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International Air Transport Association 
Service Center Europe 
 
Torre Europa  
Paseo de la Castellana 95 
28046 Madrid (Spain) 

 

To:  All BSP Agents 

Date: 14 July 2016 

Subject: Communication from LOT Polish Airlines 

 
 
 
Dear Agent, 

Please find below communication from LOT Polish Airlines. 

As a service to its customers and at an airline's specific request, IATA may make available, 
via BSPlink, communications from that airline to its appointed agents.  

Such communications in no way represent or reflect the opinions or policies of IATA.  

The information contained in these communications is provided by and remains the 
responsibility of the specific airline named in the communication and is intended only for the 
access, use and benefit of certain designated BSPlink users.  

IATA accepts no liability for any misrepresentation contained in such material; for the 
accuracy of the content; for any use of, or reliance on, the information contained in such 
material; and/or for the access of such materials by BSPlink users to whom such material is 
not directed.  

Any problems or complaints concerning such material must be referred directly to the named 
airline on whose behalf such material has been made available. 

 

Best regards, 

 

Operations & Service Centre Europe 
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  Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 
 ul. 17 Stycznia 43 
02-146 Warszawa 

 

 + 48 22 606 78 72 

 

  lot_info@lot.pl 

 

 

 

 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056844, o nr NIP 522-000-23-34 i kapitale zakładowym 62 430 548,32 PLN (opłaconym w całości) działające na 
podstawie koncesji No. ULC-LER-1-480/MK/321/03/4 udzielonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 10-12-2004 roku. 

 

 

Warszawa, 14.07.2016 r. 

SDS/2016/53 

Do: Agenci IATA 

Szanowni Państwo, 

 

Z dniem 01 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku przekazywania przez dużych przedsiębiorców,  na żądanie 

organów podatkowych, dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organy okres (art. 193a Ordynacji 

podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz.926, z późn. zm.)). Z uwagi na powyższe, PLL LOT S.A. są zobowiązane 

do uregulowania kwestii wystawiania faktur w imieniu i na rzecz PLL LOT S.A. zgodnie z wytycznymi określonymi w piśmie nr 

FGP/W/11/2016 z dnia 7 marca 2016 r. oraz nałożenia na Agentów obowiązku przekazywania danych w formacie 

elektronicznym odnośnie wystawionych faktur w imieniu i na rzecz PLL LOT S.A. 

Umowę oraz  wzór pliku Excel do przekazywania danych odnośnie wystawianych faktur wysłaliśmy do Państwa pocztą mailową 

oraz tradycyjną. Dokumenty te można także pobrać poprzez niniejszy BSP LINK. Uprzejmie prosimy o odesłanie dwóch 

egzemplarzy wypełnionej i podpisanej przez Państwa Umowy celem podpisania jej przez PLL LOT SA w nieprzekraczalnym 

terminie do 31.07.2016 r. na następujący adres: 

Polskie Linie Lotnicze LOT SA 

Dział Wsparcia Sprzedaży / SDS 

ul. 17 Stycznia 43 

02-146 Warszawa 

Prosimy o dołączenie do podpisanej przez Państwa Umowy kopii dokumentów potwierdzających prawo osób podpisujących 

Umowę do zawierania umów w imieniu Państwa Spółki  (wyciąg z KRS lub kopia pełnomocnictwa). 

W załączeniu przekazujemy również przykład wyliczenia poprawnej wysokości kwoty netto i kwoty VAT z biletu do wykazania 

na fakturach wystawionych w imieniu i na rzecz PLL LOT S.A.  

