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Stan faktyczny 

➢ Podatnik prowadził działalność gospodarczą, w ramach której budował i 
sprzedawał budynki mieszkalne jednorodzinne o powierzchni użytkowej 
mniejszej niż 300 m2

➢ Podatnik nie świadczył usług budowlanych, ale dokonywał sprzedaży 
nieruchomości, na którą składała się działka gruntu wraz z budynkiem oraz 
elementy infrastruktury towarzyszącej temu budynkowi

➢ Na infrastrukturę składały się drogi dojazdowe, chodniki, tarasy, urządzenia 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, ogrodzenia 
nieruchomości z bramą wjazdową na posesje i furtką

➢ Do całej wartości transakcji podatnik stosował stawkę 8% VAT
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Tezy orzeczenia

➢ Z uchwały 7 sędziów NSA z dnia z 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12 
wynika, że w przypadku dostawy budynku mieszkalnego towarzysząca mu 
infrastruktura jest odrębnym przedmiotem sprzedaży (wykonania)

➢ Nie stanowi takiej podstawy twierdzenie Skarżącego, że wobec utraty mocy 
obowiązującej art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, powoływanie się na 
występującą w ust. 3 tego artykułu definicję infrastruktury towarzyszącej 
budownictwu mieszkaniowemu nie powinno mieć miejsca. 
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Komentarz

➢ Uchwała 7 sędziów NSA z dnia z 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12  

„Obniżona stawka podatku od towarów i usług, o której mowa w art. 41 ust. 12 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 
535, ze zm., w brzmieniu od 1 stycznia 2008 r.) oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1336) i w §
37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 
224, poz. 1799) nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów 
budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem”
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Komentarz

➢ Uchwała I FPS 7/12 dotyczyła robót budowlanych dotyczących wykonania 
infrastruktury towarzyszącej znajdujących się poza bryłą budynku, a nie 
dostaw budynków posadowionych na działce gruntu, z którą również w 
sposób trwały związane są elementy tej infrastruktury

➢ Uchwała I FPS 7/12 opierała się w znacznej mierze na argumencie 
odnoszącym się do art. 146 ust. 1 - 3 ustawy o VAT, który w okresie po 
przystąpieniu Polski do UE definiował infrastrukturę towarzyszącą

➢ Art. 146 ust. 1 – 3 przewidywał stawkę obniżoną odrębnie dla:
a) robót budowlanych (itp.) związanych z budownictwem mieszkaniowym 

oraz infrastrukturą towarzyszącą;
b) obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części
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Komentarz

➢ Art. 29 ust. 5 (obecnie art. 29a ust. 8) ustawy o VAT : „W przypadku dostawy 
budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich 
budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się 
wartości gruntu”.

➢ Art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane: „urządzenia budowlane -
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place 
pod śmietniki”
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Komentarz

➢ Infrastruktura techniczna towarzysząca budynkowi nie stanowi budowli

➢ Urządzenia infrastruktury towarzyszącej jako trwale związane z gruntem 
zasadniczo stanowią jego część składową w rozumieniu przepisów prawa 
cywilnego

➢ Bez wątpienia w przypadku omawianej transakcji mamy do czynienia ze 
świadczeniem złożonym

➢ Nabycie elementów infrastruktury technicznej nie stanowi celu głównego 
dla nabywcy; jest to świadczenie ściśle związane ze świadczeniem głównym 
jakim jest dostawa budynku; spełnione są wszystkie warunki dla uznania 
infrastruktury za świadczenie pomocnicze, które powinno dzielić los 
świadczenia głównego jeśli chodzi o stawkę VAT
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Komentarz

➢ Ustawodawca polski nie przewidział odrębnego opodatkowania dostawy 
budynku mieszkalnego i infrastruktury towarzyszącej

➢ Podstawy takiej nie można wywodzić w drodze wnioskowania z art. 146 ust. 
1 – 3 ustawy o VAT

➢ Przepis ten nie wprowadzał opodatkowania dwiema różnymi stawkami 
jednolitego świadczenia jakim jest dostawa budynku wraz z działką gruntu 
oraz trwale związanymi z gruntem elementami infrastruktury towarzyszącej

➢ Takiej transakcji nie można w żadnym razie porównywać do usług 
budowlanych lub budowlano – montażowych mających za przedmiot taka 
infrastrukturę 
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