
Rozdział I. Pojęcie budynków, budowli i ich 
części w podatku VAT

1.1. Definicje ustawowe
Omówienie problematyki zwolnienia dostawy budynków, budowli 

lub ich części należy rozpocząć od zdefiniowania tych pojęć dla po-
trzeb VATU. Zanim podatnik rozpocznie analizę przepisów VATU pod 
kątem zastosowania jednego ze wskazanych w nim zwolnień, musi 
w pierwszej kolejności odpowiedzieć na pytanie – czy na nieruchomo-
ści będącej przedmiotem dostawy znajdują się budynki, budowle lub 
ich części? Wbrew pozorom, w niektórych stanach faktycznych odpo-
wiedź na to pytanie będzie niezwykle trudna, gdyż sam fakt istnienia 
na gruncie naniesień nie zawsze oznacza, że będzie można je uznać 
za budynki, budowle lub ich części w rozumieniu przepisów VATU. 

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera własnej defi-
nicji budynku, budowli lub ich części. Brak też jest w niej wyraź-
nego odwołania do przepisów innych ustaw. Stąd też pojawiają się 
zasadnicze wątpliwości dotyczące właściwej identyfikacji tych pojęć 
dla potrzeb VATU. 

W praktyce do zdefiniowania budynku lub budowli stosuje się 
przepisy PrBudU. Zgodnie z art. 3 pkt 1 PrBudU przez obiekt bu-
dowlany należy rozumieć: 
 1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
 2) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z insta-

lacjami i urządzeniami; 
 3) obiekt małej architektury. 

Jednocześnie PrBudU definiuje poszczególne rodzaje obiektów 
budowlanych w następujący sposób: 
 1) budynek – to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród bu-
dowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
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 2) budowla – to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak np.: lotniska, drogi, linie 
kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, sieci 
techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolnostojące 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, cmen-
tarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicz-
nych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

Zastosowanie przepisów PrBudU dla identyfikacji pojęcia budyn-
ku i budowli jest akceptowane przez organy podatkowe. W części 
interpretacji prawa podatkowego organy podatkowe dla zdefinio-
wania budynku czy budowli odwołują się również do klasyfikacji 
statystycznych. Klasyfikacją właściwą w stosunku do obiektów bu-
dowlanych jest Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB). 
PKOB przez obiekty budowlane rozumie konstrukcje połączone 
z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych 
i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. 
PKOB dzieli obiekty budowlane na dwie podstawowe kategorie 
(sekcje): 
 1) budynki – zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi 

instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla 
potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt 
lub ochrony przedmiotów; za szczególny rodzaj budynku uważa 
się wiatę, która stanowi pomieszczenie naziemne, nieobudowane 
ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozba-
wione; 

 2) obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wszystkie obiekty budow-
lane nieklasyfikowane jako budynki, tj. drogi kołowe, lotniskowe 
i kolejowe, mosty, autostrady, zapory wodne itp. 
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Należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe posługują się przede 
wszystkim definicjami zaczerpniętymi z PKOB, w przypadku gdy 
przedmiotem dostawy jest budynek w trakcie budowy. Ich zdaniem 
klasyfikacje statystyczne pozwalają uznać za budynek obiekt, które-
go budowę rozpoczęto bez względu na stopień jej zaawansowania. 
Ponadto, posługiwanie się definicjami zaczerpniętymi z PKOB staje 
się przydatne, gdy organy podatkowe zamierzają zakwestionować 
charakter znajdujących się na gruncie naniesień jako budowli. Przy-
pomnimy, że przepisy PKOB przez obiekt budowlany rozumieją 
konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z ma-
teriałów budowlanych i elementów składowych, będącą wynikiem 
prac budowlanych. W tym ujęciu ustalenie, że znajdujący się na 
nieruchomości obiekt, nie jest wykonany z materiałów budowlanych 
lub nie jest wynikiem prac budowlanych pozwala przyjąć, iż nie jest 
on budynkiem lub budowlą w rozumieniu przepisów VATU. 

