opodatkowaniu. Zatem, za pierwsze zasiedlenie należy uznać moment oddania 
budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy) czy nabywcy.

Problem 2. Czy dochodzi do pierwszego zasiedlenia,  
gdy po wybudowaniu budynek jest użytkowany do wykonywania 
czynności niepodlegających VAT

Zdaniem zarówno organów podatkowych, jak i sądów, w sytuacji gdy budynek jest użytkowa-
ny do wykonywania czynności niepodlegających VAT, nie dochodzi do pierwszego zasiedlenia.

Stanowisko takie wyraził m.in. NSA w wyroku z 19 lutego 2015 r. (sygn. I FSK 285/14), zajmują-
cy się sprawą gminy, która wybudowała kanalizację i przekazała do nieodpłatnego użytkowania 
spółce. W takiej sytuacji NSA uznał, że nie doszło do pierwszego zasiedlenia i nie można zasto-
sować zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Problem 3. Czy można przywrócić termin do złożenia oświadczenia  
o rezygnacji ze zwolnienia

Termin do złożenia oświadczenia, że strony transakcji rezygnują ze zwolnienia, jest nieprzy-
wracalny. Należy tego dokonać przed dostawą nieruchomości. Nie spełnia tego warunku złoże-
nie oświadczenia w akcie notarialnym. Takie stanowisko zajmują sądy i organy podatkowe. 
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W wyroku WSA w Szczecinie z 19 marca 2015 r. (sygn. akt I SA/Sz 1349/14) czytamy:

WSA
Biorąc pod uwagę powyższe zgodzić się należy z organem odwoławczym, iż nie został 
spełniony warunek polegający na złożeniu oświadczenia przed dniem dokonania dosta-
wy nieruchomości właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Nie zasługuje na ak-

ceptację, także argument Skarżącej, wskazujący że oświadczenie zostało zamieszczone w akcie 
notarialnym, a obowiązek jego przekazania organowi podatkowemu spoczywał na notariuszu. 
Powyższe nie wyczerpuje warunków przewidzianych w wyżej wskazanym przepisie.

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma także zachowanie właściwego terminu do zło-
żenia oświadczenia. Termin ma charakter materialnoprawny, bowiem przepis (art. 43 ust. 10 u.p.t.u.) 
określa warunki uprawniające podatnika do możliwości zrezygnowania ze zwolnienia i opodatko-
wania dostawy budynku, tak więc wpływa na jego prawa i obowiązki. Ponadto termin ten nie 
podlega przywróceniu, a jego uchybienie powoduje wygaśnięcie uprawnienia.

Problem 4. Czy pierwsze zasiedlenie może mieć zastosowanie tylko  
do części budynku

Pierwsze zasiedlenie może mieć zastosowanie do części nieruchomości, gdy tylko ta część 
była wykorzystywana do działalności opodatkowanej. Nie trzeba opodatkowywać całej dostawy. 
Nie można również do całej transakcji zastosować zwolnienia.

Tak uznał WSA w Krakowie w wyroku z 23 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1767/14):

WSA
Mając na uwadze powyższe rozważania należy stwierdzić, że w rozpoznanej sprawie 
mamy do czynienia z sytuacją uzasadniającą odejście od zasady, że jedna dostawa towa-
rów podlega jednej stawce podatku VAT. Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie cho-

dzi o przepisy dotyczące zwolnień od podatku VAT, które jako ustanawiające wyjątki od zasady, że 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne 
świadczenie usług na terytorium kraju, muszą być stosowane w sposób ścisły, a ich wykładnia nie 
może prowadzić do poszerzenia zakresu zastosowania zwolnienia. Ustawodawca określił szereg 
warunków, od których spełnienia uzależniona jest możliwość skorzystania ze zwolnienia od podat-
ku od towarów i usług przy dostawie budynków, budowli lub ich części. Analiza okoliczności poda-
nych przez skarżącego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pokazuje, że tylko niektó-
re części budynku administracyjno-handlowego, który ma być przedmiotem dostawy, spełniają 
warunki ustawowe do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
o VAT. Rozszerzenie tego zwolnienia na te części budynku, które takich warunków nie spełniają, 
byłoby niedopuszczalnym poszerzeniem zakresu zastosowania tego zwolnienia.

(…) Należy zauważyć, że na ww. dominację aspektów ekonomicznych transakcji nad aspek-
tami prawnymi, zwrócił także uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 paździer-
nika 2011 r., sygn. akt I FSK 1605/10, www.orzeczenia.nsa.gov.pl., którym uchylono powoływany 
przez skarżącego wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1359/10. 
Sąd kasacyjny wskazał, że „Sąd pierwszej instancji błędnie przyjął, że nie można różnicować 
oceny prawnej poszczególnej części budynku. Prawodawca w definicji ustawowej zawartej 
w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT wskazuje, że pierwsze zasiedlenie może zarówno dotyczyć budowli, 
budynków lub ich części. A zatem przyjęcie w rozpatrywanej sprawie, że nastąpiła kompleksowa 
dostawa całego budynku bez zróżnicowania poszczególnych jego części w sytuacji, gdy po-
datnik we wniosku o interpretację wyraźnie wskazuje na odmienny charakter tej części jednego 
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piętra budynku, które przed otrzymaniem przez spółkę całego budynku, w wyniku wniesienia 
aportu zostało wydzierżawione lub wynajmowane, było nie tylko naruszeniem art. 2 pkt 14 ustawy 
o VAT, ale również wyjściem poza przedstawiony przez stronę stan faktyczny”. (...) NSA podkre-
ślił, że „w przypadku dostawy towarów ustawa o podatku od towarów i usług z 2004 r. odchodzi 
od powoływania się na uregulowania prawne związane z kodeksem cywilnym a bardziej nawiązu-
je do pojęć ekonomicznych, tj. ekonomicznego władztwa nad rzeczą”.

