
Pan Mateusz MORAWIECKI 
PREZES 
RADY MINISTROW 

^ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dotyczy: Rzadowego Projektu Ustawy zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osob fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osob 
prawnych, ustawy o zryczaftowanym podatku dochodowym od niektorych 
przychodow osiaganych przez osoby fizyczne oraz niektorych innych ustaw -
Nr projektu UD126 - druk sejmowy nr 642. 

Strona Pracownicza Zespotu Trojstronnego ds. Zeglugi i Rybotowstwa: 

- Federacja Zwiqzkow Zawodowych Marynarzy i Rybakow, 
- Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybakow NSZZ „Solidarnosc", 
- Ogolnopolski Zwĵ zek Zawodowy Oficerow i Marynarzy 

dzi^kujqc, za umozliwienie nam spotkania, dotyczqcego ww. projektu ustawy, w dniu 
28 wrzesnia br. z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansow - Panem Janem 
Sarnowskim oraz Dyrektorem Departamentu Podatkow Dochodowych Ministerstwa 
Finansow - Panem Aleksandrem tozykowskim pozwala sobie przestac istotne dIa gospodarki 
polskiej, nie tyIko morskiej, uwagi do projektu ustawy majqcego bye przedmiotem obrad 
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 
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W kwestii analizy proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatl<u 

dochodowym od osob fizycznych, ustawy o podatl<u dochodowym od osob prawnych, ustawy 

o zryczaftowanym podatl<u dochodowym od niel<t6rych przychodow osiqganych przez osoby 

fizyczne oraz niel<t6rych innych ustaw (dalej: projekt) zmian w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osob fizycznych (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 z pozn. zm. - dalej: 

updof), nalezy wskazac, iz w pierwotnej wersji projektu „zredukowano" tzw. ulg^ abolicyjnq 

przewidzianq w art. 27g updof wytqcznie do kwoty 1.360,00 zt t j . do kwoty okreslonej w 

art. 27 ust. l a pkt 1 updof. 

W owczesnym uzasadnienia projektu wskazano jako przyczynQ zmiany art. 27g updof 

fakt, izod czasu wprowadzenia uIgi abolicyjnej do polskiego systemu podatkowego, 

uwarunkowania stanowiqce uzasadnienie jej obowiqzywania ulegty zasadniczym zmianom -

stqd tez w pierwszej kolejnosci nalezy zwrocic uwag^ na pierwotnq przyczyn^, dIa ktorej 

do polskiego prawa podatkowego zostat wprowadzony ustawq z dnia 25 lipca 2008 r. 

o szczegolnych rozwiqzaniach dia podatnil<6w uzysl<ujqcych niektore przychody poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894 z pozn. zm.), przepis art. 27g 

updof regulujqcy tzw. uIgQ abolicyjnq. 

Przyczyna, dIa ktorej wprowadzono w 2008 roku tzw. uIgQ abolicyjnq wynikata z 

faktu, ze z chwilq uzyskania przez Rzeczpospolitq Polskq cztonkostwa Unii Europejskiej 

obywatele polscy korzystali z mozliwosci legalnego wykonywania pracy za granicy. 

W zwiqzku z takimi wyjazdami i osiqganiem przychodow za granicy, ktore byty tam 

opodatkowane podatkiem dochodowym, pojawif si^ problem opodatkowania dochodow 

tych podatnikow w Polsce. Poniewaz Rzeczpospolitcl Polska zawarta szereg umow o unikaniu 

podwojnego opodatkowania, przewidujqcych zastosowanie jako metody unikania 

podwojnego opodatkowania metody kredytu podatkowego, a WIQC metody wymagajqcej 

zadeklarowania i opodatkowania w kraju dochodow uzyskanych za granicy z mozliwosci^ 

jedynie proporcjonalnego zaiiczenia podatku zaptaconego w innym kraju - stqd osoby 

pracujqce w tych krajach (gtownie w Wielkiej Brytanii), obejmujqc opodatkowaniem w Polsce 

dochody z tych panstw, zmuszone byty do optacenia znacznych kwot podatku w Polsce. 

Podatek pobrany od ich dochodow za granicy nie "pokrywat" catosci podatku dochodowego, 

jaki byt nalezny od tych dochodow w Polsce. Wynikato to nie tyle z roznicy w wysokosci 

stawek podatkowych w kraju, ale raczej z niskich progow podatkowych oraz niskich kwot 

wolnych od podatku w Polsce w konfrontacji z podobnymi rozwiqzaniami w innych 

panstwach. 

Poniewaz przedstawione wyzej zjawisko miato charakter powszechny z uwagi na duzq 

grupq obywateli polskich, ktorzy skorzystali z mozliwosci zarobkowania za granicy - stqd tez 

w celu wyeliminowania tego problemu powstata, przywotana wyzej ustawa o szczegolnych 

rozwiqzaniach dIa podatnikow uzyskujqcych niektore przychody poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz. 894 z pozn. zm.) - nazywana rowniez ustawy 

abolicyjnq, ktora omawiane wyzej roznice zniwelowata poprzez zastosowanie wtasnie tzw. 

uIgi abolicyjnej. 
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Problem powyzszy nie dotyczyt natomiast polskich obywateli uzyskujqcych dochody 

za granicq w krajach, z ktoryml Polska zawarta umowy o unikaniu podwojnego 

opodatkowania przy jednoczesnym zastosowaniu jako metody unikania podwojnego 

opodatkowania - metody wytqczenia z progresjq, zgodnie z ktorq dochod uzyskany za 

granicq podlegajqcy tam opodatkowaniu jest zwolniony w Polsce. Taki podatnik nie miat i nie 

ma praktycznie zadnych obowiqzkow podatkowych - nawet obowiqzkow formalnych. 