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z powyższym tematem prosimy kierować na adres e-mail: podatki@lot.pl. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dział Wsparcia Sprzedaży 

mailto:podatki@lot.pl


UMOWA 
WSPÓŁPRACY I W ZAKRESIE WYSTAWIANIA FAKTUR W IMIENIU I NA RZECZ 

PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO 
 
 
Zawarta w Warszawie w dniu ………………………………………. roku pomiędzy: 
 
 
Polskimi Liniami Lotniczymi „LOT” Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 
43, 02-146 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS: 0000056844, o kapitale zakładowym w wysokości 62.430.548,22 PLN 
(opłacony w całości), posługującą się nadanym numerem NIP: 5220002334 oraz numerem Regon: 
010058960, reprezentowaną przez: 
 
 
Stefana Malczewskiego – Członka Zarządu z Wyboru Pracowników 
 
Macieja Wilka – Prokurenta 
 
 
zwanymi dalej „PLL LOT” 
 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………      
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
zwanego dalej „Agentem” 
 
 
 
Zważywszy, że: 
 

1. Strony łączy umowa agencyjna podpisana przez Agenta i International Air Transport 
Association (dalej IATA) działające w imieniu przewoźników lotniczych zrzeszonych w IATA 
z dnia …………………………………………..….. (zwana dalej Umową Agencyjną), w ramach 
której Agent prowadzi w imieniu i na rzecz PLL LOT sprzedaż biletów lotniczych,  

 



2. Strony postanowiły określić zasady dokumentowania fakturami VAT prowadzonej przez 
Agenta agencyjnej sprzedaży biletów lotniczych PLL LOT oraz dodatkowych usług 
świadczonych przez PLL LOT. 

 
 

§ 1 
 
 

1. W ramach sprzedaży agencyjnej biletów lotniczych oraz dodatkowych usług świadczonych 
przez PLL LOT, o której mowa w Umowie Agencyjnej,  PLL LOT stosownie do art. 758 § 2 
Kodeksu Cywilnego oraz art. 106d ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 
marca 2004 r. (Dz. U. Nr, poz. 535, z późn.zm., dalej jako: ustawa o VAT) upoważnia Agenta 
do: 

 
a) prowadzenia w imieniu i na rzecz PLL LOT sprzedaży biletów lotniczych oraz 

dodatkowych usług świadczonych przez PLL LOT, 
 

b) odbierania należności za sprzedane bilety lotnicze PLL LOT oraz dodatkowe usługi 
świadczone przez PLL LOT, 

 
c) wystawiania faktur VAT dokumentujących sprzedaż agencyjną biletów lotniczych PLL 

LOT oraz dodatkowych usług świadczonych przez PLL LOT. 
 
 

2. Agent przyjmuje do wiadomości, iż bilet lotniczy wystawiony za jego pośrednictwem nie 
stanowi faktury VAT. Na życzenie klienta, Agent zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT 
dokumentującej sprzedaż biletów lotniczych PLL LOT oraz dodatkowych usług świadczonych 
przez PLL LOT. 
 
 

3. W przypadku wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż biletów lotniczych PLL LOT oraz 
dodatkowych usług świadczonych przez PLL LOT, Agent powinien wystawić fakturę 
spełniającą wymagania określone w ustawie o VAT umieszczając na fakturze m.in. 
następujące informacje:  

 
a) w polu Sprzedawca:  

Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A. 
ul. 17 Stycznia 43,  
02-146 Warszawa 
NIP: 5220002334  
 

b) w polu Wystawca:  
nazwa lub numer Agenta dokonującego sprzedaży w imieniu i na rzecz PLL LOT  
 

c) w polu Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: 
numer biletu/-ów lotniczego/ych oraz rodzaj dodatkowych usług, których sprzedaż 
dokumentuje faktura.  

 
 

4. Strony ustalają, iż oryginały faktur VAT wystawionych przez Agenta w imieniu i na rzecz PLL 
LOT będą przechowywane przez Agenta w kolejności ich wystawienia przez okres sześciu lat 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym te faktury zostały wystawione.  
 
 

5. Strony ustalają, iż Agent może wystawić faktury elektroniczne dokumentujące sprzedaż 
dokonaną w imieniu i na rzecz PLL LOT wyłącznie w przypadku uzyskania akceptacji odbiorcy 
faktur oraz zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. 

