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Trybunał w niniejszej sprawie orzekł, czy 
prawo do odliczenia podatku naliczonego 
w związku z nabyciem nieruchomości, 
stanowiącej dobro inwestycyjne zaliczone 
do majątku przedsiębiorstwa, powstaje w 
okresie podatkowym, w którym podatek 
stał się wymagalny, niezależnie od okolicz-
ności, że rzeczone dobro nie jest bezpoś-
rednio wykorzystywane do celów zawo-
dowych, a w konsekwencji - czy można 
odmówić podatnikowi prawa do odlicze-
nia podatku naliczonego od nabytego 
przez niego dobra inwestycyjnego na tej 
podstawie, że dobro to jest wykorzystywa-
ne na prywatne potrzeby.

W ocenie Trybunału, nabycie dobra przez 
podatnika działającego w takim charakte-
rze determinuje stosowanie systemu VAT 
i w konsekwencji mechanizmu odliczenia. 
Podatnik działa w takim charakterze, gdy 
działa na potrzeby swojej działalności 
gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 
akapit drugi Dyrektywy 112. Do sądu 
krajowego należy ocena, czy Kłub fakty-
cznie nabył daną nieruchomość na potrze-
by swojej działalności gospodarczej. Jeśli 

tak, spółka ta może dokonać pełnego 
i bezpośredniego odliczenia podatku 
naliczonego w związku z danym dobrem 
w całości zaliczonym do majątku swojego 
przedsiębiorstwa, mimo że nie było ono 
bezpośrednio wykorzystywane do celów 
jego działalności gospodarczej.

Jeśli nie doszło do oszustwa lub naduży-
cia, i z zastrzeżeniem ewentualnych korekt 
zgodnych z warunkami przewidzianymi 
przez Dyrektywę 112, raz nabyte prawo do 
odliczenia trwa. Natomiast w sytuacjach 
stanowiących oszustwo lub nadużycie, 
w których podatnik, pod pretekstem za-
miaru prowadzenia konkretnej działal-
ności gospodarczej, faktycznie zamierza 
nabyć jako swój prywatny majątek towary, 
w odniesieniu do których można dokonać 
odliczenia, organ podatkowy może ze 
skutkiem wstecznym żądać zwrotu kwot 
na tej podstawie, iż odliczenia te zostały 
dokonane na podstawie fałszywych oś-
wiadczeń. Przepisy, do których przyjęcia 
państwa członkowskie są upoważnione na 
podstawie art. 273 Dyrektywy 112 celem 
zapewnienia prawidłowego poboru 

podatku i uniknięcia oszustw podatko-
wych, nie powinny jednak wykraczać poza 
to, co jest konieczne dla osiągnięcia tych 
celów, i nie mogą podważać neutralności 
VAT. 

Innymi słowy, z powyższego wynika, że 
art. 168 lit. a) Dyrektywy 112 powinno się 
interpretować w ten sposób, iż podatnik, 
który nabył dobro inwestycyjne, działając 
w takim charakterze, i który zaliczył je do 
majątku przedsiębiorstwa, ma prawo do 
odliczenia VAT obciążającego nabycie tego 
dobra w okresie podatkowym, w którym 
podatek stał się wymagalny, niezależnie 
od okoliczności, że rzeczone dobro nie jest 
bezpośrednio wykorzystywane do celów 
zawodowych. Do sądu krajowego należy 
ustalenie, czy podatnik nabył dobro in-
westycyjne na potrzeby swojej działal-
ności gospodarczej, i ocena, w danym 
wypadku, istnienia praktyki stanowiącej 
oszustwo.
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