Natomiast posłużenie się wyłącznie definicjami zaczerpniętymi 
z PrBudU z reguły ma miejsce, gdy organy podatkowe zaintereso-
wane są w uznaniu za niezabudowany gruntu zabudowanego (także 
w rozumieniu PKOB) obiektami zaliczanymi do kategorii urządzeń 
budowlanych czy obiektów małej architektury. Zanim przejdziemy 
do omawiania wymienionych powyżej problemów, zwróćmy jed-
nak uwagę na praktyczne zastosowania ww. definicji dla potrzeb 
regulacji VATU.

1.2. Praktyczne zastosowanie pojęcia budynku i budowli 

Podatnik zamierzający dokonać dostawy zabudowanej nierucho-
mości, musi rozstrzygnąć dwie zasadnicze kwestie:
 1) czy znajdujące się na nieruchomości naniesienia będą mogły zo-

stać zaliczone do kategorii budynków lub budowli w rozumieniu 
VATU. Jak już wspomniałem na wstępie, fakt, że na nierucho-
mości znajdują się różne obiekty nie przesądza, iż w przypadku 
zbycia tej nieruchomości również one będą przedmiotem dosta-
wy, jako budynki, budowle w rozumieniu VATU. Rozstrzygnięcie 
tej kwestii decydować będzie o tym, czy dostawa będzie mogła 
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podlegać zwolnieniu od podatku VAT na zasadach właściwych 
dla nieruchomości zabudowanych, czy też przedmiotem dostawy 
będzie sam grunt;

 2) czy podatnik powinien wziąć pod uwagę możliwość zastosowania 
zwolnienia odrębnie dla każdego ze znajdujących się na gruncie 
obiektów. Z reguły, gdy przedmiotem transakcji jest nierucho-
mość zabudowana, to znajdują się na niej nie tylko budynki, lecz 
również różnorakie naniesienia o innym charakterze, takie jak 
np.: drogi, sieci doprowadzajcie media, zbiorniki, utwardzone 
place itd. Każdy z przykładowo wymienionych obiektów może 
stanowić budowlę w rozumieniu VATU. W związku z powyż-
szym, podatnik musi dokonać odpowiedniej kwalifikacji znaj-
dujących się na gruncie obiektów, jako budynków lub budowli 
w rozumieniu VATU, a następnie odrębnie dla każdego z tych 
obiektów ustalić czy podlegają one zwolnieniu od podatku VAT, 
na podstawie jakiego przepisu VATU oraz ewentualnie w jakiej 
części. 

Przykład stopnia skomplikowania transakcji, których przedmiotem 
są zabudowane nieruchomości, ilustruje stosunkowo typowa interpre-
tacja prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby S karbowej 
w Warszawie z 13.2.2012 r. (IPPP3/443-1387/11-5/JF). Podatnik 
planował zbyć nieruchomości – jedną działkę gruntu o powierzchni 
42 342 m², zabudowaną budynkami i budowlami stanowiącymi od-
rębny od gruntów przedmiot własności. Budynki będące przedmiotem 
sprzedaży:

 –  magazyn materiałów łatwopalnych (o powierzchni użytkowej 
171 m²),

 –  magazyn hurtowni (o powierzchni użytkowej 2 674 m²),
 – portiernia (o powierzchni użytkowej 33 m²),
 – budynek produkcyjno-usługowy (o łącznej powierzchni użytko-

wej 11 894,80 m², w tym 504,80 m² powierzchni dobudowanej 
przez głównego najemcę i stanowiącej u niego inwestycję w ob-
cym środku trwałym),

 – pawilon auto-komis (o powierzchni użytkowej 137 m²).
Budowle będące przedmiotem sprzedaży obejmowały:

 – place i drogi,
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 – osadnik błota,
 –  ogrodzenie terenu.

