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BILETY ZAKUPIONE W BIURZE PODRÓŻY BEZ PODATKU U ŹRÓDŁA 

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Rzeszowie (dalej: WSA) z dnia 28 stycznia 2016 r. (sygn. I SA/Rz 1162/15), 

zgodnie z którym spółka wypłacająca na rzecz pośredników z siedzibą w Polsce wynagrodzenie z 

tytułu zakupionych u nich biletów zagranicznych linii lotniczych, nie jest płatnikiem zryczałtowanego 

podatku u źródła CIT. 

 

Sprawa dotyczyła Spółki, która na potrzeby prowadzonej działalności kupuje u pośredników mających 

siedzibę na terytorium Polski bilety lotnicze na loty międzynarodowe. Na niektórych fakturach 

pośrednik umieszcza adnotację wskazującą, że jest agentem działającym w imieniu i na rzecz 

zagranicznych przewoźników. W związku z powyższym Spółka wystąpiła do Ministra Finansów (dalej: 

MF) z wnioskiem o potwierdzenie jej stanowiska, że nie jest ona zobowiązana do poboru i 

odprowadzenia zryczałtowanego podatku u źródła CIT od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz 

polskich pośredników w związku z zakupem biletów lotniczych zagranicznych przewoźników. 

 

MF nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. MF uznał, iż Spółka wypłaca wynagrodzenie, o którym 

mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Jest ona zatem zobowiązana do pobrania podatku u źródła 

od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz polskiego pośrednika. 

 

WSA w omawianym wyroku przychylił się do stanowiska spółki. WSA zauważył, że spółka nie 

dokonuje wypłaty wynagrodzenia z tytułu określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, a 

jedynie w związku z nim. Bezpośrednich wypłat na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi 

powietrznej, dokonuje pośrednik. W konsekwencji to pośrednik jako podmiot profesjonalny, stale 

współpracujący z zagranicznymi przewoźnikami powinien pełnić funkcje płatnika zryczałtowanego 

podatku u źródła CIT. 

 

Zwracamy uwagę, iż pomimo korzystnego wyroku WSA w interpretacjach indywidualnych MF 

konsekwentnie prezentuje stanowisko, zgodnie z którym zakupu biletu zagranicznych linii lotniczych 

(nie posiadających w Polsce siedziby lub oddziału) od polskiego pośrednika wiąże się z koniecznością 

poboru zryczałtowanego podatku u źródła CIT od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz polskiego 

pośrednika. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 

 


