
Wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-395/11 
(BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH), czyli pojęcie „robót budowlanych” obejmuje zarówno 

dostawę towarów, jak i świadczenie usług- VAT
Jarosław Szajkowski

Wyrok dotyczył sporu w przedmiocie podat-
ku od wartości dodanej obciążającego spółkę 
BLV w wyniku wzniesienia dla niej budynku 
przez inne przedsiębiorstwo.

Przede wszystkim Trybunał rozważył, czy 
pojęcie robót budowlanych obejmuje tylko 
świadczenie usług, czy również dostawę 
towarów. Roboty budowlane nie maja de-
finicji unijnej, a zatem ustalenie znaczenia 
i zakresu tych wyrazów winno zostać doko-
nane z uwzględnieniem ogólnego kontekstu, 
w jakim są one używane, i zgodnie z ich zna-
czeniem przyjętym zwyczajowo w języku. 
Ponadto przy dokonywaniu wykładni prze-
pisu prawa Unii należy brać pod uwagę cele 
danej regulacji oraz jego skuteczność (effet 
utile).

Jeżeli chodzi o zwykłe znaczenie pojęcia 
robót budowlanych w języku potocznym, 
należy stwierdzić, iż transakcje takie jak 
wzniesienie budynku, są niezaprzeczalnie 
objęte tym pojęciem. Dla tych celów bez 
znaczenia jest nie tylko kwestia tego, czy 
przedsiębiorstwo dokonujące tych robót jest 
właścicielem zabudowywanej powierzchni 
lub wykorzystywanych materiałów, lecz rów-
nież to, czy daną transakcję należy kwalifi-

kować jako „świadczenie usług” lub „dostawę 
towarów”.

Powyższe powoduje, że jakkolwiek każdy 
przypadek należy oceniać odrębnie, pojęcie 
robót budowlanych może obejmować 
zarówno świadczenie usług, jak i dostawę 
towarów.

Ponadto Trybunał przypomniał, że zgodnie 
z utrwalonym orzecznictwem prawo Unii po-
winno być pewne, a jego stosowanie możli-
we do przewidzenia przez podlegające mu 
podmioty. Ów wymóg pewności prawa jest 
szczególnie rygorystyczny wówczas, gdy 
chodzi o uregulowanie, które może wiązać 
się z obciążeniami finansowymi, w celu umo-
żliwienia zainteresowanym dokładnego za-
poznania się z zakresem nakładanych przez 
nie obowiązków. Dotyczy to w szczególności 
odmowy prawa do odliczenia i takich sytu-
acji, gdzie przepis nie pozwala zainteresowa-
nym podatnikom dokładne zapoznanie się 
z zakresem ich obowiązków w dziedzinie 
podatku VAT.
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Zamów Audyt Podatkowy w ISP:
- Bezpieczeństwo rozliczeń finansowych
- Legalne usunięcie sankcji karno skarbowych
- Diagnoza prawidłowości rozliczeń
- Korekty deklaracji

http://www.isp-modzelewski.pl/

	7: Jarosław Szajkowski