Ujmujqc powyzsze rozwazania w najwi^kszym skrocie - celem, sensem uIgi 

abolicyjnej wynikajqcej z art. 27g updof jest (byto) wyrownanie sytuacji podatkowo-prawnej 

polskich rezydentow podatkowych uzyskujqcych dochody za granicq niezaleznie od tego jakq 

metody unikania podwojnego opodatkowania zawarto z danym krajem. Co wi^cej, uiga 

abolicyjna ma takze zastosowanie w tych wszystkich przypadkach, gdy polski rezydent 

podatkowy uzyskuje dochody w kraju, z ktorym Rzeczpospolita Polska nie zawarta 

dotychczas umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, z wytqczeniem oczywiscie 

krajow stosujqcych szkodliwq konkurencj^ podatkowq, czyli tzw. rajow podatkowych. 

Porownujqc dzisiejszq sytuacJQ podatnikow podatku dochodowego w kontekscie 

powyzszych uwag, trudno zgodzic si^ ze stanowiskiem Ministerstwa Finansow wyrazonym w 

uzasadnieniu projektu, ze uwarunkowania stanowiqce uzasadnienie obowiqzywania uIgi 

abolicyjnej w jej aktualnej wersji ulegty zasadniczym zmianom. Wprawdzie zmianie ulegty 

kwoty graniczne progow podatkowych i w niewielkim stopniu takze stawki podatkowe, 

jednak nadal kwota wolna od podatku jest bardzo niska w stosunku do innych krajow. 

Natomiast w kolejnym - najnowszym - projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatl<u 

dochodowym od osob fizycznych, ustawy o podatl<u dochodowym od osob prawnych, ustawy 

o zryczaftowanym podatliu dochodowym od niet^torych przychodow osiqganych przez osoby 

fizyczne oraz niel<t6rych innych ustaw - z dnia 30 wrzesnia 2020 r., w punkcie 12. w art. 27g 

updof wprowadzono nastQpujqce zmiany: 

„12) w art. 27g: 

a) w ust. 2 dodaje siq zdanie drugie w brzmieniu: 

"Odiiczenie to nie moze jednal< przel<roczyc wysolcosci l<woty zmniejszajqcej podate\<, o I<t6rej 

mowa w art. 27 ust. la pkt 1.", 

b) dodaje siq ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Przepisu ust 2 zdanie drugie nie stosuje siq do dochodow osiqganych w roku 
podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze zrddet, o ktorych mowa w art. 
12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jezeli dochody te sq osiqgane z tytutu pracy lub 
ustug wykonywanych poza terytorium Iqdowym panstw."; 

Z uwagi na powazne wqtpliwosci interpretacyjne nalezatoby rozszerzyc wytqczenie 
zapisane w zaproponowanym ust. 5, na przyktad w sposob nastQpujqcy: ..Przepisu ust. 2 
zdanie drugie nie stosuje sie do dochodow osiaganych w roku podatkowym poza 
terytorium Rzeczypospolitei Polskiej ze zrodet. o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 
pkt 8 lit, a i pkt 9. iezeli dochody te sa osiagane z tytutu pracy lub ustug wykonywanych 
przez nie mniei niz 50% normatywnego czasu pracy poza terytorium ladowym panstw". 
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W uzasadnieniu projektu wskazano szereg okolicznosci uzasadniajqcych linnit 

ograniczajqcy uIgQ abolicyjnq do kwoty wynikajqcej z art. 27 ust. l a pkt 1 updof, w tym m.in. 

wzrost swiadomosci podatnikow w zakresie konsekwencji podatkowych osiqgania dochodow 

wdrugim pahstwie, ewolucJQ metod unikania podwojnego opodatkowania w umowach 

o unikaniu podwojnego opodatkowania, z uwagi na fakt, ze w wielu z nich nastqpity zmiany 

w zakresie stosowanej metody unikania podwojnego opodatkowania, w szczegolnosci 

w odniesieniu do panstw cztonkowskich UE. Wskazano takze na negatywne konsekwencje 

zwiqzane z wykorzystywaniem uIgi abolicyjnej do agresywnej polityki podatkowej, przy 

wykorzystaniu postanowieh umow o unikaniu podwojnego opodatkowania, czy tez zasady 

sprawiedliwosci podatkowej i powszechnosci opodatkowania wynikajqcq z art. 84 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niezaleznie od powyzszego projektowanq zmiany uzasadniono takze funkcia 

behawioralna przypisywanq przez Ustawodawc^ prawu podatkowemu. W ocenie bowiem 

prawodawcy - istnienie uIgi abolicyjnej w dotychczasowym ksztatcie, stanowi zach^tQ do 

podejmowania aktywnosci ekonomicznej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co 

czQSto stanowi pierwszy etap procesu statej relokacji miejsca zamieszkania za granicQ. 

Wniosek taki oparto na danych statystycznych. 

Jednym z niezamierzonych przez autorow projektu ustawy skutkiem wprowadzenia 

zmian w art. 27g updof moze bye chaos interpretacyjny dotyczqcy sytuacji polskich 

podatnikow (polskich rezydentow podatkowych) uzyskujqcych dochody w roznych krajach, 

bowiem - jak wskazano wyzej - CZQSC Z nich nie bedzie miata praktycznie zadnych 

obowiqzkow, a CZQSC bedzie musiata nie tyIko ztozyc stosowne zeznanie podatkowe, ale 

dodatkowo odprowadzic podatek w Polsce od dochodu zagranicznego. 

Dodatkowo, zmiana zaproponowana w ostatniej wersji projektu, spowoduje, ze 

podziat ten ulegnie dalszemu pogt^bieniu, bowiem przepis ten wsrod osob uzyskujqcych 

dochody zagranicq rozroznia te z nich, ktore uzyskujq w roku podatkowym dochod na 

terytorium Iqdowym paristw i te ktore w roku podatkowym uzyskujq dochod poza terytorium 

Iqdowym paristw. Oznacza, to ze zasady wynikajqce bezposrednio z umow o unikaniu 

podwojnego opodatkowania (metoda wytqczenia z progresjq i metoda zaiiczenia) natozq s\q 
zagadnienia zwiqzane z faktem, czy dochod zostat uzyskany na terytorium Iqdowym, czy poza 

nim. 