Powyższe rozważania, uzasadniają przyjęcie, że możliwe jest oddzielne opodatkowanie do-
stawy części tego samego towaru w sytuacji takiej jak w analizowanej sprawie, kiedy dostawa 
budynku tylko w części może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT. W konse-
kwencji zarzut skarżącego dotyczący nieuprawnionego dzielenia dostawy jednego budynku na 
dostawę zwolnioną od opodatkowania oraz dostawę opodatkowaniu podlegającą należy uznać 
za bezzasadny.

Sąd poparł stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe. Inaczej niż NSA w wyroku 
z 14 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 382/14) (patrz: problem 1) nie uznał, że sam fakt wykorzystania 
nieruchomości do działalności opodatkowanej powoduje, iż mamy do czynienia z pierwszym 
zasiedleniem. Ze stanowiskiem, jakie zajął WSA w Krakowie, spotkamy się m.in. w interpretacji 
Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 czerwca 2015 r. (sygn. IPTPP4/4512-178/15-4/JM):

MF
Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy 
stwierdzić, że dostawa budynku w części wynajmowanej będzie objęta zwolnieniem od 
podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy natomiast dostawa 

budynku w części niewynajmowanej, wykorzystywanej do działalności gospodarczej Wniosko-
dawcy będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23%. W związku z po-
wyższym, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, ze zwolnienia od podatku korzystać będzie dosta-
wa części gruntu przyporządkowana do dostawy wynajmowanej części budynku, natomiast 
dostawa części gruntu przyporządkowana do części budynku niepodlegającej wynajmowi, nie 
będzie korzystała ze zwolnienia.

II. Zwolnienie z VAT przy sprzedaży działek 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 usta-

wy o VAT ze zwolnienia korzysta dosta-
wa terenów niezabudowanych innych 
niż tereny budowlane. Jednocześnie 
zostało zdefiniowane pojęcie terenów 
budowlanych.

Obecnie najwięcej problemów spra-
wia ustalenie, czy jest to teren zabu-
dowany, czy nie, gdy na sprzedawanej 
działce są inne elementy, np. funda-
menty, ogrodzenie, pozostałości po budynku. Czy możemy je uznać za budowle i stosować 
zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT (patrz: I. Zwolnienie z VAT przy dostawie 
budynków)?

SŁOWNICZEK
Przez tereny budowlane rozumie się grunty prze-
znaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku braku takiego planu – zgodnie z decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, o których mowa w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Problem 1. Czy działkę, na której znajdują się elementy budynku  
wybudowanego na działce obok, możemy uznać za teren niezabudowany?

Sprzedaż działki, na której znajdują się elementy należące do budynku usytuowanego na od-
rębnej nieruchomości, takie jak schody, ganki itp., to  sprzedaż terenu niezabudowanego według 
art. 43 ust. 1 pkt 9, a nie gruntu zabudowanego obiektami, które nie pełnią samodzielnych funkcji 
budowlanych, lecz jedynie zapewniają normalne użytkowanie budynku usytuowanego na innym 
gruncie. 

W wyroku NSA z 4 marca 2015 r. (sygn. akt I FSK 740/14) czytamy:

NSA
Również z punktu widzenia stron transakcji będzie to dostawa terenu niezabudowane-
go, gdyż w przeciwnym razie należałoby uznać, że schody i ganki są własnością skar-
żącej, a przynajmniej, iż może nimi rozporządzać jak właściciel. Skarżąca dokona nato-

miast wyłącznie dostawy gruntu, w którego granicach znajdują się wprawdzie części tych 
obiektów budowlanych, lecz przynależące i przylegające do budynku nabywcy. W sensie ekono-
micznym i prawnym to nabywca jest bowiem właścicielem tych części budynków, czemu nie 
sprzeciwia się fakt, że w świetle prawa cywilnego jego prawo doznaje pewnych ograniczeń (np. 
konieczność ustanowienia odpowiedniej służebności w celu wykonywania prawa własności). Nie 
budzi jednak wątpliwości, że w myśl Uptu to nabywcy gruntu przysługuje względem części bu-
dynków (ganków i schodów) prawo, którego przeniesienie stanowi odpłatną dostawę towarów na 
podstawie art. 7 ust. 1 Uptu. Innymi słowy, to nabywca, w chwili transakcji, rozporządza jak właś-
ciciel gankami i schodami przynależącymi i przylegającymi do jego budynku. Samo ich posado-
wienie na działce zbywcy nie czyni ich zatem przedmiotem transakcji. Nie powoduje to również 
samodzielnie odmiennej niż wskazała skarżąca kwalifikacji gruntu stanowiącego przedmiot do-
stawy.

Reasumując, istotą sprzedaży działki w trybie art. 209a Ugn, na której znajdują się elementy 
należące do budynku usytuowanego na odrębnej nieruchomości, takie jak schody, ganki itp., jest 
sprzedaż terenu niezabudowanego, do którego odnosi się art. 43 ust. 1 pkt 9 Uptu, a nie gruntu 
zabudowanego obiektami, które nie pełnią samodzielnych funkcji budowlanych, a jedynie zapew-
niają normalne użytkowanie budynku usytuowanego na innym gruncie.

Problem 2. Jak opodatkować sprzedaż gruntu, na którym jest ogrodzenie 
i parking

Nie można zastosować zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 albo 10a ustawy do 
dostawy działki, na której jest ogrodzenie i parking, gdyż nie można ich zaliczyć do budowli. W ta-
kiej sytuacji przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany. Można ewentualnie zastosować 
zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdy są spełnione warunki, to znaczy grunt nie jest prze-
znaczony do zabudowy według planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana 
decyzja określająca warunki zabudowy.

