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A. Interpretacje podatkowe indywidualne
Dostawa budynków, budowli lub ich czê�ci w ramach pierwszego

zasiedlenia lub przed nim lub w okresie krótszym ni¿ dwa lata od
pierwszego zasiedlenia

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
W ramach inwestycji deweloperskiej wybudowa³ i odda³ w dniu
20.08.2018 r. do u¿ytkowania dziewiêæ budynków pensjonatowo-hote-
lowych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego. Ka¿dy ww. budynek posiada trzy kondygnacje
naziemne, na których znajduj¹ siê cztery apartamenty hotelowe oraz gara¿.
Budynki s¹ posadowione na dzia³ce, dla której jest prowadzona jedna
ksiêga wieczysta. Do dnia sporz¹dzenia wniosku ustanowiona zosta³a
odrêbna w³asno�æ lokali niemieszkalnych w o�miu budynkach pensjona-
towo hotelowych i dokonana zosta³a ich sprzeda¿ wraz prawem do
udzia³ów w gara¿u oraz udzia³em w czê�ci nieruchomo�ci wspólnej (dzia³ki).

Na dzieñ sporz¹dzenia wniosku nie zosta³y sprzedane finalnymi aktami
notarialnymi cztery lokale niemieszkalne oraz gara¿e w jednym z ww. bu-
dynków pensjonatowo hotelowych. W roku 2016 zawarto umowy przed-
wstêpne na zakup ww. czterech lokali oraz udzia³ów w gara¿u. Nabywcy
wp³acili jako zaliczkê czê�æ ceny sprzeda¿y. Do dnia dzisiejszego lokale
oraz gara¿ nie zosta³y przekazane przysz³ym nabywcom. Strony ww.
umów przedwstêpnych przewiduj¹ zawarcie ostatecznych umów sprze-
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da¿y w roku 2022, po zap³acie pozosta³ej ceny sprzeda¿y i przekazaniu
lokali i gara¿u nabywcom. Tym samym niesprzedane lokale oraz gara¿
stanowi¹ wyroby gotowe zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alno�ci¹ dewelo-
persk¹.

Wy¿ej wymienione lokale oraz gara¿e nie by³y i nie s¹ wykorzystywane
na potrzeby w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej ani nie bêd¹ one przedmio-
tem wynajmu na rzecz osób trzecich. Ponadto po oddaniu do u¿ytkowania
ww. budynku nie by³y ponoszone te¿ dodatkowe nak³ady na przedmio-
towe lokale oraz gara¿. Z tytu³u wybudowania budynków pensjonatowo
hotelowych wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹, w których znajduj¹
siê niesprzedane lokale oraz gara¿ istnia³o prawo do odliczenia VAT
naliczonego.

W¹tpliwo�ci dotycz¹ kwestii, czy dostawa niesprzedanych lokali oraz
udzia³ów w gara¿u w budynku pensjonatowo hotelowym nieu¿ytkowa-
nych nie bêdzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i us³ug
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W celu ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie
zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy,
nale¿y w pierwszej kolejno�ci rozstrzygn¹æ, czy wzglêdem przedmioto-
wych lokali i gara¿u nast¹pi³o pierwsze zasiedlenie.

Maj¹c na uwadze przedstawione we wniosku okoliczno�ci sprawy na
tle przywo³anych przepisów prawa, planowana transakcja sprzeda¿y lokali
oraz udzia³ów w gara¿u nie bêdzie korzysta³a ze zwolnienia na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak bowiem wskazano we wniosku, lokale
oraz gara¿ po oddaniu do u¿ytkowania w 2018 r. nie by³y oraz nie bêd¹
wykorzystywane przez spó³kê ani na potrzeby w³asnej dzia³alno�ci go-
spodarczej ani nie by³y/nie bêd¹ przedmiotem wynajmu na rzecz osób
trzecich. Zatem nie dojdzie do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu
art. 2 pkt 14 ustawy.

Wobec braku mo¿liwo�ci zastosowania zwolnienia od VAT na pod-
stawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy do dostawy ww. lokali oraz udzia³ów
w gara¿u, nale¿y zbadaæ mo¿liwo�æ skorzystania ze zwolnienia od po-
datku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy oraz na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 2 ustawy.

Planowana transakcja sprzeda¿y lokali oraz udzia³ów w gara¿u nie
bêdzie równie¿ korzystaæ ze zwolnienia okre�lonego w art. 43 ust. 1