Projektowane zmiany mogtyby uzasadniac postanowienia Konwencji MLI (Multilateral 

Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) - wielostronnej konwencji implementujqcej 

srodki traktatowego prawa podatkowego majqce na celu zapobieganie erozji podstawy 

opodatkowania i przenoszeniu zysku, podpisanej w Paryzu w dniu 7 czerwca 2017 roku -

ktorej celem jest jednorazowe zmodyfikowanie tresci umow o unikaniu podwojnego 
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opodatkowania zawartych przez PolskQ w zsynchronizowany sposob bez koniecznosci 

prowadzenia czasochtonnych negocjacji bilateralnych. Jednak - nie kwestionujqc 

sygnalizowanej w uzasadnieniu projektu koniecznosci dalszego uszczelniania polskiego 

systemu podatkowego - pragniemy podkreslic, ze dotychczas nie wszystkie paristwa 

przystqpity do Konwencji MLI co oznacza, ze nadal pozostajq umowy o unikaniu podwojnego 

opodatkowania, w ktorych przewiduje si^ jako metody unikania podwojnego opodatkowania 

- metody wytqczenia z progresjq. Przyktadem takiej sytuacji jest Umowa mi^dzy 

Rzeczqpospolitq Polskq a Republikq Federainq Niemiec w sprawie unikania podwojnego 

opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i od majqtku podpisana w Berlinie dnia 

14 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 90), w ktorej jako metody unikania podwojnego 

opodatkowania dIa dochodow z pracy najemnej w art. 24 ust. 2 lit. a) wskazuje siq metody 

wytqczenia z progresjq. Podobnie, jezeli chodzi o umowy z Maltq, z Cyprem czy Grecjq. 

Warto tez przypomniec, ze gdy w 2017 roku, Polska przystqpita do Konwencji MLI, 

resort finansow wyjasniat i zapewniat, ze istniejqca w przepisach ustaw podatkowych uIga 

abolicyjna pozwoli na ograniczenie niekorzystnych skutkow, ktore niosty ze sobq zmiany 

w poszczegolnych umowach a jedynymi obowiqzkami bedzie koniecznosc sktadania zeznari 

rocznych i ptatnosc zaiiczek na podatek dochodowy. Na podstawie tych zapewnieri polscy 

rezydenci niejednokrotnie podejmowali decyzje o dalszej pracy poza terytorium kraju. 

W naszej ocenie zmiana przepisow w tym zakresie, a w zasadzie - przedwczesna likwidacja 

uIgi abolicyjnej - podwaza zasady zaufania obywatela wobec paristwa sformutowanq 

w orzeczeniu TK z dnia 30 listopada 1988 roku K 1/88, w uzasadnieniu ktorego wskazano, Iz, 

cyt.: „W demokratycznym pahstwie prawnym jednq z podstawowych zasad okreslajqcych 

stosunki miqdzy obywatelem a pahstwem jest zdsada ochrony zaufania obywatela do 

pahstwa i stanowionego przez nie prawa, co stanowi skfadnik zasady demokratycznego 

pahstwa prawnego, a nawet przed nowelizacjq Konstytucji z grudnia 1989 roku zaczqto 

uwazac jq za prawo obywatelskie". 

Biorqc pod uwag^ powyzsze nalezy stwierdzic, ze projektowana zmiana art. 27g 

updof nie moze bye uzasadniona przystqpieniem do Konwencji MLI, skoro niektore paristwa, 

z ktorymi Polska zawarta umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania nadal nie podj^ty 

decyzji w sprawie zmiany metody unikania podwojnego opodatkowania dochodow z pracy 

najemnej. 

W swietle tresci aktualnie obowiqzujqcego przepisu art. 27g updof, podatnik podlegajqcy 

nieograniczonemu obowiqzkowi podatkowemu w Polsce, rozliczajqcy metodq zaiiczenia 

proporcjonalnego uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

dochody: 

• ze stosunku pracy i stosunkow pokrewnych; 

• z dziatalnosci wykonywanej osobiscie; 

• z pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej; 

• z praw autorskich i praw pokrewnych z wykonywanej poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej dziatalnosci artystycznej, literackiej, naukowej, oswiatowej 
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i publicystycznej, z wyjqtkiem dochodow (przychodow) uzyskanych z tytulu 

korzystania z tych praw lub rozporzqdzania ninni 

- ma prawo odiiczyc od podatku dochodowego obllczonego zgodnie z art. 27 updof kwot^ 

stanowiqcq roznicQ pomi^dzy podatkiem obliczonym zgodnie z metodq zaiiczenia 

proporcjonalnego a kwotq podatku obliczonq metodq wytqczenia z progresjq. 

W tym kontekscie warto podkreslic. ze zdecvdowanie nailiczniejsza grupa podatnikow 
korzystaiacvch z dobrodzieistwa uIgi abolicvinei sa osoby uzyskujace za granica dochody 
z pracy najemnej. W tei zas kategorii szczegoina grupa pracownikow naiemnych sa polscy 
marynarze zatrudnieni na statkach eksploatowanych przez zagranicznych armatorow. 

Specyfika opodatkowania dochodow marynarzy wiqze siQ zarowno z faktem, ze w 

umowach o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartych przez Polskq, dochod z pracy 

najemnej wykonywanej na poktadzie statku eksploatowanego w transporcie 

mi^dzynarodowym (komunikacji mi^dzynarodowej) podlega opodatkowaniu w miejscu, w 

ktorym znajduje s\q efektywny (rzeczywisty) zarzqd podmiotu eksploatujqcego statek, przy 

czym tresc tych przepisow stosuje si^ z pierwszehstwem {lex specialis) przed ogolnymi 

zasadami opodatkowania pracy najemnej wykonywanej w innym kraju, wynikajqcymi z 

umow o unikaniu podwojnego opodatkowania. 

