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INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, 
z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wy-
dawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej 
w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z 
dnia 29 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 
11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług 
w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na montowaniu bram garażowych – jest: 
§ prawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 1, 
§ nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 2.  

UZASADNIENIE 

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od 
towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług polegających na montowaniu bram garażowych. Wniosek 
uzupełniono pismem z dnia 7 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o informacje doprecyzowujące 
przedstawiony stan faktyczny, pytania oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.  

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu z dnia 
7 sierpnia 2014 r.).  

Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się handlem oraz montażem okien, drzwi i bram. Firma jest zarejestro-
wanym podatnikiem podatku VAT, w tym także do wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw. Montaż bram i okien 
dokonywany jest w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowla-
nych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Obiekty budowlane, w których 
Zainteresowany dokonuje montażu bram i okien są sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budow-
lanych w PKOB 111, 112. Często zdarza się tak, że w budynku mieszkalnym (sklasyfikowanym zgodnie z PKOB 
111, 112), w którym Wnioskodawca montuje okna lub drzwi jest pomieszczenie garażowe i Zainteresowany montuje 
wtedy także bramę garażową. Pomieszczenie garażowe jest włączone do mieszkania jako całość obiektu, nie sta-
nowi ono odrębnego budynku (garaż stanowi jednolitą konstrukcję z budynkiem). Budynki, w których Wnioskodawca 
dokonuje montażu zaliczane są zgodnie z art. 41 ust. 12 i 12a ustawy o VAT do społecznego programu mieszka-
niowego. Montażu Zainteresowany dokonuje w nowo wybudowanych budynkach oraz które podlegają remontowi – 
w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT stosuje stawkę 8% w stosunku do zamontowanych drzwi i okien, natomiast 
do bram garażowych stosuje stawkę podstawową czyli 23%. Wnioskodawca także podkreśla, że budynki mieszkalne 
jednorodzinne są objęte programem mieszkaniowym, a ich powierzchnia nie przekracza 300 m2, natomiast lokali 
mieszkalnych, które także są objęte społecznym programem mieszkaniowym powierzchnia nie przekracza 150 m2.  

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu 
z dnia 7 sierpnia 2014 r.):  

1. Czy w przypadku montażu bram garażowych, który jest dokonywany w ramach budowy, remontu, 
modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, w obiektach budowlanych sklasyfikowanych zgodnie 
z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB 111, 112, w budynkach zaliczanych do budow-
nictwa społecznego zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy o VAT i który jest dokonywany wraz z 
oknami w ramach kompleksowej usługi w całym budynku mieszkalnym wraz z garażem (pomieszczenie 
garażowe jest częścią budynku mieszkalnego – stanowi jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkal-
nym) – można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% w stosunku do bramy garażowej... 

2. Czy w przypadku montażu tylko bramy garażowej, który jest dokonywany w ramach budowy, remontu, 
modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, w obiektach budowlanych sklasyfikowanych zgodnie 
z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB 111, 112 – budynkach zaliczanych do budow-



nictwa społecznego zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy o VAT – w garażu, który stanowi jed-
nolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym – można zastosować stawkę 8%... 

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie wyrażonym w uzupełnieniu z dnia 7 sierpnia 2014 r.), montaż samej bramy, 
jak i montaż w ramach kompleksowego wykonania robót czyli montaż bramy wraz z montażem okien i drzwi, które 
są ze względu na położenie pomieszczenia garażowego (garaż jest częścią budynku mieszkalnego – stanowi jed-
nolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym) – można zastosować stawkę 8% VAT.  

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedsta-
wionego stanu faktycznego jest: 

§ prawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 1, 
§ nieprawidłowe – w części dotyczącej pytania nr 2.  

Zgodnie przepisem z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają 
m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.  

Przez towary – według art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.  

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie 
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). 

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – 
rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). 

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, 
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.  

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział 
opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.  

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku 
wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.  

Natomiast stosownie do treści art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z 
zastrzeżeniem art. 146f:  

1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; 
2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do 

ustawy, wynosi 8%; 
3. stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; 
4. stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%. 

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, 
remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do bu-
downictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.  

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się 
obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w 
budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także 
obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji 
ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych 
i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.  

Z kolei – w myśl art. 41 ust. 12b ustawy – do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym okreś-
lonego w ust. 12a nie zalicza się:  

1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,  
2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.  