W wyroku NSA z 8 stycznia 2015 r. (sygn. akt I FSK 102/14) czytamy:

NSA
Istotne jest więc to, co jest sensem ekonomicznym transakcji dostawy działki niezabu-
dowanej, na której wzniesione zostanie ogrodzenie trwale z gruntem związane, czy 
utrwalony płytami parking. Sensem ekonomicznym takiej transakcji, jak słusznie przy-

jęto w tej sprawie, jest sprzedaż gruntu, a nie ogrodzenia i parkingu, nawet jeżeli takie ogrodzenie 
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ma uatrakcyjnić sprzedaż gruntu. Ogrodzenia nie można też, wbrew temu co podnosi skarżący, 
zakwalifikować do budowli. U.p.t.u. nie definiuje pojęcia budowli. Chcąc zdefiniować to pojęcie, 
można posłużyć się wykładnią systemową zewnętrzną. W Prawie budowlanym ustawodawca kra-
jowy w art. 3 pkt 3 definiuje ogólnie pojęcie budowli, wskazując przy tym przykłady budowli. 
Wśród tych przykładów nie wymienia się ogrodzenia. Ogrodzenie traktowane jest jak urządzenie 
techniczne związane z obiektem budowlanym (vide art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego). Według 
Słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka (PWN Warszawa 1993, tom 2 „ogrodzenie 
– to co ogradza, to czym coś jest ogrodzone”. Ogrodzenie co do zasady związane jest z obiek-
tem, w tym również gruntem które ogradza, nie pełni więc ono samodzielnych funkcji budowla-
nych. Przyjęcie stanowiska skarżącego oznaczałoby, że inaczej należałoby traktować ogrodze-
nie w zależności od tego, czy grunt zabudowany jest budynkiem, czy też nie, co nie ma żadnego 
uzasadnienia. To ostatnie stanowisko wyrażone zostało przez NSA w wyroku z 17 kwietnia 2012 r., 
sygn. akt I FSK 918/11 przywołanym przez WSA. Stanowisko to Naczelny Sąd Administracyjny 
w tym składzie w pełni podziela.

Takie samo stanowisko zajmują również obecnie organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 12 maja 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-371/15-2/JL) czytamy:

MF
Pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budyn-
kiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiaduk-
ty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 

wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń tech-
nicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i in-
nych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową – art. 3 pkt 3 ustawy 
Prawo budowlane. 

Zgodnie z art. 3 pkt 3a) ww. ustawy, obiektem liniowym jest obiekt budowlany, którego charak-
terystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, 
wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa 
nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz ka-
nalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub 
jego części ani urządzenia budowlanego. 

Z kolei w myśl art. 3 pkt 9 ww. ustawy przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządze-
nia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczysz-
czaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

Z powyższych przepisów wynika zatem, że ogrodzenie jak również plac postojowy niezwiąza-
ne z żadnymi budynkami nie stanowią budowli ani innego obiektu budowlanego. Stanowią one 
urządzenia budowlane, a nie samodzielne budowle.
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Tym samym należy stwierdzić, że przedmiotem transakcji będzie grunt niezabudowany. Zatem za-
sadnym jest w niniejszej sprawie przeanalizowanie zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. 

Problem 3. Jak opodatkować sprzedaż działki, na której jest staw
Nie można zastosować zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 albo 10a ustawy do 

dostawy działki, na której jest staw, gdyż nie można go zaliczyć do budowli. W takiej sytuacji 
przedmiotem sprzedaży jest grunt niezabudowany. Można ewentualnie zastosować zwolnienie 
z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdy są spełnione warunki, to znaczy grunt nie jest przeznaczony do 
zabudowy według planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana decyzja okre-
ślająca warunki zabudowy.

W wyroku NSA z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt I FSK 1169/13) czytamy:

NSA
3.4. Odnosząc powyższe uwagi do niniejszej sprawy należy podkreślić, że celem go-
spodarczym Skarbu Państwa było nabycie działki gruntu w żadnej mierze zaś tym ce-
lem nie było dokonanie dostawy stawu wraz z przyległym gruntem. Sensem ekonomicz-

nym tej czynności jest przecież dostawa gruntu, po to aby na niej przeprowadzić inwestycję 
drogową a nie dostawa stawu, który dla nabywcy jest zbędny.

Z uwagi na powyższe trafnie autor skargi kasacyjnej wywodzi, że w stanie faktycznym niniej-
szej sprawy, będzie miała miejsce dostawa niezabudowanej działki gruntu, a nie dostawa budowli 
w postaci stawu. Zatem zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, odnoszące się do dosta-
wy budowli, nie ma zastosowania.

Potwierdzeniem takich wniosków jest między innymi operat szacunkowy dokonany w celu 
ustalenia wysokości odszkodowania. Autor tego opracowania, określając przedmiot wyceny 
wskazał, że jest to grunt niezabudowany. Podobny wniosek wynika z decyzji odszkodowawczej 
oraz z faktury wystawionej przez skarżącą spółkę.

3.5. Ponadto należy podkreślić, że przepisy dyrektywy 112 (art. 135 ust. 1 lit. k) stanowią o zwolnie-
niu dostawy budynków i ich części oraz związanego z nimi gruntu. Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy 
o VAT mówi o dostawie budynków i budowli. Zatem te normy kładą nacisk na dostawę budynku lub 
w przypadku krajowej ustawy budowli. Ratio legis tych unormowań polega na tym, że zwolnieniu od 
podatku VAT podlega dostawa budynków, a niejako „przy okazji” również dostawa gruntu, na którym 
ów budynek jest posadowiony, albowiem grunt jest nieodłącznie związany i może być przedmiotem 
tej samej dostawy.