W konsekwencji o tym, jaka umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania zostanie 

zastosowana dIa opodatkowania dochodow marynarskich w pierwszej kolejnosci decyduje 

miejsce efektywnego zarzqdu przedsi^biorstwa eksploatujqcego statek pod warunkiem 

jednak, ze marynarz spetni warunki okreslone wyzej/a wi^c: 

- jest zatrudniony na statku morskim, 

- eksploatowanym w transporcie miQdzynarodowym, 

- przez przedsi^biorstwo z siedzibq (efektywnym zarzqdem) w danym kraju. 

Gdy jednak - w ocenie organow podatkowych - przestanki zawarte w tym przepisie nie 

zostanq spetnione, to zastosowanie znajdq zasady ogolne opodatkowania dochodow z pracy 

najemnej t j . zasada opodatkowania dochodow z pracy najemnej w miejscu jej wykonywania. 

Podkreslic nalezy, ze w niewielu przypadkach opodatkowania dochodu marynarza mozliwe 

jest jednoznaczne wskazanie miejsca wykonywania tejze pracy. 

Innymi stowy podatkowo-prawna sytuacja polskich marynarzy jest bardzo skomplikowana, 

niepewna i obarczona ryzykiem uznaniowosci organow podatkowych. 

W nowej wersji projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych 

dodano ustQp 5. w brzmieniu: 

„ 5 . Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje siq do dochodow osiqganych w roku podatkowym 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze zrddet, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 oraz 

art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9, jezeli dochody te sq osiqgane z tytuiu pracy lub ustug 

wykonywanych poza terytorium Iqdowym panstw." 
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Wprawdzie proiektowany przepis w iakims sensie uwzglednia postulatv srodowiska 

marynarzy. jednak jest on na tyle nieiasnv i nieprecyzviny. ze moze bye problematvcznv 

w stosowaniu. 

Zgodnie z art. 5 updof - za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy 

uwaza s\q rowniez znajdujqcq s\q poza morzem terytorialnym wytqcznq stref^ ekonomicznq, 

w ktorej Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewn^trznego i zgodnie z prawem 

mi^dzynarodowym wykonuje prawa odnoszqce s\q do badania i eksploatacji dna morskiego 

i jego podglebia oraz ich zasobow naturalnych. 

W wyroku NSA w Lublinie z 31.05.2000 r., I SA/Lu 358/99, LEX nr 46999, wskazano: „Ustawa 

o podatku dochodowym od osob fizycznych z 1991 r. poza sformutowaniem zawartym w 

art. 5 nie daje definicji pojqcia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego tez zasadnym w 

takim przypadku wydaje siq stosowanie w tym zakresie wykfadni systemowej. W systemie 

prawa polskiego pojqcia definicji terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte jest w ustawie 

o ochronie granicy panstwowej oraz w ustawie o morzu terytorialnym. Najogolniej rzecz 

ujmujqc, przez terytorium pahstwa nalezy rozumiec obszar (czqsc powierzchni kuli ziemskiej) 

podlegajqcy zwierzchnictwu terytorialnemu tego pahstwa". 

Zgodnie z ustawq o ochronie granicy panstwowej obszar paristwa rozciqga si^ na: 

1) terytorium Iqdowe oraz wn^trze ziemi znajdujqce s\q pod nim, 

2) morskie wody wewn^trzne i morze terytorialne oraz dno i wn^trze ziemi znajdujqce 

si^ pod nimi, a takze 

3) przestrzeri powietrznq znajdujqcq s\q nad terytorium Iqdowym, morskimi wodami 

wewn^trznymi i morzem terytorialnym. 

Terytorium Iqdowe wyznaczone jest granicq paristwowq, czyli powierzchniq pionowq 

przechodzqcq przez liniQ granicznq, ktora oddziela terytorium paristwa polskiego od innych 

paristw i od morza petnego. Granica paristwa rozgranicza rowniez przestrzeri powietrznq, 

wody i wnQtrze ziemi. 

W sktad terytorium RP wchodzi rowniez obszar morski, ktory sktada siq z: 

4) morskich wod wewn^trznych, 

5) morza terytorialnego. 

W sktad obszaru morskiego RP moze tez wchodzic specjalna strefa ekonomiczna 

potozona na zewnqtrz morza terytorialnego i do niego przylegajqca. 

W sktad obszaru morskiego RP moze tez wchodzic specjalna strefa ekonomiczna potozona na 

zewnqtrz morza terytorialnego i do niego przylegajqca. 

Zakres geograficzny tych obszarow definiuje ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej. DefinicJQ tq doprecyzowuje postanowienie SN z dnia 

18.12.2001 r., V KKN 290/99, LEX nr 51577, cyt.: „W swietle ustawy o ochronie granicy 

panstwowej z 12.10.1990 r. [...], przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nalezy rozumiec 

obszar objqty granicami pahstwowymi, oddzielajqcymi terytorium Polski od terytorium 

innych panstw i morza pefnego, wody wewnqtrzne i pas morskich wod terytorialnych. 

Ustawa z 21.03.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
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morskiej [...] okresia, ze morzem terytorialnym jest obszar wod morskich o szerokosci 12 mil 

morskich (22 224 m) liczonych od linii najnizszego stanu wody wzdfuz wybrzeza lub granicy 

zewnqtrznej morskich wod wewnqtrznych (zatoki i party)". 

