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W judykaturze dominuje pogląd, że poję-
cie pierwszego zasiedlenia, które ma klu-
czowe znaczenie dla opodatkowania do-
stawy nieruchomości, należy interpreto-
wać w szczególny sposób. Otóż zdarzenie 
to następuje tylko wtedy, gdy jest ono 
„w wykonaniu czynności podlegających 
opodatkowaniu”, czyli wyłącznie w wyni-
ku:
� dostawy towarów w rozumieniu art. 7 us-
tawy o podatku od towarów i usług,
� wynajęcia lub wydzierżawienia nierucho-
mości, będących usługą w rozumieniu art. 
8 tej ustawy.

Pogląd ten miłościwie panuje również 
w praktyce skarbowej i w piśmiennictwie 
na temat tego podatku. Jego skutkiem jest 
nonsens praktyczny: wybudowany i na-
stępnie używany przez wiele lat dom, lokal 
czy budowla są w sensie podatkowym cią-
gle „niezasiedlone”, bo nie miała tu (jako-
by) miejsca czynność podlegająca opodat-
kowaniu. Ale nie to jest przedmiotem ni-
niejszego artykułu. Najważniejszy jest logi-
czny wniosek wynikający z przyjęcia ofi-
cjalnej doktryny na ten temat: jeżeli obie-
kty te były nabyte przez podatnika od 

podmiotu, który je zbył nie będąc podat-
nikiem, a obiekt ten został nabyty lub wy-
budowany również w wyniku czynności 
niepodlegających opodatkowaniu, to… 
jest to wciąż nieruchomość „niezasiedlona” 
i jej dostawa przez nabywcę będzie opo-
datkowana w świetle art. 41 ust. 1 pkt 10 
tej ustawy. Przykład najprostszy, to naby-
cie przez podatnika starego budynku, wy-
budowanego np. jeszcze w XIX wieku 
w drodze spadku lub umowy kupna-
sprzedaży od podmiotu nie będącego po-
datnikiem tego podatku (co jest zresztą 
oczywiste). Należy zgodzić się, że przenie-
sienie własności nieruchomości nastąpiło 
w wykonaniu czynności niepodlegających 
opodatkowaniu (spadkodawca, nawet 
gdyby chciał, nie może wystawić faktury 
VAT na spadkobierców). Tak więc „pierwsze 
zasiedlenie” tu nie wystąpiło, czyli później-
sza sprzedaż tego obiektu przez podatnika 
będzie już zawsze opodatkowana. Powsta-
je więc absurdalny skutek, podobnie jak 
w przypadku słynnej uchwały NSA z dnia 8 
stycznia 2008 r. na temat użytkowania 
wieczystego, będącego już nie usługą, lecz 
dostawą towarów: wybudowanie nieru-
chomości (obiektu budowlanego) przez 

osobę fizyczną nie będącą podatnikiem, 
która następnie sprzeda ten budynek po-
datnikowi powoduje, że jest to wciąż nie-
ruchomość „niezasiedlona”, a w analogicz-
nej sytuacji, gdy zbycie tej nieruchomości 
było już dostawą towarów w rozumieniu 
ustawy o podatku od towarów i usług – 
jest to już nieruchomość „zasiedlona”. 
Nonsens? Oczywiście. 

Wniosek jest tylko jeden: te przepisy nie 
dają się racjonalnie zinterpretować i wy-
magają głębokiej (koncepcyjnej) noweli-
zacji.
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