Problem 4. Czy sprzedaż działki, na której są fundamenty budynku, 
korzysta ze zwolnienia z VAT

Sprzedaży działki, na której rozpoczęto budowę, nie można uznać za dostawę budynku, tyl-
ko dostawę działki niezabudowanej. Zwolnienia przewidziane dla budynków i budowli nie mają 
w tym przypadku zastosowania. Można zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, gdy 
nie jest to teren budowlany.

W wyroku WSA w Warszawie z 28 kwietnia 2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 3006/14) czytamy:

WSA
Zgodzić się należy ze Skarżącą, że oceniając daną transakcję na gruncie podatku od towa-
rów i usług należy mieć na względzie aspekt gospodarczy i cel tejże transakcji. Jednakże, 
gdyby nawet przyjąć, że – jak podnosi Skarżąca w skardze – „Obiektywnym, ekonomicznym 
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sensem i skutkiem przedmiotowej transakcji, widocznym dla wszystkich uczestników obrotu gospo-
darczego, będzie dostawa gruntu wraz z naniesioną na nim rozpoczętą budową budynku mieszkanio-
wego wielorodzinnego, nie zaś gruntu zupełnie niezabudowanego”, to i tak nie byłoby podstaw do za-
stosowania wskazanego przez Skarżącą zwolnienia, ponieważ przedmiotem dostawy nie byłby 
budynek lub jego część.

Odnosząc się do powyższego stwierdzenia Skarżącej wskazać również należy, że z punktu 
widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym zaś stosowania zwolnień podat-
kowych, istotny jest podział na grunty zabudowane i niezabudowane. Nie ulega przy tym wątpli-
wości, że gruntem zabudowanym jest grunt, na którym posadowione są budynki lub budowle, 
a zatem obiekty budowlane posiadające określone cechy. Na działce nr [...], której sprzedaż pla-
nuje Skarżąca nie ma ani budynku, ani budowli, a jedynie fundamenty. Dostawa „gruntu wraz 
z naniesioną na nim rozpoczętą budową budynku mieszkaniowego wielorodzinnego” nie jest tym 
samym, co dostawa gruntu zabudowanego.

Obecnie również organy podatkowe uznają, że jeżeli na działce znajdują się elementy, których 
nie można zakwalifikować jako budynki (np. obiekty do rozbiórki lub nieukończona budowa), to 
przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 24 lipca 2015 r. (sygn. IPTPP2/4512-271/15-4/JSz) czytamy:

MF
W sprawie będącej przedmiotem zapytania, jak wynika z informacji przedstawionych 
przez Wnioskodawcę, z uwagi na stan techniczny zabudowań (do wyceny) nie wzięto 
ich pod uwagę. Stanowią one obciążenie działki z uwagi na konieczność rozbiórki. Po-

nadto z opisu sprawy wynika, że budynki znajdujące się na działce nr 154/2 w momencie sprze-
daży przez Wnioskodawcę nie nadawały się do eksploatacji zgodnie z pierwotną funkcją, do 
której były przeznaczone.

W związku z powyższym należy przyjąć, że sprzedaż działki, na której znajdują się pozostało-
ści po budynkach garażowych należy traktować jako sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. 
Zatem w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, 
dotyczące zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części. 

Jak wskazał Wnioskodawca, działka nr 154/2 nie posiada miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego oraz dla ww. działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. W konsekwencji sprzedaż przedmiotowej działki korzysta ze zwol-
nienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ponieważ działka ta nie stanowi terenu 
budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

III.  Stawka 8% dla obiektów objętych społecznym 
programem mieszkaniowym

Gdy podatnik nie może zastosować zwolnienia do dostawy nieruchomości, musi zastoso-
wać stawkę 23%, chyba że budynek lub jego część można zaliczyć do obiektów budownictwa 
społecznego i zastosować stawkę 8%. Według art. 41 ust. 12 ustawy stawkę 8% stosuje się 
do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów 
budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym.
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Problem 1. Czy o stawce decyduje charakter budynku w chwili sprzedaży
Wysokość stawki VAT jest uzależniona od charakteru lokalu w momencie jego sprzedaży, 

a nie późniejszy sposób jego wykorzystania przez nabywcę.
Stanowisko to potwierdził WSA w Szczecinie w wyroku z 6 maja 2015 r. (sygn. akt I SA/Sz 

1330/14), odrzucając skargę podatnika. W wyroku tym czytamy:

WSA
Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywi-
dualnej wynika, że Spółka nie przesądziła o mieszkalnym charakterze lokali. Wskazała 
jedynie, że w aktach notarialnych, dokumentujących przedwstępne umowy ustanowie-

nia odrębnej własności lokali i sprzedaży, każdorazowo oświadcza, że apartamenty, będące 
przedmiotem umowy, spełniać będą pod względem technicznym warunki lokali mieszkalnych 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi, zgodnie z treścią ww. przepisów rozporządzenia 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku.

Spółka nie oświadczyła zatem, że apartamenty są lokalami mieszkalnymi tylko, że spełniać 
będą pod względem technicznym warunki lokali mieszkalnych. Wskazała, że w przedmiotowym 
zespole budynków znajdować się będzie łącznie 121 lokali, w tym 1 lokal o funkcji handlowej 
i 120 apartamentów – to jest lokali przeznaczonych do rekreacji indywidualnej.

Nie można podzielić poglądu, zgodnie z którym dla oceny czy dany lokal jest lokalem miesz-
kalnym wystarczy, jeśli jako lokal użytkowy (co jest stwierdzone dokumentem urzędowym wyda-
nym przez właściwy organ oraz znajdzie potwierdzenie w akcie notarialnym) spełnia on warunki 
techniczne lokalu mieszkalnego. Z preferencji bowiem może jedynie korzystać lokal spełniający 
warunek „bycia” lokalem mieszkalnym w momencie sprzedaży; o tym zaś przesądza np. treść za-
świadczenia wydanego przez starostę oraz treść aktu notarialnego, gdzie określa się przedmiot 
sprzedaży (lokal użytkowy lub lokal mieszkalny).

