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W ocenie Trybunału należy stwierdzić, że, po 
pierwsze, cel art. 17 ust. 5 akapit trzeci VI Dy-
rektywy, którym jest umożliwienie państwom 
członkowskim uzyskiwania jak najdokładniej-
szych wyników ustalania proporcjonalnej 
części odliczenia, po drugie, systematykę art. 
17 ust. 5 tej dyrektywy, a po trzecie, zasadę 
neutralności podatkowej, na której opiera się 
wspólny system podatku VAT, której art. 17 
ust. 5 akapit trzeci jest przejawem, państwa 
członkowskie powinny w ramach wykonywa-
nia kompetencji przyznanych im w tym prze-
pisie dołożyć starań, aby ustalanie proporcjo-
nalnej części naliczonego podatku VAT pod-
legającej odliczeniu było jak najdokładnie-
jsze.

W związku z tym VI Dyrektywa nie stoi na 
przeszkodzie temu, aby w ramach wykony-
wania wspomnianych kompetencji państwa 
członkowskie stosowały w przypadku danej 
transakcji metodę lub kryterium inne niż me-
toda oparta na wielkości obrotu, w szczegól-
ności sporną w postępowaniu głównym me-
todę uwzględniającą powierzchnię, pod wa-
runkiem że przyjęta przez te państwa meto-
da gwarantuje, iż ustalenie podlegającej od-
liczeniu proporcjonalnej części naliczonego 
podatku VAT będzie dokładniejsze niż wyni-

kające z zastosowania metody opartej na 
wielkości obrotu.

W konsekwencji art. 17 ust. 5 akapit trzeci VI 
Dyrektywy należy interpretować w ten spo-
sób, że uprawnia on państwa członkowskie 
do stosowania w pierwszej kolejności jako 
kryterium podziału do celów obliczenia pod-
legającej odliczeniu proporcjonalnej części 
naliczonego podatku VAT dla danej transa-
kcji, takiej jak wzniesienie budynku o miesza-
nym użytku, kryterium innego niż kryterium 
oparte na wielkości obrotu, o którym mowa 
w art. 19 ust. 1 tej dyrektywy, pod warunkiem 
że przyjęta przez te państwa metoda gwa-
rantuje dokładniejsze ustalenie rzeczonej 
proporcjonalnej części odliczenia.
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