Natomiast w umowach o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartych przez 

PolskQ kwestia „lqdowego terytorium" nie jest definiowana wcale lub nie jest definiowana 

wprost. W umowach tych najcz^sciej definiuje s\q paristwo w sensie geograficznym. I tak 

tytutem przykfadu wskazac nalezy art. 3 ust. 1 lit. a umowy zawartej pomi^dzy Polskq a 

Zjednoczonym Krolestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Potnocnej, zgodnie z ktorym: 

„Wrozumieniu niniejszej Konwencji, jezeliz kontekstu nie wynika inaczej: 

a) okreslenie "Zjednoczone Krolestwo" oznacza Wielkq Brytaniq i Irlandiq Pofnocnq, wfqcznie 

z jakimkolwiek obszarem poza wodami terytorialnymi Zjednoczonego Krolestwo, na ktorych 

na mocy jego prawa dotyczqcego Szelfu Kontynentalnego i zgodnie z prawem 

miqdzynarodowym, Zjednoczone Krolestwo moze sprawowac suwerenne prawa w 

odniesieniu do dna morskiego i podglebia oraz ich zasobow naturalnych; (...)" 

Zgodnie z regulacjami prawa mi^dzynarodowego szelf kontynentalny (na ktorym 

operujq statki specjalistyczne) to CZQSC kontynentu zaiana wodami ptytkiego morza. Szelf 

stanowi podwodne przedtuzenie kontynentow i wyznacza granicy Ich powierzchni, jak 

rowniez przyblizonq granicy wptywu morza na kontynent. Zgodnie z powyzszq definicjq, szelf 

kontynentalny z pewnosciq stanowi terytorium Iqdowe a nie morskie. Dlatego tez marynarze 

pracujqcy na tego typu statkach nie b^dq objQci „pierwotnq" wersjq uIgi abolicyjnej. 

Inaczej natomiast zdefiniowano Norwegl^ w umowie zawartej pomi^dzy Polskq a 

Krolestwem Norwegii, bowiem w art. 3 ust. 1 lit. b tej umowy wskazuje, ze: 

„(...) okreslenie "Norwegia" oznacza Krolestwo Norwegii oraz obejmuje stafy Iqd, wody 

wewnqtrzne, wody terytorialne, a takze obszar poza wodami terytorialnymi, gdzie Krolestwo 

Norwegii z mocy norweskiego prawa oraz zgodnie z prawem miqdzynarodowym moze 

wykonywac swoje prawa w odniesieniu do dna morskiego i podglebia oraz ich zasobow 

naturalnych; okreslenie to nie obejmuje Svalbardu, Jan Mayen oraz norweskich terytoriow 

zaieznych ("biland"); (...)" 

Jak wynika wi^c z powyzszych przyktadow poJQcie terytorium Iqdowego, ktory 

powotuje w znowelizowanym art. 27g updof, nie jest nigdzie w sposob jednoznaczny 

zdefiniowane, a co najwazniejsze - w bardzo rozny sposob kwestie regulujq umowy o 

unikaniu podwojnego opodatkowania zawarte przez Polskq. W efekcie, kazdy zagraniczny 

dochod, CO do ktorego mozliwe bytoby stosowanie uIgi abolicyjnej w petnym zakresie tj . 

zgodnie z art. 27g ust. 5 (w jego nowej wersji) - bedzie wymagat oceny z perspektywy 

miejsca jego uzyskania, przy czym nie chodzi o miejsce w sensie definicji danego pahstwa, ale 

jego Iqdowej CZQSCI. Z natury rzeczy taka interpretacja z catq pewnosciq nastr^czy wiele 

problemow organom podatkowym, ale takze podatnikom, ktorzy b^dq musieli wykazac, w 

ktorej cz^sci np. Norwegii uzyskali dochod. 
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Ostatecznie wi^c na dotychczasowe spory dotyczqce ustalenia pojecia transportu 

mi^dzynarodowego w rozumieniu umow o unikaniu podwojnego opodatkowania i nadal 

spornej kwestii zasad opodatkowania marynarzy - zrodzq dodatkowe komplikacje zwiqzane 

z koniecznosciq zdefiniowania pojecia: ^terytorium Iqdowe danego pahstwa". 

Kolejnq kwestiq wyrozniajqcq tq grupq zawodowq jest specyfika rynku pracy, ktory 

w Polsce praktycznie nie istnieje, mimo ze na polskich uczelniach ksztatcimy wysoko 

wyspecjalizowanq kadr^ marynarzy. 

Ta grupa zawodowa w wyniku przemian gospodarczych i w zwiqzku z odmiennq 

od dotychczasowej koncepcjq polityki morskiej Pahstwa zostata zmuszona do poszukiwania 

pracy u zagranicznych armatorow. Innymi stowy - jest to grupa zawodowa, ktora jest niejako 

„skazana" na prac^ za granicq nie tyIko z uwagi na specyfika zawodu, ale takze ze wzgl^du 

na brak ofert pracy u krajowych armatorow. Marynarze korzystajq z ustug podmiotow 

trudniqcych si^ zawodowo posrednictwem pracy, wi^c ich mozliwosci wyboru statku 

lub miejsca wykonywania pracy sq takze ograniczone. 

Co wiecei, jest to grupa pracownikow, ktorzy jako nieliczni, nie sq objeci 

obowiqzkowym ubezpleczeniem emerytalnym i zdrowotnym. Mozna powiedziec, ze nie sq 

objeci w zasadzie zadnq ochronq ze strony pahstwa. We wtasnym zakresie optacajq oni 

ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne czy tez koszty szkoleh koniecznych dIa 

utrzymania kwalifikacji zawodowych niezbednych dIa utrzymania sie na zmieniaiacym sie 

szybko rynku pracy. 

Szczegolny charakter majq takze formy zatrudnienia marynarzy. Najwazniejszym 

problemem w tym zakresie jest fakt, ze nie gwarantujq one statosci zatrudnienia. Sq to 

zwykle kontrakty terminowe np. zawierane na kilka miesiecy w roku (np. 2-4 miesiqce), przy 

spetnieniu szeregu warunkow. W praktyce kontrakty te sq odpowiednikami polskich tzw. 

umow smieciowych. 

