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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Naczelny Sąd Administracyjny — Wykładnia art. 9 ust. 1 dyrek
tywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej 
(Dz.U. L 347, s. 1) oraz art. 4 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy 
Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmo
nizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości 
dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U L 145, 
s. 1) — Sprzedaż licznych działek budowlanych — Uznanie 
sprzedającego za podatnika w sytuacji gdy grunt stanowił 
część jego gospodarstwa rolnego, ale gdy zakończył on prowa
dzenie tej działalności w związku z przekształceniem gruntu 
przez gminę w grunt przeznaczony pod zabudowę 

Sentencja 

Dostawę gruntu przeznaczonego pod zabudowę należy uznać za objętą 
podatkiem od wartości dodanej na podstawie prawa krajowego państwa 
członkowskiego, jeżeli państwo to skorzystało z możliwości przewi
dzianej w art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2006/138/WE z dnia 
19 grudnia 2006 r., niezależnie od częstotliwości takich transakcji 
oraz od kwestii, czy sprzedawca prowadzi działalność producenta, 

handlowca lub usługodawcy, pod warunkiem że transakcja ta nie 
stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem 
prawa własności. 

Osoby fizycznej, która prowadziła działalność rolniczą na gruncie 
nabytym ze zwolnieniem z podatku od wartości dodanej i przekształ
conym wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieza
leżnej od woli tej osoby w grunt przeznaczony pod zabudowę, nie 
można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu 
art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy 2006/112, zmienionej 
dyrektywą 2006/138, kiedy dokonuje ona sprzedaży tego gruntu, 
jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym 
tej osoby. 

Natomiast jeżeli osoba ta w celu dokonania wspomnianej sprzedaży 
podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, 
angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, 
handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit 
drugi dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 2006/138, należy 
uznać ją za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą” w rozu
mieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od wartości 
dodanej. 

Okoliczność, iż osoba ta jest „rolnikiem ryczałtowym” w rozumieniu 
art. 295 ust. 1 pkt 3 dyrektywy 2006/112, zmienionej dyrektywą 
2006/138, jest w tym zakresie bez znaczenia. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 3.7.2010. 
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