Sąd w składzie orzekającym podziela stanowisko NSA wyrażone w wyroku sygn. akt I FSA 
702/13, iż wysokość stawki VAT determinuje charakter lokalu w momencie jego sprzedaży a nie 
późniejszy sposób jego wykorzystania przez nabywcę. Za nieuzasadniony zatem należy uznać 
zarzut Spółki dotyczący naruszenia prawa materialnego, tj.: art. 41 ust. 12–12c u.p.t.u.

SŁOWNICZEK
Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa 
mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach nie-
mieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty 
sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki in-
stytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza 
dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.
Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:
n  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
n lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity stawkę 8% stosuje się 
tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej 
do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.
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22. Konkludując, za bezzasadny w świetle powyższego uznać zatem należy zarzut Skarżą-
cej, że Organ powinien z urzędu dostrzec, że budowany przez Nią budynek, jako że składa się 
w przeważającej części z lokali – apartamentów, stanowi obiekt budownictwa mieszkaniowego 
klasyfikowany w dziale 12 PKOB. Także na etapie skargi Spółka wskazuje, że nie jest jeszcze 
przesądzone, że budowany budynek zostanie zaliczony do działu 12 PKOB.

Problem 2. Kiedy stawkę 8% można stosować do trwałej zabudowy 
montowanej w obiektach budownictwa społecznego

Od lat trwa spór, kiedy możemy stosować stawkę 8% do trwałej zabudowy. Nie zmieniła tego 
uchwała NSA, gdyż nie wyjaśniła, jakie połączenie z budynkiem powoduje, że mamy do czynienia 
z trwałą zabudową. Wśród sądów nadal nie ma jednomyślności.

Stanowisko 1 – popierane przez organy podatkowe
Montaż trwałej zabudowy można uznać za modernizację lokalu lub budynku i zastosować 

stawkę 8%, gdy mamy do czynienia z takim połączeniem zabudowy z elementami konstrukcyjny-
mi budynku (lokalu), które ingeruje w substancję budynku w stopniu uniemożliwiającym demon-
taż zabudowy meblowej bez uszkodzenia czy to jej komponentów, czy elementów konstrukcyj-
nych budynku. 

Tak uznał NSA w wyroku z 14 maja 2015 r. (sygn. akt I FSK 321/14), w którym czytamy:

NSA
Wspomniana uchwała [z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 2/13 – przyp. red.] nie precy-
zuje jednak w jakim stopniu przymocowanie owych komponentów meblowych do ele-
mentów konstrukcyjnych modernizowanego obiektu może zostać uznane za „trwałą za-

budowę meblową”. Jej treść nie wyjaśnia zatem tego, czy za trwałą zabudowę można uznać jedynie 
taką, która dotyczy wykorzystywanych obecnie technik połączenia komponentów meblowych ze 
ścianami, podłogami czy sufitami obiektu budowlanego lub jego części w sposób jedynie uniemoż-
liwiający przestawienie takiej zabudowy, czy może takie połączenie zabudowy z elementami kon-
strukcyjnymi budynku (lokalu), które ingeruje w substancję budynku w stopniu uniemożliwiającym 
demontaż zabudowy meblowej bez uszkodzenia czy to jej komponentów, czy też elementów kon-
strukcyjnych budynku.

W ocenie składu NSA orzekającego w niniejszej sprawie należy raczej skłaniać się ku temu dru-
giemu rozumieniu pojęcia „trwałej zabudowy meblowej”. Przemawia za tym stanowisko wyrażone 
w uchwale, wskazujące, że tylko „istotne” wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budow-
lanego (lokalu) będzie uprawniało do zastosowania stawki obniżonej. Oznacza, że w przypadku obję-
tym niniejszym postępowaniem – opisane we wniosku czynności nie mogły zostać uznane za moder-
nizację budynku. Wyjaśnić bowiem należy, że strona wskazała wyłącznie, że montuje szafy „na stałe” 
bez możliwości przeniesienia ich na inne miejsce. Skarżący nie precyzuje przy tym jednak czy taka 
zabudowa następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budow-
lanego (lokalu) oraz dlaczego nie jest możliwe „przeniesienia zabudowy meblowej na inne miejsce”. 
Wskazuje zarazem, że nie zgadza się z opinią, że usługi trwałej zabudowy wnęki mogą zostać objęte 
obniżoną stawką VAT jedynie wówczas, gdy będą one dotyczyć ingerencji w substancję samego 
budynku. Powyższe może wskazywać, że opisany we wniosku montaż nie stanowi „trwałej zabudowy 
spełniającej jako całość określoną funkcję użytkową”, o której mowa we wspomnianej uchwale.
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Poparcie tego stanowiska znajdziemy m.in. w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi 
z 23 czerwca 2015 r. (sygn. IPTPP1/4512-158/15-4/IG), w którym czytamy:

MF
Natomiast w sytuacji świadczenia kompleksowej usługi zabudowy meblowej z drewna, 
płyt, płyt drewnopodobnych, szkła gdy np. półki wewnętrzne szaf montowane są bezpo-
średnio do ściany budynku, nie można uznać, iż mamy do czynienia z trwałą zabudową. 