 
 



6. Agent zobowiązuje się, iż na fakturach VAT dokumentujących sprzedaż dokonaną w imieniu 
i na rzecz PLL LOT nie będzie umieszczać informacji dotyczących sprzedaży dokonanej 
w imieniu i na rzecz innych przewoźników lotniczych oraz sprzedaży wykonanej w imieniu 
własnym, w tym informacji na temat pobranej opłaty transakcyjnej.  

 
 

7. Agent jest zobowiązany prowadzić rejestr faktur VAT, w tym faktur korygujących (dalej: rejestr 
wystawionych faktur VAT), wystawianych w imieniu i na rzecz PLL LOT w wersji elektronicznej 
w formacie xls albo w innym uzgodnionym z PLL LOT formacie zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy.  
 
 

8. Agent jest zobowiązany przesyłać rejestr wystawionych faktur VAT za każdy miesiąc 
kalendarzowy, poczynając od faktur wystawionych w imieniu i na rzecz PLL LOT w lipcu 2016 
r., w wersji elektronicznej w formacie xls albo w innym uzgodnionym z PLL LOT formacie do 
16-go dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym na adres mailowy: 
podatki@lot.pl. Strony ustalają, iż nazwa pliku w formacie xls albo w innym uzgodnionym 
z PLL LOT formacie będzie zawierała następujące informacje:  

a) rok i miesiąc, którego dotyczy rejestr 
b) NIP Agenta 
c) numer Agenta nadany przez IATA 

 
zgodnie z poniższym wzorem: 
 
RRRRMM_NIPAgenta_Nr IATA Agenta 
 
 

9. Agent jest zobowiązany przesyłać w wersji elektronicznej w formacie pdf faktury VAT 
wystawione w imieniu i na rzecz PLL LOT na każde żądanie PLL LOT, najpóźniej następnego 
dnia roboczego od otrzymania żądania.  
 
 

10. Agent jest zobowiązany udostępnić do wglądu oryginały faktur VAT wystawione w imieniu i na 
rzecz PLL LOT na każde żądanie PLL LOT w terminie trzech dni roboczych od otrzymania 
żądania.  
 

11. PLL LOT jest zobowiązane do zachowania poufności umieszczonych na fakturze danych 
Klienta w postaci nazwy, adresu siedziby oraz numeru NIP, w szczególności PLL LOT nie 
może bez zgody Agenta udostępniać danych Klienta podmiotom konkurencyjnym w stosunku 
do Agenta. Dane Klienta, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być udostępnione przez 
PLL LOT bez zgody Agenta na rzecz osób lub podmiotów uprawnionych do ich żądania na 
podstawie właściwych przepisów prawa.  

 
 

 
§ 2 

 
 

1. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Agencyjnej i wchodzi w życie 
z chwilą podpisania przez Strony. 
 
 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują właściwe przepisy 
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

3. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
 



4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy, będą 
rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji i obopólnych uzgodnień i porozumień. 
W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby PLL LOT.  

 
 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.  

 
 

 

W imieniu PLL LOT:      W imieniu Agenta: 
 
      
    
Stefan Malczewski 
_____________________     _____________________ 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej     Imię i nazwisko osoby reprezentującej 
 
 
 
Członek Zarządu z Wyboru Pracowników  
_____________________     _____________________ 
Stanowisko       Stanowisko 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Podpis        Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
Maciej Wilk 
_____________________     _____________________ 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej     Imię i nazwisko osoby reprezentującej 
 
 
 
Prokurent 
_____________________     _____________________ 
Stanowisko       Stanowisko 
 
 
 
_____________________     _____________________ 
Podpis        Podpis 
 
 
 

 

 

 

Załącznik: Wzór rejestru faktur VAT wystawionych w imieniu i na rzecz PLL LOT 
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Adres 
nabywcyL.p.

