
 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PKT 28 „PŁATNOŚCI, PODATKI I OPŁATY”  POSTANOWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH DO CORPDOC 3INT 

 

„LOCKHEED MARTIN” oznacza spółkę Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, adres: ul. Wojska 

Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska. 

 

(a) LOCKHEED MARTIN oświadcza, że jest aktywnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP: 817-17-20-432 

 

(b) LOCKHEED MARTIN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaległości podatkowe SPRZEDAWCY. W 

szczególności niedotrzymanie terminów wystawienia faktur lub rachunków, niezależnie od przyczyn, nie zwalnia 

SPRZEDAWCY z obowiązku terminowego zapłaty podatku od towarów i usług (VAT). 

 

(c) SPRZEDAWCA oświadcza, że prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą; posiada wszystkie 

niezbędne licencje i zezwolenia na jej  wykonywanie oraz jest uprawniony do wystawiania faktur zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. SPRZEDAWCA przyjmuje do wiadomości, że na wniosek LOCKHEED MARTIN jest 

zobowiązany do przedstawienia lub dostarczenia informacji i dokumentów potwierdzających jego zgodność z 

obowiązującymi przepisami. 

 

(d) Wraz z pierwszą fakturą SPRZEDAWCA przekaże LOCKHEED MARTIN: 

(1) dokumenty potwierdzające posiadane licencje i koncesje, 

(2) potwierdzenie rejestracji do celów VAT, 

(3) dane kontaktowe trzech poprzednich kontrahentów SPRZEDAWCY wraz z poświadczeniami, 

(4) certyfikat rezydencji podatkowej. 

 

(e) Wraz z pierwszą fakturą polski SPRZEDAWCA dostarczy LOCKHEED MARTIN następujące dodatkowe 

dokumenty (jeśli dotyczy): 

(1) wydruk z rejestru podatników prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową (tzw. Biała lista), 

(2) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, 

(3) wyciąg  informacji  z Wiążącej Informacji Stawkowej, 

(5) wyciąg z bazy danych odpadów, 

(6) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaświadczenie o braku zaległości w składkach na 

ubezpieczenie społeczne, 

(7) wyciąg z centralnego rejestru podmiotów akcyzowych, 

(8) wyciąg z centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (CRBR)  

 

(f) O ile nie określono inaczej, termin płatności będzie wynosić trzydzieści (30) dni od najpóźniejszego z 

następujących zdarzeń: (i) otrzymania (data wpływu) przez LOCKHEED MARTIN prawidłowo wystawionej faktury; 

(ii) planowana data dostarczenia towaru/usługi; lub (iii) faktycznej dostawy towaru/usługi. 

 

(g) Niezależnie od powyższego warunki płatności nie mogą przekraczać sześćdziesięciu (60) dni od daty 

otrzymania (daty wpływu) przez LOCKHEED MARTIN właściwej faktury SPRZEDAWCY. W przypadku udzielenia 

SPRZEDAWCY przez LOCKHEED MARTIN zaliczek lub przedpłat na poczet wykonania Umowy, SPRZEDAWCA 

zobowiązuje się do ustanowienia na rzecz LOCKHEED MARTIN nieodwołanej, bezwarunkowej, ważnej co najmniej 

do dnia dostawy towaru lub usługi oraz płatnej na pierwszej żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na 

zabezpieczenie zwrotu udzielonej w kwocie brutto zaliczki lub przedpłaty. Oryginał gwarancji zostanie doręczony 

LOCKHEED MARTIN  przed udzieleniem zaliczki, co oznacza, że zaliczka nie będzie wymagalna dopóki 

odpowiednia gwarancja na zabezpieczenie zaliczki lub przedpłaty nie zostanie udzielona. 

 

(h) Jeżeli faktura SPRZEDAWCY zawiera kwotę polskiego podatku VAT, płatność zostanie dokonana zgodnie z 

mechanizmem podzielonej płatności. Jeżeli SPRZEDAWCA jest polskim podatnikiem VAT wymienionym na Białej 

liście i nie można zastosować płatności podzielonej, płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany 

na fakturze. SPRZEDAWCA zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego, który znajduje się na Białej 

liście. Jeżeli taki numer rachunku bankowego nie został wskazany, LOCKHEED MARTIN ma prawo opóźnić 

płatność do momentu, gdy taki numer rachunku bankowego zostanie prawidłowo wskazany. W sytuacji opisanej w 

poprzednim zdaniu LOCKHEED MARTIN jest zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę za okres między 

uzgodnionym terminem płatności a datą, w której LOCKHEED MARTIN dokonuje płatności na rzecz 

SPRZEDAWCY. W przypadku gdy faktura SPRZEDAWCY nie zawiera kwoty polskiego podatku VAT, a 



 

 

SPRZEDAWCA nie podlega Białej liście, płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy SPRZEDAWCY 

wskazany przez SPRZEDAWCĘ na piśmie i zgodnie z zasadami reprezentacji. 