Sam fakt zwykłego przytwierdzenia danego elementu do ściany budynku/lokalu nie świadczy o tym, 
iż montaż nastąpił z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych obiektu budow-
lanego. Bowiem ten sposób montażu danej zabudowy meblowej sprowadza się do prostego połą-
czenia komponentów meblowych ze ścianami obiektu budowlanego lub jego częściami. Co prawda 
zabudowa meblowa wykorzystuje ściany konstrukcyjne, należy jednak podkreślić, że zaistniały 
związek nie jest na tyle istotny, aby uzasadniać stwierdzenie, że wykonywane prace mają charakter 
modernizacji obiektu budowlanego. Dotyczy to również sytuacji, gdy zespolenie mebli z elementa-
mi budynku wymaga użycia ogólnie stosowanych materiałów budowlanych np. płyta kartonowo-
-gipsowa. 

Przytwierdzenie półek i mebli do ściany za pomocą, np. kołków, haków, kleju nie stanowi za-
biegów nadmiernie skomplikowanych technicznie, które mają charakter nieodwracalny. Demon-
taż opisanej zabudowy meblowej może bowiem nastąpić bez uszkodzenia konstrukcji danego 
obiektu. 

W tej sytuacji kompleksowych usług instalacji zabudowy meblowej nie można uznać za mo-
dernizację ani za żadną inną czynność wskazaną w art. 41 ust. 12 ustawy, nie będzie to bowiem 
w szczególności remont, termomodernizacja lub przebudowa. Wykonywane przez Wnioskodaw-
cę ww. czynności w istocie będą jedynie zaopatrywaniem lokalu mieszkalnego w elementy wypo-
sażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych. Trwała zabudowa meblowa: kuchenna, 
wnękowa bądź łazienkowa w sytuacji gdy nie wykorzystuje w sposób istotny elementów konstruk-
cyjnych budynku/lokalu podnosi jedynie funkcjonalność i wartość obiektów mieszkalnych, przy 
czym podkreślić należy, że podobną funkcjonalność i wartość będzie można zapewnić umiesz-
czając w obiekcie „zwykłe” meble czy „zwykłą” szafę nieprzymocowane do ściany czy podłogi. 

Wobec powyższego, wykonując czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu 
oraz trwałym zainstalowaniu zabudowy meblowej w budynkach lub lokalach zaliczanych do bu-
downictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w sytuacjach gdy zabudowa jest 
wykonywana z drewna, płyt i szkła i tylko montowana do ściany, Wnioskodawca nie może zasto-
sować preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8%, ponieważ nie można uznać, że wyko-
nywane przez niego czynności stanowią którąś z czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 usta-
wy. Tym samym Zainteresowany zobowiązany jest do opodatkowania czynności będących 
przedmiotem pytania stawką podatku w wysokości 23%, o której mowa w art. 41 ust. 1 w zw. 
z art. 146a pkt 1 ustawy. 

Stanowisko 2 – nieuznawane przez organy podatkowe
Jeśli montowany mebel bez ściany, podłogi czy sufitu nie jest w stanie funkcjonować samo-

dzielnie, to możemy mówić o usłudze modernizacji. Dostawa mebli ma miejsce, gdy przedmiotem 
umowy będzie  wykonanie na konkretny wymiar elementów składowych mebla, który po zmonto-
waniu u klienta samodzielnie spełnia użytkowe przymioty przynależne temuż meblowi, np. łóżka, 
stołu czy szafy. 



13

5 września 2015 r. Biuletyn VAT nr 9(231)
IFK

KOREKTA ODLICZONEGO VAT

Tak uznał NSA w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I FSK 253/14), w którym czytamy:

NSA
Jeżeli zatem o użytkowych walorach wykonywanej zabudowy wnękowej decyduje 
trwałe połączenie wykonanych na zlecenie części zabudowy z elementami kon-
strukcyjnymi budynku (ściany, podłoga, sufit) w sposób uniemożliwiający jej prze-

sunięcie w inne miejsce, a same te części, bez trwałego ich przymocowania do elementów 
konstrukcyjnych budynku (ścian, podłogi, sufitu), nie spełniają pod względem użytkowym 
przymiotu szafy – nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że przedmiotem powyższych 
czynności jest dostawa mebla.

W takiej sytuacji należy powtórzyć za uchwałą (7) NSA z 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 
2/13, że:

„W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. świadczenie kompleksowe polega-
jące na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz montażu komponentów w sposób tworzący wraz 
z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową, 
wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym pro-
gramem mieszkaniowym stanowi usługę modernizacji opodatkowaną stawką obniżoną podatku 
od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)”.

IV. Zmiana wykorzystania budynku 
Na podstawie art. 91 ust. 7 ustawy podatnik jest zobowiązany lub uprawniony do korekty VAT 

naliczonego, gdy miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku nali-
czonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia albo 
nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego 
o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Prawo to przysługuje w okresie korekty, 
która dla nieruchomości i praw wieczystego użytkowania o wartości początkowej przekraczają-
cej 15 000 zł wynosi 10 lat.

Obecnie często jest kwestionowane przez organy podatkowe prawo podatników do odzy-
skania VAT od nabycia czy wybudowania nieruchomości, która była wykorzystywana do czyn-
ności niepodlegających VAT, a następnie zmieniono jej przeznaczenie do czynności opodatko-
wanych VAT. Sądy nie popierają tego stanowiska.

Problem 1. Czy można odzyskać część VAT, gdy zmieniono przeznaczenie 
budynku, który był wykorzystany do czynności niepodlegających VAT

Zmiana wykorzystania nieruchomości, która była wykorzystana do czynności niepodlegają-
cych VAT, a obecnie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych VAT, uprawnia do odzy-
skania części VAT, gdy nie minął jeszcze okres korekty. 

