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Potrzebujesz dodatkowych informacji?
Wykorzystaj przysługujące 25% zniżki
w Firmowej Polisie Podatkowej!

Zaliczka w umowie barterowej?
czy podlega opodatkowaniu - dotyczy VAT

Krzysztof Kłoskowski

Umowa barterowa to umowa zamiany 
uregulowana w Kodeksie cywilnym. 
Zgodnie z art. 603 tej ustawy, każda ze 
stron umowy zobowiązuje się przenieść 
na drugą stronę własność rzeczy w zamian 
za zobowiązanie się do przeniesienia wła-
sności innej rzeczy. Zatem w przypadku 
zamiany obie strony przenoszą na siebie 
wzajemnie własność rzeczy, występując 
jednocześnie w charakterze dostawcy jak 
i nabywcy. Przepis art. 604 Kodeksu cywil-
nego wskazuje, że dla umowy zamiany 
odpowiednie zastosowanie znajdują prze-
pisy dotyczące umowy sprzedaży, gdyż 
umowa zamiany jest umową wzajemną, 
bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. 
Różnica w stosunku do umowy sprzedaży 
polega na tym, że w miejsce świadczenia 
ceny w postaci pieniężnej występuje obo-

wiązek świadczenia w postaci zobowią-
zania do przeniesienia własności rzeczy. 
Na podstawie powyższego można stwier-
dzić, że umowa zamiany na gruncie podat-
ku od towarów i usług ma charakter 
dwóch odrębnych dostaw towarów. 

Częstokroć świadczenia stron umowy nie 
są realizowane w jednym momencie – 
jedna ze stron realizuje swoje świadczenie 
wcześniej niż druga strona. Rodzi to wąt-
pliwości czy wcześniejsze spełnienie 
świadczenia przez jedną ze stron powodu-
je powstanie obowiązku podatkowego 
z tytułu otrzymania przedpłaty. W ocenie 
autora istnieją argumenty, że wcześniejsza 
dostawa towaru przez jedną ze stron umo-
wy nie powinna być traktowana jako część 
należności otrzymanej na poczet przysz-

łych czynności w rozumieniu art. 19 ust. 11 
ustawy o podatku od towarów i usług, 
a zatem nie podlega opodatkowaniu tym 
podatkiem. Mamy tu bowiem do czynie-
nia z odpłatną dostawą towaru a nie 
przedpłatą. Powoduje to jednocześnie, że 
nie ma w takiej sytuacji podstaw do wysta-
wiania faktury zaliczkowej, gdyż nie wystą-
piło zdarzenie, które rodzi obowiązek 
wystawienia faktury VAT. Kwestia ta nie 
jest jednoznaczna i w każdym przypadku 
powinna być rozpatrywana indywidualnie, 
niemniej jednak taki pogląd był również 
prezentowany przez organy podatkowe- 
przykładowo można wskazać na interpre-
tację indywidualną Dyrektora Izby Skarbo-
wej w Katowicach z dnia 30 lipca 2009 r. 
sygn. IBPP1/443-528/09/BM.
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Starszy Konsultant Podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych bezpośrednio odpowiedzialny za stałe doradztwo podatkowe 
dla kluczowych klientów Instytutu. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  Do jego obowiązków należy 
również obsługa postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych (w tym również reprezentacja klientów przed WSA oraz NSA). 
Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez Instytut. 

krzysztof.klowskowski@isp-modzelewski.pl
tel. 022 517 30 77

Espresso Podatkowe nr 2012 01 02 000123

§§ §

http://www.isp-modzelewski.pl/
http://www.isp-modzelewski.pl/20120101322/Serwis-Doradztwa-Podatkowego/Serwis-Doradztwa-Podatkowego-nr-000123-2-stycznia-2012-r/Strona-11.html