Dodatkowo nalezy zwrocic uwag^, ze zapis o pracy lub ustugach ^wykonywanych 

poza terytorium Iqdowym panstw" ]est na tyle nieprecyzyjny, ze moze rodzic wqtpliwosci jak 

nalezy potraktowac opisane ponizej przyktadowe sytuacje: 

1) wykonywanie pracy na statku, gdy przebywa on na stoczni - zdarza s\q, ze statek na 

stoczni przebywa kilka miesiecy i w czasie trwania kontraktu lub marynarskiej 

umowy o prac^ marynarz w ogole nie wykonuje pracy poza terytorium 

Iqdowym, 

2) czas oczekiwania marynarza na podJQcie pracy (jesli niemozliwe jest w danym 

momencie dokonanie podmiany na statku) lub powrot do domu/repatriacJQ -

bywajq sytuacje, ze marynarz oczekuje na Iqdzie, b^dqc juz zwiqzany 

kontraktem lub marynarskq umowq o pracQ (cz^sto juz za granicq - w hotelu), 

uzyskuje w tym czasie wynagrodzenie, nie wykonuje jednak pracy poza 
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terytorium Iqdowym; zwtaszcza okres pandemii COVID-19 obfitowat w sytuacje, 
gdy marynarz po zej^ciu ze statku oczekiwat nawet miesiqc lub dwa na powrdt 
do kraju lub tez oczekiwat przez taki czas na wejscie na statek. 

Nalezy rowniez zwrocid uwagQ na marynarzy wykonujqcych pracQ mieszanq -
czQsciowo na Iqdzie (w porcie), cz^sciowo na morzu (na statku). Przyktadowo, pracQ takq 
wykonujq osoby zatrudnione na stanowisku „port captain" (inspektor portowy). Praca 

polega na wykonywaniu zadan zarowno w porcie, jak i na statkach. Pracownik taki wysytany 

jest przez pracodawc^ na statek jako regularny cztonek zatogi i wowczas wykonuje prac^ 

poza terytorium Iqdowym. Innym przyktadem, sq osoby prowadzqce szkolenia dIa zatog 

statkow - czQsc szkolen odbywa si^ na Iqdzie, a CZQSC szkoleh odbywa s'\q na statku, w czasie 

wykonywania rejsu. Takie przypadki powinno s\q rozstrzygac w oparciu o konwencyjnq 

definicji zawodu „marynarza" - Konwencja MOP 2006 /MLC 2006/. 

Dokonujqc wyktadni literalnej proponowanego przepisu nalezatoby uznac, ze 

wynagrodzenie takich pracownikow, wykonujqcych prac^ mieszanq, nalezatoby 

proporcjonalnie przypisywac do okresu pracy na Iqdzie i okresu pracy poza terytorium 

Iqdowym. Nieuzasadnionym jest, aby CZQSC tego wynagrodzenia byta obj^ta ograniczeniem 

uIgi do kwoty 1360 zt, skoro pozostata czQsci korzysta z wytqczenia okreslonego w 

dodawanym ust. 5. 

Z perspektywy specyficznego sposobu opodatkowania dochodow marynarzy 

wynikajqcego z umow o unikaniu podwojnego opodatkowania - wprowadzenie 

projektowanej zmiany w tresci art. 27g updof, ktora w rzeczywistosci prowadzi do catkowitej 

likwidacji uIgi abolicyjnej - spowoduje, ze niektorzy przedstawiciele tej grupy zawodowej 

nie b^dq mieli obowiqzku zaptaty podatku i sktadania zeznah podatkowych, a tym samym 

obowiqzku zaptaty podatku w kraju - jezeli efektywny zarzqd statku eksploatowanego w 

transporcie miqdzynarodowym bqdzie s\q znajdowat w kraju, z ktorym Polska zawarta 

umowq o unikaniu podwojnego opodatkowania z zastosowaniem metody wytqczenia z 

progresjq, a inni - bqdq zobowiqzani do ztozenia zeznania rocznego i wykazania swoich 

dochodow, a takze do zaptaty podatku w kraju. 

W uzasadnieniu projektu wskazano, ze wystqpita potrzeba zmiany zasad 

funkcjonowania uIgi abolicyjnej, tak aby miata ona zastosowanie wytqcznie do tych 

podatnikow, ktorzy osiqgajq najnizsze dochody, a zatem najbardziej potrzebujq wsparcia 

pahstwa w zmniejszeniu obciqzeh podatkowych. W zwiqzku z tym proponowana zmiana 

polegajqca na ograniczeniu odiiczenia do wysokosci kwoty zmniejszajqcej podatek, o ktorej 

mowa w art. 27 ust. l a pkt 1 updof, ktora odpowiada kwocie 8 000 zt dochodu - oznacza w 

rzeczywistosci jej likwidacjq z perspektywy wiqkszosci podatnikow uzyskujqcych dochody z 

pracy najemnej wykonywanej za granicq. 
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Jak juz wyzej w niniejszym pismie wskazano, zmiana ta dodatkowo pogtqbl efekt 

zroznicowania sytuacji polskich marynarzy. 

Nadto, biorqc pod uwagq wysokosc dochodu, ktory miatby dawac prawo do 

zastosowania uIgi abolicyjnej wraz z uzasadnieniem wsparcia osob najubozszych - wydaje siq 

pozbawiony racjonalnych podstaw, poniewaz dochod na tym poziomie rocznym jest 

miesiqcznie nizszy niz kwota zasitku dIa bezrobotnych, co oznacza, ze uIga abolicyjna w tej 

formie moze dotyczyc pracy okazjonalnej, sezonowej, wykonywanej np. przez studentow w 

okresie letnim. 

