
Wyrok z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie C- 257/11 
(SC Gran Via Moineşti SRL), czyli czy odliczenie VAT zapłaconego przy nabyciu 

budynku przysługuje również po jego zburzeniu - VAT
Jarosław Szajkowski

Wyrok dotyczył opodatkowania spółki GVM po-
datkiem od wartości dodanej z powodu nabycia 
działki i wzniesionych na niej budynków w celu 
realizacji projektu budowlanego.

Trybunał przypomniał, że podmiot dokonujący 
wydatków inwestycyjnych z potwierdzonym 
przez obiektywne okoliczności zamiarem wyko-
nywania działalności gospodarczej w rozumie-
niu rzeczonego art. 9 ust. 1 należy uważać za po-
datnika. Działając w takim charakterze, ma on 
zatem zgodnie z art. 167 i nast. dyrektywy 
2006/112 prawo do natychmiastowego odlicze-
nia podatku VAT należnego lub zapłaconego od 
inwestycji dokonanych na potrzeby transakcji, 
jakich zamierza dokonać i które uprawniają do 
odliczenia.

Nabycie przez GVM działki i spornych w postę-
powaniu głównym budynków stanowi czynność 
przygotowawczą mającą na celu, o czym świad-
czy wydanie pozwolenia na budowę, wzniesie-
nie kompleksu mieszkaniowego na potrzeby 
działalności deweloperskiej tej spółki. Dokonu-
jąc tego nabycia, GVM wykonuje zatem działal-
ność gospodarczą jako podatnik w rozumieniu 
art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112.

Wskazać należy też, że od momentu nabycia 
działki i spornych w postępowaniu głównym 
budynków GVM przejawiała zamiar rozebrania 

tych budynków po to, by wznieść na tej działce 
kompleks mieszkaniowy. Zamiar ten potwierdzi-
ły obiektywne okoliczności, ponieważ wraz z na-
byciem przez GVM spornych w postępowaniu 
głównym budynków przeniesione zostało na nią 
pozwolenie na rozbiórkę i nawet jeszcze przed 
sporządzeniem deklaracji podatku VAT spółka ta 
przeprowadziła prace rozbiorcze tych budynków 
oraz wydano jej wypis z planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w celu uzyskania pozwole-
nia na budowę rzeczonego kompleksu mieszka-
niowego.

Jednakże w takich okolicznościach wspomniany 
zamiar nie skutkuje pozbawieniem spółki GVM 
prawa do odliczenia podatku VAT związanego 
z nabyciem spornych w postępowaniu głównym 
budynków. Budynki te zostały bowiem nabyte 
wraz z działką, na której stały i która w dalszym 
ciągu była wykorzystywana przez GVM na po-
trzeby podlegających opodatkowaniu transakcji 
tej spółki. W tych okolicznościach zastąpienie 
przestarzałych struktur nowocześniejszymi bu-
dynkami, a w konsekwencji wykorzystanie tych 
ostatnich do czynności podlegających opodat-
kowaniu na późniejszym etapie obrotu, w żaden 
sposób nie przerywa bezpośredniego związku 
istniejącego pomiędzy nabyciem danych budyn-
ków na wcześniejszym etapie obrotu z jednej 
strony a działalnością gospodarczą prowadzoną 
następnie przez podatnika z drugiej strony. 

Nabycie tych nieruchomości, a następnie ich 
zniszczenie w celu wzniesienia bardziej nowo-
czesnych struktur może zatem być uważane za 
szereg powiązanych czynności, których przed-
miotem jest dokonanie czynności podlegają-
cych opodatkowaniu na tej samej podstawie co 
zakup nowych nieruchomości i ich bezpośrednie 
wykorzystanie.

Konkludując, w ocenie Trybunału:
� Wykładni art. 167 i 168 Dyrektywy 112 należy 
dokonywać w ten sposób, iż w okolicznościach 
takich jak w postępowaniu głównym spółka, 
która nabyła działkę i stojące na niej budynki 
w celu ich rozebrania i wzniesienia na tejże dział-
ce kompleksu mieszkaniowego, ma prawo do 
odliczenia podatku od wartości dodanej związa-
nego z nabyciem rzeczonych budynków.
� Wykładni art. 185 Dyrektywy 112 należy doko-
nywać w ten sposób, iż w okolicznościach takich 
jak w postępowaniu głównym rozbiórka budyn-
ków nabytych wraz z działką, na której one stały, 
dokonana w celu wzniesienia na ich miejscu 
kompleksu mieszkaniowego, nie powoduje obo-
wiązku korekty pierwotnie dokonanego odlicze-
nia podatku od wartości dodanej związanego 
z nabyciem rzeczonych budynków.
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