Zgodnie z brzmieniem ust. 12c cyt. artykułu, w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni prze-
kraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy 
opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.  



Ponadto, na mocy § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i 
usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1719), zwanego dalej rozporządzeniem, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy 
obniża się do wysokości 8% dla:  

1. towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia;  
2. robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;  
3. robót konserwacyjnych dotyczących:  

a. obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, 
z wyłączeniem lokali użytkowych,  

b. lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych w dziale 12 

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.  

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie 
sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).  

Przy czym, stosownie do treści § 3 ust. 3 rozporządzenia, przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość 
towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 
50% tej podstawy.  

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki 
mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.  

Ustawodawca zatem wyraźnie wskazał, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 
opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub 
przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem 
mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania 
sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 
ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych w dziale 12.  

Jak wynika z ww. art. 2 pkt 12, ustawa o podatku od towarów i usług odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji 
Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów podatku 
od towarów i usług stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie 
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).  

Zgodnie z objaśnieniami wstępnymi Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, budynki to zadaszone 
obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb 
stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.  

Natomiast budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użyt-
kowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni 
użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z 
jego przeznaczeniem.  

Według podziału obiektów budowlanych na sekcje i działy w PKOB w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne, 
natomiast w dziale 12 budynki niemieszkalne. Dział 11 PKOB obejmuje trzy grupy budynków: Budynki mieszkalne 
jednorodzinne – 111, Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, Budynki zbiorowego zamieszkania 
– 113.  

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont modernizacja, termomoder-
nizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego.  

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), 
przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, roz-
budowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Natomiast w myśl art. 3 pkt 7 ww. ustawy, przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Z kolei – według pkt 7a tego artykułu – przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, 
w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość 
bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie 
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.  



Natomiast definicję remontu zawarto w pkt 8 art. 3 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z jego brzmieniem, 
przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.  

Pojęcie „modernizacja” – według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) – oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.  

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że warunkiem zastosowania 
8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych 
czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków lub ich części. 
Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego 
społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja 
nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.  

Natomiast w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych przekraczających powierzchnię użytkową 
300 m2 oraz lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2, preferencyjną stawkę VAT w 
wysokości 8% stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej 
kwalifikującej te obiekty do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni 
użytkowej.  

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi firmę zajmującą się handlem oraz 
montażem okien, drzwi i bram garażowych. Firma jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, w tym także do 
wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw. Montaż bram i okien dokonywany jest w ramach budowy, remontu, moder-
nizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym 
programem mieszkaniowym. Obiekty budowlane, w których Zainteresowany dokonuje montażu bram i okien są 
sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych w PKOB 111, 112. Często zdarza się tak, że 
w budynku mieszkalnym (sklasyfikowanym zgodnie z PKOB 111, 112), w którym Wnioskodawca montuje okna lub 
drzwi jest pomieszczenie garażowe i Zainteresowany montuje wtedy także bramę garażową. Pomieszczenie gara-
żowe jest włączone do mieszkania jako całość obiektu, nie stanowi ono odrębnego budynku (garaż stanowi jednolitą 
konstrukcję z budynkiem). Budynki, w których Wnioskodawca dokonuje montażu zaliczane są zgodnie z art. 41 ust. 
12 i 12a ustawy do społecznego programu mieszkaniowego. Montażu Zainteresowany dokonuje w nowo wybudo-
wanych budynkach oraz które podlegają remontowi – w związku z art. 146a pkt 2 ustawy stosuje stawkę 8% w sto-
sunku do zamontowanych drzwi i okien, natomiast do bram garażowych stosuje stawkę podstawową czyli 23%. 
Wnioskodawca także podkreśla, że budynki mieszkalne jednorodzinne są objęte programem mieszkaniowym, a ich 
powierzchnia nie przekracza 300 m2, natomiast lokali mieszkalnych, które także są objęte społecznym programem 
mieszkaniowym powierzchnia nie przekracza 150 m2. 