Na podstawie podanego przez podatnika stanu faktycznego organ 
podatkowy uznał, że dostawę znajdujących się na gruncie obiektów 
należy opodatkować w następujący sposób:

 – magazyn materiałów łatwopalnych jest w całości wynajmowany 
od roku 2004. Spółka wskazała, że ulepszenia stanowiły 20,27% 
wartości początkowej budynku. Ze względu na to, że budynek 
stanowi przedmiot najmu, należy uznać, iż wraz z oddaniem 
w najem doszło do pierwszego zasiedlenia tego budynku. Tym 
samym spełniona została pierwsza z przesłanek niezbędnych do 
zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 
ust. 1 pkt 10 VATU. Spełniona została również druga przesłanka 
wynikająca z tego przepisu, bowiem pomiędzy pierwszym za-
siedleniem a dostawą budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. 
Wobec tego dostawa magazynu materiałów łatwopalnych będzie 
korzystała ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 43 ust. 
1 pkt 10 VATU i Spółka może wybrać opodatkowanie takiej 
dostawy na podstawie art. 43 ust. 10 VATU;

 – magazyn hurtowni części motoryzacyjnych jest w 81% powierzch-
ni wynajmowany od roku 2004. Pozostała część powierzchni 
(19%) jest przeznaczona pod wynajem. W latach 2004–2005 
powierzchnia magazynu wynajmowana była w 100%. Jednakże 
ostatnie ulepszenia zakończone 29.6.2006 r. stanowiły 35,34% 
wartości początkowej. Zatem zgodnie z art. 2 pkt 14 VATU 
w chwili oddania w najem (który jest czynnością opodatkowaną) 
w odniesieniu do części (81%) powierzchni tego budynku, doszło 
do pierwszego zasiedlenia po dokonaniu ostatnich ulepszeń. Poza 
tym, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynie okres 
dłuższy niż 2 lata, wobec tego w tej części budynku doszło do 
spełnienia przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU 
i dostawa będzie podlegała zwolnieniu na podstawie tego prze-
pisu. Spółka może zatem wybrać opodatkowanie takiej dostawy 
na podstawie art. 43 ust. 10 VATU;

 – w odniesieniu do pozostałej części (19%) powierzchni maga-
zynu hurtowni nie doszło jeszcze do pierwszego zasiedlenia po 
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dokonaniu ostatnich ulepszeń i tym samym, nie znajdzie zasto-
sowania art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU. Spółka poniosła bowiem 
wydatki na ulepszenie wyższe niż 30% wartości początkowej 
i przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego. 
Powierzchnia ta przeznaczona jest pod wynajem i jeszcze nie 
zawarto stosownych umów najmu. Zatem ta część magazynu nie 
została oddana do użytkowania w wyniku czynności podlegają-
cych opodatkowaniu. Nie jest również wykorzystywana przez 
Spółkę do czynności opodatkowanych. Wobec tego nie znajdzie 
zastosowania art. 43 ust. 7a VATU. Należy wobec tego uznać, 
że dostawa budynku magazynu hurtowni w tej części na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b VATU odbędzie się w ramach 
pierwszego zasiedlenia. Tym samym podlega opodatkowaniu 
na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 VATU z za-
stosowaniem stawki podstawowej;

 – budynek portierni oraz budowle (ogrodzenie terenu i osadnik 
błota) nie należą do obiektów będących bezpośrednio przedmio-
tem najmu. W stosunku do budynku portierni zostały poniesione 
nakłady inwestycyjne wynoszące 735% wartości początkowej, 
w stosunku do ogrodzenia 324,38% wartości początkowej, nato-
miast osadnik błota nie był ulepszany od czasu przyjęcia go przez 
Spółkę do użytkowania w 1991 r. Zatem w stosunku do budynku 
portierni i ogrodzenia Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie, 
które przekroczyły 30% jego zaktualizowanej wartości począt-
kowej. Nieruchomości te nie były przedmiotem wynajmu, co 
Spółka wskazuje w treści wniosku. Organ podatkowy nie podziela 
poglądu Spółki, że oddanie w najem innych budynków i budowli 
skutkuje automatycznie przyjęciem, iż doszło do pierwszego za-
siedlenia również tych obiektów, których najem bezpośrednio nie 
dotyczy. Zatem nie można zgodzić się, że doszło do pierwszego 
zasiedlenia budynku portierni, ogrodzenia terenu czy osadnika 
błota w sytuacji, gdy nie stanowiły one przedmiotu najmu. Biorąc 
pod uwagę przepis art. 2 pkt 14 VATU, w przedmiotowej sytuacji 
pierwsze zasiedlenie nastąpi dopiero w momencie zbycia przez 
Spółkę ww. nieruchomości – budynek i ogrodzenie nie były 
po ulepszeniu oddane do użytkowania w wykonaniu czynności 
podlegających opodatkowaniu, natomiast osadnik błota również 
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nie był ulepszany, a nabyty został przez Spółkę jako część nieru-
chomości w wyniku czynności niepodlegającej opodatkowaniu;