Rodzaj faktury: VAT - podstawowa; 
KOREKTA - korygująca; ZAL - faktura 
dokumentująca otrzymanie zapłaty lub 
jej części przed dokonaniem czynności, 

POZ - pozostałe

Data wystawienia 
faktury

15

Kwota netto podlegająca opodatkowaniu 
według stawek:

Kwota VAT 
według stawek:

Data sprzedaży (data 
dokonania lub zakończenia 

dostawy towarów lub 
wykonania usługi lub data 

otrzymania zapłaty, o ile taka 
data jest określona i różni się 
od daty wystawienia faktury)

NIP lub VAT UE 
lub inny numer 

podatkowy

ZAŁĄCZNIK: WZÓR REJESTRU WYSTAWIONYCH FAKTUR W IMIENIU I NA RZECZ PLL LOT

Ilość (liczba) 
dostarczonych 

towarów lub 
zakres 

wykonanych usług

Cena 
jednostkowa 

netto

Nazwa Agenta
Okres sprawozdawczy

Kwota netto 
ogółem 

Kwoty wszelkich opustów 
lub obniżek cen, w tym w 

formie rabatu z tytułu 
wcześniejszej zapłaty, o ile 

nie zostały one 
uwzględnione w cenie 

jednostkowej netto

Numer faktury
Imię i nazwisko lub 

nazwa nabywcy 
towarów lub usług

Dla faktury 
zaliczkowej - 

otrzymana kwota 
zapłaty

Numer faktury 
korygowanej 

(numer faktury 
pierwotnej)

Przyczyna korekty 
dla faktur 

korygujących

Nazwa (rodzaj) 
towaru lub usługi

Miara 
dostarczonych 

towarów lub zakres 
wykonanych usług

Kwota 
należności 

ogółem

13



PRZYKŁAD WYLICZENIA POPRAWNEJ WYSOKOSCI KWOTY NETTO I KWOTY VAT Z BILETU DO 
WYKAZANIA NA FAKTURACH WYSTAWIANYCH W IMIENIU I NA RZECZ PLL LOT 

 

TRANSPORT KRAJOWY (VAT 8%) 
Kod Znaczenie Wartość Uwagi 
FARE Taryfa 232,00 Wykazana na bilecie w kwocie netto 
YQ Opłata paliwowa 21,00 Wykazana na bilecie w kwocie brutto 
ND Opłata pasażerska 0,64 Wykazana na bilecie w kwocie netto 
XW Opłata lotniskowa 60,00 Wykazana na bilecie w kwocie netto 
XX VAT   18,56 VAT obliczony od FARE 
EI VAT 4,86 VAT obliczony od XW i ND 
TOTAL FARE Wartość ogółem 337,06 Cena biletu 
 

Kwota netto = TOTAL FARE/1,08 = 337,06/1,08=312,09 

Kwota VAT = Kwota netto X 0,08 = 312,09 x 0,08=24,97 

Uwaga! Jeżeli faktura jest wystawiana w walucie obcej należy obowiązkowo na fakturze zamieścić 
informację odnośnie kwoty VAT przeliczonej na PLN zgodnie z art. 31a ustawy o VAT. 

 

 

 TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY (VAT 0%)
Kod Znaczenie Wartość Uwagi 
FARE Taryfa 232,00 Wykazana na bilecie w kwocie netto 
YQ Opłata paliwowa 21,00 Wykazana na bilecie w kwocie brutto 
ND Opłata pasażerska 0,64 Wykazana na bilecie w kwocie netto 
XW Opłata lotniskowa 60,00 Wykazana na bilecie w kwocie netto 
TOTAL FARE Wartość ogółem 313,64 Cena biletu 
 

Kwota netto = TOTAL FARE = 313,64 

Kwota VAT = 0 

Definicja transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT): 

Przez usługi transportu międzynarodowego rozumie się przewóz lub inny sposób przemieszczania 
osób środkami transportu lotniczego: 
a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, 
b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju, 
c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jeżeli trasa 
przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt). 
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