Natomiast z catq pewnosciq nie bqdzie ona stuzyta wyrownaniu sytuacji pracownikow 

zatrudnionych i uzyskujqcych dochody za granicq, dIa ktorych praca ta stanowi podstawowe 

zrodto utrzymania. Osoby te - a w tej grupie przede wszystkim duza grupa polskich 

marynarzy - bolesnie odczujq negatywne skutki projektowanej zmiany. 

UIga abolicyjna wynikajqca z art. 27g updof w jej aktualnym brzmieniu pozwala 

zniwelowac tq roznicq przynajmniej w aspekcie efektywnego opodatkowania. Oznacza to, 

ze mimo zroznicowanych, podatkowych obowiqzkow formalnych (obowiqzek ztozenia 

zeznania podatkowego w przypadku zastosowania metody zaiiczenia proporcjonalnego), 

uIga abolicyjna wyrownuje status podatkowy obu ww. grup marynarzy lub przynajmniej 

niweluje efekt w postaci dodatkowego obciqzenia podatkowego. 

Ponadto nalezy zwrocic uwagq na fakt, ze projekto\A(ane zmiany nadal nie rozwiqzujq sytuacji 

marynarzy, ktorzy wykonujq pracq na statkach, ktore nie zajmujq siq przewozem tadunkow lub 

pasazerow, m.in.: 

- statki badawcze (research vessels), 

- statki sejsmiczne (seismic vessels), 

- statki uczestniczqce w pracach konstrukcyjnych (construction vessels), 

- statki ratownicze dozorujqce / dozorowce ratownicze („standby safety vessels"), 

- statki ratownicze („rescue vessels") itp. 

Brak definicji „statku uzywanego do przewozu tadunku" nadal bqdzie powodowat wqtpliwosci, czy 

statkami takimi sq np,: 

- statki typu „pipe-iayer" (statki do uktadania rur), 

- statki typu „cable-layer" (statki do uktadania kabli podmorskich) 

- offshore suport vessels (statki obstugi/dowozowe), 

- farmy wiatrowe wraz z catq infrastrukturq 
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- wszelkie statki przeznaczone do prac przy instalacjach i konstrukcjach offshore, itp. 

Pomimo, ze wskazane wyzej jednostki sq uzywane do przewozu tadunku, to jednak organy 

podatkowe kwestionujq uznanie ich za statki transportowe, ze wzglqdu na fakt, iz sq to statki 

specjalnego przeznaczenia, a przewoz tadunku zwiqzany jest wytqcznie z faktem wykonywania innych 

zadan przez danq jednostkq. 

Znaczna grupa marynarzy wykonuje pracq na wskazanych powyzej jednostkach, a ograniczenie 

zwolnienia z opodatkowania wytqcznie do dochodow uzyskiwanych z pracy na statkach 

transportowych nadal bqdzie prowadzito do sytuacji, w ktorej pomimo wykonywania takiej samej 

pracy przez grupy marynarzy, konsekwencje podatkowe zwiqzane z uzyskiwanym przez nich 

dochodem bqdq catkowicie odmienne. Doprowadzi to do nieuzasadnionego wykluczenia duzej grupy 

marynarzy ze zwolnienia przewidzianego analizowanym przepisem. 

Jezeli chodzi natomiast o projektowanq zmianq tresci art. 21 ust. 1 pkt 23c updof 

dotyczqcq zwolnienia marynarzy z podatku dochodowego, ktora miataby niejako „zastqpic" 

uigq abolicyjnq - zmiana polega na skresleniu w tresci przepisu wyrazow „podnoszqcych 
banderq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub paristwa nalezqcego do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego", w wyniku czego zwolnienie z opodatkowania 

wynagrodzeh marynarzy zostaje rozszerzone na wszystkie prace na statkach uzywanych do 

przewozu tadunku lub pasazerow w zegludze miqdzynarodowej, bez wzglqdu na banderq, 

jakq podnosi jednostka. Istnieje uzasadniona obawa, ze projektowana zmiana nie rozwiqze 

powyzej przedstawionego problemu zwiqzanego z likwidacjq uIgi abolicyjnej. 

Ponadto, zwolnienie to obarczone jest btqdem uznaniowosci organow podatkowych, 

poniewaz aby z niego skorzystac marynarze powinni ztozyc szereg dokumentow 

potwierdzajqcych ww. warunki w terminie najpozniej do dnia 30 kwietnia nastqpnego roku, 

czyli w terminie ztozenia zeznania podatkowego. Trudno jednak okreslic jakie konsekwencje 

pociqgnie za sobq sytuacja, gdy organ podatkowy - jak to ma czqsto miejsce obecnie - oceni 

inaczej sytuacjq marynarza. Problem nie jest btahy bowiem biorqc pod uwagq brak 

stabilizacji zatrudnienia i pozostate, wymienione wyzej czynniki zwiqzane z wykonywaniem 

tej pracy - pracownicy ci muszq juz na poczqtku roku podatkowego podejmowac decyzje 

dotyczqce ich sytuacji podatkowej w okolicznosciach daleko idqcej niepewnosci, a wiqc 

obarczone duzym ryzykiem btqdu - gtownie z uwagi na uznaniowosc z jakq organy 

podatkowe podchodzq do spraw marynarzy, poczynajqc od zawqzania definicji zawartych w 

umowach o unikaniu podwojnego opodatkowania, poprzez autorytarne wypowiedzi przy 

jednoczesnym barku znajomosci specyfiki tej branzy, az do zmiennej interpretacji tych 

samych przepisow - co stanowi naruszenie zasady zaufania obywateli do pahstwa. 