 – w związku z tym, planowana przez Spółkę dostawa powyż-
szych nieruchomości odbywać się będzie w ramach pierwszego 
zasiedlenia i Spółka nie będzie uprawniona do zastosowania 
zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 
VATU. W takim przypadku należy rozważyć zastosowanie prze-
pisu art. 43 ust. 1 pkt 10a VATU. W przedmiotowej sytuacji, 
w odniesieniu do portierni, która poddana została ulepszeniu 
przekraczającemu 30% wartości początkowej, druga z przesłanek 
niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku, o którym 
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b VATU, nie jest spełniona. 
Spółce przy ponoszeniu wydatków na ulepszenia przysługiwało 
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku 
naliczonego. A zatem okoliczność ta nie pozwala na zastosowanie 
zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b VATU. 
Jednakże w omawianej sytuacji należy zwrócić uwagę na treść 
art. 43 ust. 7a VATU;

 – ulepszenia budynku portierni zostały zakończone 31.12.1997 r. 
Spółka wykorzystuje budynek portierni w stanie ulepszonym do 
wykonywania czynności opodatkowanych przez okres dłuższy 
niż 5 lat. Z uwagi na powyższe dostawa portierni będzie mo-
gła korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 
pkt 10a w zw. z art. 43 ust. 7a VATU, bowiem spełnione zostaną 
wszystkie przesłanki warunkujące takie zwolnienie, wymienio-
ne w ww. przepisach. Spółka nie będzie miała jednak w takiej 
sytuacji możliwości wyboru opcji opodatkowania przewidzianej 
w art. 43 ust. 10 VATU;

 – ogrodzenie terenu zostało ulepszone w roku 1994, ale 1.1.1995 r. 
dokonano urzędowej aktualizacji wartości środków trwałych 
i od tego czasu Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepsza-
nie. Również osadnik błota, od czasu nabycia, nie był poddany 
ulepszeniom. Wobec tego spełnione zostały przesłanki wynika-
jące z art. 43 ust. 1 pkt 10a VATU, pozwalające na zastosowanie 
zwolnienia od podatku dla dostawy tych nieruchomości. Spółka 
w takiej sytuacji nie będzie posiadała możliwości wyboru opcji 
opodatkowania przewidzianej w art. 43 ust. 10 VATU.

1.2. Praktyczne zastosowanie pojęcia budynku i budowli 
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Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpreta-
cji indywidualnej z 21.10.2011 r. (IBPP3/443-783/11/PH) odrębnie 
rozpatruje kwestie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla 
znajdujących się na gruncie obiektów budowlanych, tj.: fragmentu 
asfaltowego chodnika, trzech fragmentów ogrodzenia kompleksu 
Klubu Sportowego, fragmentów asfaltowych dróg wewnętrznych 
i alejek rowerowo-spacerowych, placów asfaltowych, ogrodzenia 
wesołego miasteczka i fundamentu po rozebranej karuzeli oraz zwią-
zanych z tymi częściami budowli i budowlą gruntów.