 

(i) Każda dokonana płatność podlega zmniejszeniu do wysokości kwot uznanych przez LOCKHEED MARTIN lub 

SPRZEDAWCĘ za niewystarczająco należne, a także podlega obniżce z tytułu nadpłat. SPRZEDAWCA 

niezwłocznie powiadomi LOCKHEED MARTIN o wszelkich takich nadpłatach i przekaże kwotę nadpłaty, o ile 

LOCKHEED MARTIN nie zaleci inaczej. 

 

(j) Jeżeli konieczne jest wystawienie faktury korygującej zwiększającej kwotę do zapłaty wynikającą z oryginalnej / 

głównej faktury po dokonaniu płatności przez LOCKHEED MARTIN, płatność powinna zostać dokonana w terminie 

określonym w Umowie. Termin płatności faktury korygującej nie powinien być wcześniejszy niż termin płatności 

wynikający z oryginalnej/głównej faktury. Na fakturze korygującej SPRZEDAWCA podaje numer faktury oryginalnej 

/głównej. Jeżeli SPRZEDAWCA wystawi fakturę korygującą zmniejszającą kwotę do zapłaty wynikającą z 

pierwotnej / głównej faktury po dokonaniu płatności przez LOCKEED MARTIN, SPRZEDAWCA powinien zwrócić 

różnicę do LOCKHEED MARTIN w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej. Na fakturze korygującej 

SPRZEDAWCA podaje numer faktury oryginalnej / głównej. 

 

(k) Strony zobowiązane są do archiwizowania i przechowywania faktur przez co najmniej 5 lat od końca roku 

kalendarzowego, w którym upłynął termin na zapłacenie podatku. W szczególności SPRZEDAWCA jest 

zobowiązany do archiwizowania kopii faktur upoważniających LOCKHEED MARTIN do odzyskania podatku VAT 

w związku z dostawą towarów lub usług. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku lub jeżeli kopia 

faktury zarchiwizowana przez SPRZEDAWCĘ jest z jakiegokolwiek powodu nieprawidłowa, SPRZEDAWCA będzie 

odpowiedzialny za szkodę LOCKHEED MARTIN wynikającą z ustalenia zobowiązania podatkowego oraz odsetek 

i inne koszty poniesione przez LOCKHEED MARTIN. 

 

(l) LOCKHEED MARTIN ma prawo do potrącenia z należnych lub spornych płatności wynikających z Umowy lub 

innych umów między stronami. 

 

(m) Uznaje się, że płatność została dokonana z datą wysłania płatności lub elektronicznego transferu środków 

przez LOCKHEED MARTIN. 

 

(n) O ile nie określono inaczej, ceny obejmują wszystkie obowiązujące podatki, cła, taryfy i podobne opłaty nałożone 

przez jakikolwiek rząd, z których wszystkie należy wyszczególnić na fakturze. 

 

(o) Ceny podane w Umowie są stałymi ustalonymi cenami w polskich złotówkach lub walucie europejskiej – euro 

lub dolarach amerykańskich. 

 

(p) Z zastrzeżeniem poniższych punktów, LOCKHEED MARTIN ma prawo odliczyć od płatności dokonanych na 

SPRZEDAWCĘ wszelkie podatki, które LOCKHEED MARTIN będzie zobowiązany do pobrania zgodnie z 

obowiązującymi przepisami polskiego prawa („podatek potrącany u źródła). 

 

(r) Jeżeli LOCKHEED MARTIN jest zobowiązany do odliczenia i zapłaty podatku u źródła dotyczącego płatności 

dokonanych na rzecz SPRZEDAWCY zagranicznego, wówczas dla poszczególnych kwot płatności dokonanych w 

danym roku kalendarzowym nieprzekraczających łącznego limitu 2 000 000 PLN lub tej części płatności który w 

danym roku kalendarzowym nie przekroczy 2 000 000 PLN, LOCKHEED MARTIN ma prawo do zastosowania 

stawki podatkowej wynikającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między 

Polską a krajem pobytu (rezydencją podatkową) SPRZEDAWCY Zagranicznego lub nieodebrania podatku zgodnie 

z taką konwencją, pod warunkiem, że SPRZEDAWCA Zagraniczny przekaże LOCKHEED MARTIN: 

1) oryginał ważnego dokumentu rezydencji podatkowej (tj. zaświadczenia o miejscu pobytu zagranicznego 

SPRZEDAWCY do celów podatkowych wydanego przez właściwy organ podatkowy) w formie papierowej lub 

elektronicznej (pod warunkiem, że taki formularz elektroniczny jest wydawany przez właściwy organ podatkowy); 

(2) jeżeli SPRZEDAWCA Zagraniczny nie jest płatnikiem podatku dochodowego - oryginał ważnego dokumentu 

pobytu każdego z partnerów / akcjonariuszy SPRZEDAWCY Zagranicznego; 

3) dokumentację, na podstawie której SPRZEDAWCA Zagraniczny udowodni LOCKHEED MARTIN, że jest 

faktycznym właścicielem płatności i prowadzi faktyczną działalność gospodarczą w kraju, w którym ma miejsce 

pobytu podatkowego 



 

 

s) W przypadku wygaśnięcia świadectwa rezydencji podatkowej SPRZEDAWCY zagranicznego SPRZEDAWCA 

Zagraniczny jest zobowiązany do przedstawienia LOCKHEED MARTIN ważnego świadectwa rezydencji 

podatkowej bezpośrednio przed następną płatnością, która ma zostać dokonana przez LOCKHEED MARTIN. 