W wyroku WSA w Gdańsku z 15 czerwca 2015 r. (sygn. akt I SA/Gd 570/15) czytamy:

WSA
Powyższe oznacza, że nieprawidłowe jest stanowisko organu, zgodnie z którym 
w sytuacji takiej, jaka została opisana we wniosku, a zatem w sytuacji przeznacze-
nia inwestycji dla czynności opodatkowanych przy wcześniejszym wykorzystywa-

niu jej do czynności nieopodatkowanych (pozostających poza zakresem ustawy o podatku 
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od towarów i usług) – podatnikowi nie przysługuje prawo do korekty podatku naliczonego 
związanego z nabyciem towarów i usług potrzebnych do wytworzenia inwestycji z uwagi na 
nieistnienie podatku, który można w drodze korekty odliczyć. Stanowisko takie nie uwzględ-
nia bowiem zasady neutralności podatku VAT i jednocześnie narusza przepis art. 91  
ust. 7 ustawy.

Należy zauważyć, że sądy administracyjne w sprawach, w których przedmiotem sporu była 
kwestia uregulowań zawartych w art. 91 ww. ustawy, nie kwestionują możliwości dokonania 
korekty podatku naliczonego wynikającej ze zmiany przeznaczenia towarów i usług z czynno-
ści niepodlegających opodatkowaniu czy też zwolnionych z VAT do czynności podlegających 
VAT. Wątpliwości interpretacyjne nie powstały w zakresie prawa do dokonania korekty, ale 
w odniesieniu do możliwości rozciągnięcia takiej korekty w czasie i wyjaśniały je wojewódzkie 
sądy administracyjne: w Poznaniu w wyrokach z dnia 26 października 2012 r. I SA/Po 667/12  
i z dnia 6 marca 2013 r. I SA/Po 35/13; w Bydgoszczy w wyrokach z dnia 26 listopada 2013 r. 
I SA/Bd 752/13 i z dnia 15 kwietnia 2014 r. I SA/Bd 388/14. Wyraz takiemu stanowisku dał tak-
że Naczelny Sąd Administracyjny kierując postanowieniem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 
I FSK 1135/12 do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne dotyczące przepisów prawa 
unijnego również w kwestii korekty jednorazowej czy rozciągniętej w czasie, nie kwestionując 
przy tym samego prawa jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z regulacji zawartej 
w art. 91 ust. 7 i ust. 7a ustawy w przypadku zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego z wyko-
nywania czynności niedających prawa do odliczenia podatku naliczonego na czynności umożli-
wiające korzystanie z tego prawa.

Zważywszy powyższe należy stwierdzić, że zaskarżona interpretacja indywidualna naruszyła 
powołane wyżej przepisy prawa materialnego dotyczące korekty podatku naliczonego, co skut-
kowało także bezpodstawnym uchyleniem się przez organ od udzielenia odpowiedzi na część 
pytań zadanych we wniosku (o nr 3–5) z uwagi na uznanie ich za bezprzedmiotowe. Także podej-
mując rozstrzygnięcie w kwestii opodatkowania czynności aportu organ kierował się błędnym 
założeniem, że w związku z planowaną dzierżawą Gmina nie nabyła prawa do odliczenia VAT 
naliczonego w drodze tzw. korekty wieloletniej.

Organy podatkowe nadal uznają, że w takiej sytuacji podatnikom nie przysługuje prawo do 
odliczenia VAT. W piśmie z 2 lutego 2015 r. (sygn. IBPP3/443-1267/14/EJ) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Katowicach uznał, że:

MF
(...) nawet późniejsze wykorzystanie części budynku do czynności opodatkowanej VAT 
(oddanie w dzierżawę), dla której Gmina posiada status podatnika VAT, nie oznacza, że 
w momencie zakupów towarów i usług dla potrzeb realizacji inwestycji, Wnioskodawca 

nabył prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Przepisy art. 91 ustawy o VAT, regulujące kwestię korekt podatku naliczonego, nie przyzna-

ją prawa do odliczenia ani nie zmieniają podatku naliczonego związanego pierwotnie z czyn-
nościami niepodlegającymi opodatkowaniu w podatek podlegający odliczeniu w rozumieniu 
art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli Wnioskodawca, w trakcie inwestycji, jak również po jej oddaniu do użytkowania, wy-
łączył wybudowaną inwestycję poza regulacje objęte przepisami ustawy o podatku od towa-
rów i usług, to nawet późniejsze włączenie jej do działalności gospodarczej i nabycie statusu 
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podatnika dla czynności dzierżawy oraz przeznaczenie części wybudowanego budynku Inku-
batora do czynności opodatkowanych, nie daje Wnioskodawcy prawa do korekty podatku na-
liczonego związanego z nabyciem towarów i usług służących do wytworzenia przedmiotowej 
inwestycji, bowiem Wnioskodawca nie nabył nigdy prawa do odliczenia podatku naliczonego 
w związku z tymi zakupami, a zatem nie istnieje podatek, który można odliczyć poprzez do-
konanie korekty.

Mając na uwadze powyższe unormowania oraz orzecznictwo TSUE, stwierdzić należy, że sta-
nowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Gmina powinna dokonać odliczenia kwot podatku 
naliczonego na zasadach wynikających z art. 91 ustawy o VAT, tj. przy zastosowaniu korekty 
wieloletniej, jest nieprawidłowe.

Problem 2. Czy likwidując spółkę, trzeba skorygować VAT odliczony  
od nabycia nieruchomości 

Likwidacja spółki powoduje, że zmienia się przeznaczenie budynku. Nie ma znaczenia, czy 
wspólnicy będą ją wykorzystywać do czynności opodatkowanych, czy nie.