Natomiast, jako przykład praktycznego zastosowania dla potrzeb 
VATU pojęć budynku i budowli w orzecznictwie sądów administra-
cyjnych posłużyć mogą dwa orzeczenia sądów administracyjnych. 
W wyroku z 8.9.2010 r. (I SA/Wr 811/10) WSA we Wrocławiu 
odpowiedział na pytanie – w jaki sposób opodatkować podatkiem 
VAT oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie oraz sprzedaż części 
śmietnika, który jest trwale połączony z gruntem i stanowi jego część 
składową? Zdaniem Sądu, skoro budynek spełnia wymogi uznania go 
za towar używany i na podstawie ówcześnie obowiązującego art. 43 
ust. 1 pkt 2 VATU jego sprzedaż podlega zwolnieniu od podatku, to 
zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do pełnej wartości transakcji. 
Nie ma przy tym znaczenia jaka jest wartość gruntu w proporcji do 
wartości samego budynku, bowiem o stawce podatku decydować 
będzie status samego budynku lub budowli, nie zaś gruntu. Z kolei 
w wyroku WSA w Krakowie z 25.3.2011 r. (I SA/Kr 283/11), Sąd 
nie miał wątpliwości, że dostawa zarówno drogi wewnętrznej, jak 
i ogrodzenia korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 
pkt 10 VATU. 

Z najnowszych orzeczeń należy wskazać wyrok WSA w Bia-
łymstoku z 18.3.2013 r. (I SA/Bk 46/13), dotyczący dostawy nie-
ruchomości, na której znajdował się staw. Sąd stwierdził, że roz-
strzygnięcie sprawy wymaga przede wszystkim ustalenia, czy staw 
znajdujący się na działce Nr [...] stanowi budowlę. Przy kwalifi-
kowaniu tego obiektu należy kierować się zarówno definicjami 
zawartymi w przepisach PrBudU, jak i Dyrektywie VAT. W tym 
zakresie szczególnie pomocna jest definicja sformułowana w art. 3 
pkt 3 PrBudU. Zawarte tam wyliczenie ma charakter przykładowy 
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i obejmuje m.in. budowle hydrotechniczne i zbiorniki. Do budow-
li można zaliczyć obiekty, które ze względu na ich konstrukcję, 
charakter i przeznaczenie są podobne do wymienionych w art. 3 
pkt 3 PrBudU. Mając na uwadze, że przedmiotem oceny jest staw 
trzeba zaznaczyć, iż budowlą może być jedynie obiekt wykonany 
przez człowieka. W orzecznictwie wskazuje się, że utworzony przez 
człowieka zbiornik wodny, niezależnie od celów, którym służy, jako 
powstały w sztucznie pogłębionym przez człowieka obniżeniu te-
renu będzie budowlą. Także art. 12 ust. 2 Dyrektywy VAT definiuje 
budynek jako dowolną konstrukcję trwale związaną z gruntem, czyli 
wynik budowy, konstruowania. Organ winien ustalić, czy istnieje 
dokumentacja budowlana dotycząca stawu. W tym celu należy we-
zwać stronę do przedłożenia posiadanych przez nią dokumentów 
i złożenia wyjaśnień. Pomocne może być również ustalenie sposobu 
opodatkowania tego obiektu podatkiem od nieruchomości
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Jak duże trudności może stwarzać w praktyce zastosowanie 
wskazanych powyżej definicji pokazuje przykład budowli. Organy 
podatkowe od pewnego momentu zaczęły ściśle stosować definicje 
PrBudU. Należy zwrócić uwagę, że przepisy PrBudU pozwalają bez 
większych problemów wskazać pojęcie budynku, ponieważ cechy 
tego rodzaju obiektów budowlanych zostały określone w przepisach 
PrBudU w sposób wyczerpujący. Inaczej jest w przypadku budowli. 
Z art. 3 pkt 3 PrBudU wynika domniemanie, że jeżeli nie możemy 
zaliczyć określonego obiektu budowlanego do kategorii budynków 
lub obiektów małej architektury, to stanowią one budowle. Nie 
oznacza to jednak, że wszystkie znajdujące się na gruncie naniesienia 
będą mogły być zaliczone do kategorii budowli. Przepisy PrBudU, 
oprócz wskazanych powyżej pojęć budynku, czy budowli w art. 3 
pkt 9, definiują odrębnie pojęcie urządzenia budowlanego, przez 
które należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie 
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