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 czyli o prawie do odliczenia w przypadku nieruchomości wykorzystywanej częściowo 

na potrzeby prywatne pracowników spółki - VAT
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Trybunał orzekł, czy art. 6 ust. 2 akapit 
pierwszy lit. b) i art. 13 część B lit. b) VI 
Dyrektywy należy interpretować w ten 
sposób, że stoją one na przeszkodzie prze-
pisom krajowym, które w sytuacji, gdy nie 
zostały spełnione przesłanki dzierżawy lub 
najmu nieruchomości w rozumieniu art. 
13 część B lit. b), traktują jako świadczenie 
usług zwolnione z VAT na podstawie tego 
ostatniego przepisu wykorzystywanie, dla 
potrzeb prywatnych pracowników podat-
nika będącego osobą prawną, części bu-
dynku przez tego podatnika wzniesionego 
lub posiadanego na podstawie prawa rze-
czowego do nieruchomości, w wypadku, 
gdy z nieruchomością tą wiąże się prawo 
do odliczenia naliczonego VAT.

W ocenie Trybunału, w braku cech świad-
czących o istnieniu stosunku najmu lub 
dzierżawy (takich jak czynsz, czy charakte-
rystyczne dla najmu postanowienia umo-
wne), wykorzystywanie dla potrzeb pry-
watnych pracowników podatnika będą-
cego osobą prawną części budynku 
wzniesionego lub posiadanego przez tego 
podatnika na mocy prawa rzeczowego do 

nieruchomości nie może zostać uznane za 
najem nieruchomości w rozumieniu art. 
13 część B lit. b) VI Dyrektywy. Z powyż-
szych względów art. 6 ust. 2 akapit pier-
wszy lit. b) i art. 13 część B lit. b) VI Dyrek-
tywy należy interpretować w ten sposób, 
że stoją one na przeszkodzie przepisom 
krajowym, które w sytuacji, chociaż nie 
zostały spełnione przesłanki dzierżawy lub 
najmu nieruchomości w rozumieniu tego 
art. 13 część B lit. b), traktują jako świad-
czenie usług zwolnione z podatku od war-
tości dodanej na podstawie tego ostatnie-
go przepisu wykorzystywanie, dla potrzeb 
prywatnych pracowników podatnika bę-
dącego osobą prawną, części budynku 
przez tego podatnika wzniesionego lub 
posiadanego na podstawie prawa rzeczo-
wego do nieruchomości, w wypadku, gdy 
z nieruchomością tą wiąże się prawo do 
odliczenia podatku naliczonego.
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