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BILETY LOTNICZE BEZ PODATKU U ŹRÓDŁA 

 

Zwracamy Państwa uwagę na przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy z dnia 

14.02.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych (dalej: Projekt) zakładający zniesienie obowiązku poboru 10% 

podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznych przewoźników. 

W świetle obowiązujących przepisów (art. 29 ust. 1 pkt 4 updof oraz art. 21 ust. 1 pkt 4 updop) osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, jako 

płatnicy są zobowiązane do poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego 10% podatku 

u źródła od należności wypłacanych dla zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. 

Zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła albo niepobrania podatku zgodnie ze stosowną 

umową o unikaniu podwójnego opodatkowania możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy płatnik posiada 

aktualny certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego przewoźnika. 

Zgodnie z Projektem podatek u źródła nie będzie pobierany od przychodów zagranicznych 

przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu 

pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera. 

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do Projektu, przedmiotowa zmiana wynika z faktu, iż w 

praktyce polskie podmioty mają ograniczone możliwości wyegzekwowania certyfikatu rezydencji od 

zagranicznego przewoźnika oraz nie mają możliwości potrącenia podatku od ceny zakupionego biletu. 

W efekcie bardzo często to polski płatnik ponosi ciężar ekonomiczny podatku u źródła od biletu, który 

nabywa od zagranicznego przewoźnika. 

Powyższe zmiany miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy. Obecnie 

Projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.  

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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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. 