Tak stwierdził WSA w Łodzi w wyroku z 18 lutego 2015 r. (sygn. akt I SA/Łd 1271/14), gdzie 
poparł stanowisko organów podatkowych:

WSA
Z przytoczonego stanu faktycznego wynika, że w związku z nabyciem przez spół-
kę cywilną budynku w stanie surowym i dokonania w nim niezbędnych nakładów 
a następnie oddania go do użytkowania 31 października 2011 r., był on także wyko-

rzystywany w działalności opodatkowanej tejże spółki. Choć nie wynika to wprost ze stanu 
faktycznego, lecz sformułowane pytanie o obowiązek (bądź jego brak) dokonania korekty 
podatku naliczonego po rozwiązaniu spółki, nakazuje przyjąć, że spółka dokonała odlicze-
nia VAT naliczonego związanego z zakupem a następnie poniesionymi nakładami na ten 
obiekt.

Oznacza to, że obie strony uznają, że właśnie art. 91 ust. 7 VAT jest tą normą, która odgrywa 
istotne znaczenie dla ustalenia konsekwencji podatkowych związanych z ustaniem spółki cywil-
nej dla wnioskodawcy, który kontynuuje działalność spółki indywidualnie, korzystając w ten sam 
sposób z jej majątku trwałego, rzeczonego budynku.

Skarżący uważa, że fakt rozwiązania spółki nie spowoduje, że zmieniło się jego prawo do ob-
niżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego albowiem zmienił się tylko rodzaj 
współwłasności, nie zmienili się współwłaściciele, organ natomiast przyjmuje, że doszło do takiej 
zmiany, a zatem korekta jest niezbędna, w oparciu o zasady wynikające z ust. 1 i 2 art. 91 ustawy 
o VAT albowiem poniesione wydatki na nieruchomość w ramach spółki cywilnej z zamiarem wy-
korzystania do czynności, w stosunku do których przysługiwało jej prawo do obniżenia podatku 
należnego, z chwilą jej rozwiązania nie zostaną przez nią wykorzystane.

Jak wynika z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT okres korekty w przypadku nieruchomości i prawa 
wieczystego użytkowania gruntów wynosi lat 10.

W ocenie sądu stanowisko organu w kwestii zastosowanej interpretacji przepisów prawa ma-
jących w sprawie zastosowanie jest prawidłowe.

Z brzmienia artykułu 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są między innymi 
jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, do których zaliczyć bez wątpienia 
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należy także spółki cywilne, których odrębność jako podatnika od poszczególnych wspól-
ników nie jest kwestionowana. Podatnikami są one same, a nie ich wspólnicy (por. Adam 
Bartosiewicz, Komentarz LEX, Wydanie VIII 2014 ). Z chwilą rozwiązania spółki cywilnej 
traci ona podmiotowość podatkowoprawną na gruncie ustawy o podatku od towarów 
i usług. Jeżeli spółka cywilna przestała istnieć w określonej dacie (w podanym stanie fak-
tycznym 31 grudnia 2013 r.), tym samym przestał istnieć podmiot określonych zobowiązań 
podatkowych. Przepisy Ordynacji podatkowej nie przewidują możliwości uznania byłych 
wspólników zlikwidowanej spółki cywilnej za jej następców prawnych. Wspólników zalicza 
się do kręgu „osób trzecich” (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2010 r., sygn. 
akt I SA/Po 876/10).

O takim ich charakterze stanowi art. 115 pomieszczony w Rozdziale 15 Dział III Op. zatytułowa-
nym – Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich. Jedynie dla potrzeb wykreowania obowiązku 
zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu likwidacji działalności gospodarczej przyjmuje się, że 
spółka cywilna – pomimo jej formalnej likwidacji – zachowuje status podatnika w stosunku do zo-
bowiązań podatkowych, gdy spółka cywilna nie jest już podatnikiem (por. wyrok NSA z 23 kwiet-
nia 2009 r. sygn. akt I FSK 1496/07).

Nie budzi zatem wątpliwości, że na gruncie prawa publicznego – prawa podatkowego, nie 
mają znaczenia stosunki prawne zachodzące pomiędzy wspólnikami w obrębie regulacji pra-
wa prywatnego, związane z zakresem współwłasności rzeczy, które ulegają zamianie na skutek 
rozwiązania spółki, do których stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych 
(art. 875 § 1 Kc).

Oznacza to, że nie dochodzi do żadnej „kontynuacji” działalności spółki cywilnej po jej 
rozwiązaniu w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej poszczególnych wspól-
ników, mimo że jej majątek jest wykorzystywany na te same cele, do czynności opodatko-
wanych.

Nie tylko sposób wykorzystywania przedmiotowej nieruchomości determinuje uznanie, że nie 
doszło do zmiany prawa do obniżenia kwoty podatku należnego lecz także i to, czy następuje to 
w obrębie działalności gospodarczej tego samego podatnika.

W art. 91 ust. 7 ustawy o VAT ustawodawca mówi o podatniku w odniesieniu do zmian jakie na-
stępują w obrębie jego podmiotowości podatkowej – bieżącej, aktualnej na osi czasu na gruncie 
regulacji VAT, według relacji – miał prawo i dokonał odliczenia albo nie miał takiego prawa a na-
stępnie zmieniło się prawo do obniżenia. 
Hipoteza tej normy nie obejmuje sytuacji, 
kiedy dochodzi do zmian poza sferą dzia-
łalności gospodarczej danego podatnika.

Nie sposób zatem nie zauważyć na tle 
rzeczonego stanu faktycznego, że mamy 
do czynienia z dwoma lub trzema podatni-
kami – spółką cywilną oraz każdym z nich 
odrębnie lub jednym z nich.

oprac. Joanna Dmowska – ekspert w zakresie VAT d09e9be5-255e-44e7-8b28-6d072c7730b7

UWAGA!

Ani organy podatkowe, ani sąd nie zwróciły uwagi 
na fakt, że gdy spółka cywilna ulega rozwiązaniu, 
musi sporządzić spis z natury. Jeżeli nieruchomość 
zostanie opodatkowana w spisie (nie będzie miało 
zastosowania zwolnienie), nie dojdzie do zmiany 
przeznaczenia.