W analizowanej sprawie kwestią wymagającą wyjaśnienia jest możliwość zastosowania przez Wnioskodawcę 
obniżonej stawki podatku VAT (tj. stawki podatku VAT w wysokości 8%) w przypadku: 

§ montażu bram garażowych, który jest dokonywany w ramach budowy, remontu, modernizacji, termo-
modernizacji, przebudowy, w obiektach budowlanych sklasyfikowanych w PKOB 111, 112, tj. w budyn-
kach zaliczanych do budownictwa społecznego zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy o VAT i 
który jest dokonywany wraz z oknami w ramach kompleksowej usługi w całym budynku mieszkalnym 
wraz z garażem (pomieszczenie garażowe jest częścią budynku mieszkalnego – stanowi jednolitą 
konstrukcję z budynkiem mieszkalnym), 

§ montażu tylko bramy garażowej, który jest dokonywany w ramach budowy, remontu, modernizacji, 
termomodernizacji, przebudowy, w obiektach budowlanych sklasyfikowanych zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB 111, 112 – budynkach zaliczanych do budownictwa 
społecznego zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy o VAT – w garażu, który stanowi jednolitą 
konstrukcję z budynkiem mieszkalnym.  

Należy zauważyć, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest 
przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykony-
wana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, 
remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do bu-
downictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).  

Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 
Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego, w świetle którego strony zawierające umowę 
mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  

Strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać 
w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane.  



Zatem Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem umo-
wy będzie sprzedaż materiałów wraz ze świadczoną usługą, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych 
elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie 
określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, na-
rzędzia itp.). Wyliczenie co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, 
jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu 
(dla celów podatkowych).  

Należy ponadto zauważyć, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć 
zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług 
lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w 
przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących 
samego instalowania, czy montażu różnych towarów.  

Należy podkreślić, że w przypadku montażu bram garażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego lub 
ich częściach objętych społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych – obniżona 8% 
stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy bramy te są integralną częścią budynku sklasyfikowanego 
w PKOB 11, a ich montaż nastąpi w ramach kompleksowego zadania inwestycyjnego, tj. budowy, bądź przebudowy 
(co winno wynikać z zawartej umowy cywilnoprawnej z kontrahentem) dotyczącego ww. obiektu. Stawka ta nie będzie 
miała natomiast zastosowania, gdy usługa ta (w ramach remontu, modernizacji, termomodernizacji) dotyczyć będzie 
wyłącznie wyodrębnionego lokalu użytkowego, tj. garażu.  

Zatem w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę robót budowlano-montażowych polegających na montażu 
bram garażowych, który jest dokonywany wraz z oknami w ramach kompleksowej usługi w całym budynku mieszkal-
nym wraz z garażem (pomieszczenie garażowe jest częścią budynku mieszkalnego – stanowi jednolitą konstrukcję 
z budynkiem mieszkalnym) – w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym (zarówno w budynkach 
jednorodzinnych, dwurodzinnych, jak i wielorodzinnych – PKOB 111, 112) zastosowanie będzie miała obniżona 
stawka podatku VAT w wysokości 8%, ale tylko w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania in-
westycyjnego (co winno wynikać z umowy). Jeżeli jednak podejmowane będzie osobne zlecenie realizowane w lo-
kalu użytkowym (garażu) w wybudowanym budynku mieszkalnym (na podstawie odrębnej umowy), to do tej roboty 
będzie mieć zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.  

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że:  

Ad. 1 
W przypadku montażu bram garażowych, który jest dokonywany w ramach budowy, remontu, modernizacji, 

termomodernizacji, przebudowy, w obiektach budowlanych sklasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów 
Budowlanych PKOB 111, 112, w budynkach zaliczanych do budownictwa społecznego zgodnie z art. 41 ust. 12 i 
ust. 12a ustawy i który jest dokonywany wraz z oknami w ramach kompleksowej usługi w całym budynku mieszkalnym 
wraz z garażem (w ramach całego zadania inwestycyjnego), Zainteresowany może zastosować stawkę podatku VAT 
w wysokości 8% w stosunku do bramy garażowej.  

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.  

Ad. 2 
W przypadku montażu tylko bramy garażowej, wykonywanego w ramach odrębnej umowy w garażu, który sta-

nowi jednolitą konstrukcję z budynkiem mieszkalnym w ramach budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, 
przebudowy obiektów budowlanych sklasyfikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych PKOB 
111, 112, w budynkach zaliczanych do budownictwa społecznego zgodnie z art. 41 ust. 12 i ust. 12a ustawy, Wnios-
kodawca winien zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy.  

W tej części stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.  

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obo-
wiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.  

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej 
niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 
10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, 
w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, 
z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni 
od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpo-
wiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). 



Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 
ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 
64-100 Leszno. 
 