 

(t) Niedostarczenie w terminie dokumentów określonych w lit. (r) uprawnia LOCKHEED MARTIN do odliczenia od 

płatności na rzecz SPRZEDAWCY zagranicznego wartości podatku u źródła ustalonego zgodnie z obowiązującymi 

polskimi przepisami. 

 

(u) „ważny certyfikat rezydencji podatkowej”, o którym mowa w lit. d), r) i (s), oznacza: 1) certyfikat, którego okres 

ważności obejmuje datę płatności, lub 2) certyfikat wydany nie wcześniej niż 12 miesięcy wcześniej od daty 

płatności, jeśli nie została wydana na określony rok kalendarzowy, a jej data ważności nie jest określona. 

 

(w) W przypadku zmiany danych wskazanych w przedłożonym zaświadczeniu o rezydencji podatkowej lub w innych 

dokumentach, o których mowa w  lit (r), SPRZEDAWCA Zagraniczny jest zobowiązany do przedstawienia 

LOCKHEED MARTIN ważnego zaświadczenia o rezydencji podatkowej lub innych ważnych dokumentów o których 

mowa w lit. r) niezwłocznie, przed następną płatnością, która ma zostać dokonana przez LOCKHEED MARTIN. 

 

y) Z zastrzeżeniem  lit. (r), LOCKHEED MARTIN, jeżeli jest zobowiązany do odliczenia i zapłaty podatku u źródła 

dotyczącego płatności na rzecz SPRZEDAWCY, odlicza podatek u źródła, w wysokości określonej przez polskie 

prawo podatkowe, od poszczególnych płatności dokonanych w danym roku podatkowym powyżej limitu 2 000 000 

PLN lub od tej części płatności, która w danym roku kalendarzowym przekroczy 2 000 000 PLN. 

 

(z) Jeżeli płatność została dokonana w walucie obcej, w celu ustalenia, czy kwota, o której mowa w lit. r) i (y) została 

przekroczona, kwotę płatności przelicza się na PLN według średniego kursu wymiany wynoszącego kurs danej 

waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym przed datą płatności. Jeżeli nie 

można ustalić kwoty płatności dokonanych na rzecz tego samego podatnika, przyjmuje się, że przekroczyła ona 

kwotę, o której mowa w lit. r) i (y). 

 

(za) Zagraniczny SPRZEDAWCA oświadcza, że w momencie płatności dokonanej przez LOCKHEED MARTIN 

(1) nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od całego dochodu, niezależnie od źródła dochodu; 

(2) jest faktycznym właścicielem, tj. Łącznie spełnia następujące warunki: 

2a) otrzymuje wierzytelności na własną korzyść, między innymi decyduje niezależnie o ich alokacji i ponosi ryzyko 

ekonomiczne związane z utratą tych wierzytelności lub ich części, 

2b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem ani innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub 

faktycznie do przeniesienia wierzytelności w całości lub w części na inny podmiot, 

2c) prowadzi faktyczną działalność gospodarczą w kraju, w którym znajduje się jej siedziba statutowa. 

 

zb) W przypadku, gdy w wyniku wad, błędów, braków lub niedokładności danych i informacji, o których mowa w lit. 

(za), LOCKHEED MARTIN jest zobowiązany do zapłaty podatku u źródła w wysokości wyższej niż faktycznie 

pobrana lub jest zobowiązany uiścić wszelkie kary, odsetki, sankcje nałożone na LOCKHEED MARTIN, wynikające 

z poboru podatku u źródła w kwocie niższej niż należny lub nieodebrania podatku u źródła pomimo takiego 

zobowiązania, SPRZEDAWCA Zagraniczny zwróci LOCKHEED MARTIN ekwiwalent tego podatku u źródła i 

ekwiwalent wszystkich kosztów poniesionych przez LOCKHEED MARTIN w związku z powyższym, w 

szczególności SPRZEDAWCA Zagraniczny zwróci kary, odsetki i koszty nałożone na LOCKHEED MARTIN przez 

organy podatkowe. 

 

zc) SPRZEDAWCA Zagraniczny zobowiązany jest do współpracy z LOCKHEED MARTIN, w tym zobowiązuje się 

do przekazania LOCKHEED MARTIN wszystkich dokumentów i informacji wskazanych przez LOCKHEED 

MARTIN, które potwierdzają prawo do zastosowania zwolnienia, obniżonej stawki podatku u źródła lub 

nieodebrania podatku u źródła. 

 