1 2 



Niezaleznie jednak od powyzszego powstaje zasadnicza wqtpliwosc, czy projektowana 

zmiana polegajqca na wyeliminowaniu z art. 2 1 ust. 1 pkt 23c updof warunku pracy na statku 

morskim podnoszqcym banderq paristwa cztonkowskiego UE lub paristwa nalezqcego do 

EOG - uzyskata pozytywnq decyzjq Komisji Europejskiej co do zgodnosci pomocy publicznej z 

rynkiem wewnqtrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. c) i art. 106 ust. 2 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bowiem nalezy pamiqtac, ze przepis ten stanowi realizacjq 

srodka pomocy publicznej dIa armatorow statkow morskich, przy czym chodzi o statki 

morskie paristw UE. Pomoc publiczna dIa transportu morskiego jest rodzajem pomocy 

paristwa, jakq pod pewnymi warunkami dopuszcza w art. 107 i 108 Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) w odniesieniu do sektora transportu morskiego. 

Stqd tez obecna tresc art. 23 ust. 1 pkt 23c) updof stanowi realizacjq stanowiska Komisji 

Europejskiej przedstawionego w toku postqpowania w sprawie notyfikacji srodka 

pomocowego dIa armatorow statkow morskich, przyjqtego w art. 118 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zmieniajqcego art. 2 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osob fizycznych. 

Przedmiotowy srodek pomocowy polegac miat pierwotnie na zwolnieniu z podatku 

dochodowego dochodow marynarzy uzyskanych z tytutu pracy na statkach morskich o 

polskiej przynaleznosci, wykonywanej tqcznie przez okres przekraczajqcy 183 dni w roku 

podatkowym, w zegludze miqdzynarodowej. W opinii Komisji Europejskiej przepis ten 

nalezato rozszerzyc na statki morskie o przynaleznosci paristw cztonkowskich UE oraz EOG, 

celem zapobiezenia dyskryminacji tych paristw. Takie rozwiqzanie stosowane jest rowniez w 

innych panstwach cztonkowskich. 

Dopiero taka konstrukcja ww. przepisu pozwolita na wydanie pozytywnej decyzji o 

zgodnosci pomocy publicznej z rynkiem wewnqtrznym przez Komisjq Europejskq i dotqczenie 

Polski do grona wiqkszosci paristw cztonkowskich stosujqcych „Wytyczne Wspolnoty w 

sprawie pomocy publicznej dIa transportu morskiego" (Dz.U. C 13 z 17.1.2004, s. 3). 

W uzasadnieniu projektu nie zawarto zadnych informacji dotyczqcych ewentualnej 

notyfikacji rozszerzenia pomocy publicznej paristwa rowniez na statki ptywajqce pod 

banderami innych paristw niz kraje cztonkowskie UE oraz EOG, stqd obawa - czy 

projektowana zmiana w ogole bqdzie stosowana i czy nie bqdzie przepisem martwym jak w 

okresle do 3 1 grudnia 2018 roku z uwagi na brak akceptacji Komisji Europejskiej zgodnosci 

owczesnie proponowanej pomocy publicznej z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. 

Przepis art. 2 1 ust. 1 pkt 23c) bqdqcy przepisem okreslajqcym zakres pomocy publicznej 

paristwa dIa transportu morskiego - wbrew pozorom stuzyc ma armatorom w realizacji 

wskazanych wyzej celow t j . stuzy on obnizeniu kosztow pracy, ktore ponoszq armatorzy i 

w ten sposob wspierac konkurencyjnosc europejskich bander. 

W tym kontekscie nalezy przepis ten postrzegac jako normq, ktora dzisiaj nie 

odzwierciedia istniejqcego stanu rzeczy, a raczej ma stymulowac okreslone dziatania jej 

adresatow i wptywac na dokonywane przez nich wybory na przysztosc. 
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Jezeli sygnalizowane powyzej obawy, co do akceptacji rozszerzenia zakresu pomocy 

poprzez projektowanq zmianq, zlszczq siq, to oznacza to, ze przepis art. 2 1 ust. 1 pkt 23c) 

pozostanie w brzmieniu dotychczasowym lub w najlepszym przypadku zostanle rozszerzony 

rowniez na rejestry inne niz UE I EOG, ale tyIko prowadzone przez kraje UE i EOG. 

W konsekwencji grupa marynarzy, ktorzy bqdq mogll skorzystac z tego zwolnienia bqdzie 

podobnie jak to ma miejsce dzisiaj - niewielka lub niewiele liczniejsza niz aktualnie. 

Natomiast w przypadku. gdvby proiektowana zmiana zostata notyfikowana i 

pozytvwnie zaakceptowana przez KE. wowczas w istotny sposob niejako ..otwiera" ona 

zwolnienie z podatku dochodowego dIa tych wszystkich marynarzy. ktorzy pracuia na 

statkach bander innych niz UE 1 EOG. 

Podsumowujqc powyzsze uwagi dotyczqce projektu, to proponowane zmiany 
zmierzajq w kierunku uwzglqdnienia postulatow srodowiska marynarzy. Jednakze 
nieprecyzyjnosc proponowanych przepisow moze tworzyc chaos interpretacyjny w 
wykonaniu poszczegolnych Urzqdow Skarbowych. Tym samym rozwiqzanie tego typu mogq 
pogtqbic i tak juz trudnq sytuacjq polskiego marynarza na miqdzynarodowym rynku pracy. 

Podkreslamy, ze likwidacja uIgi abolicyjnej oprocz oczywistych - wykazanych przez nas 
- nierownosci niesie za sobq rowniez inne, nizej wymienione ryzyka: 

- wzrost bezrobocia, a tym samym wzrost wydatkow budzetowych 
- negatywne skutki spoteczne jako efekt dziatari zmierzajqcych do zmiany rezydencji 
podatkowej przez polskich marynarzy, 
- spadek dochodow budzetu 

1. Pan Henryk KOWALCZYK - Przewodniczqcy Sejmowej Komisji Finansow Publicznych 
2. Pan Tadeusz KOSCINSKI - Minister Finansow RP 

2A STRONG PRACOWNIKdW 

ZESPOtU TRdJSTRONNEGO DS. ZEGLUGI I RYBOtOWSTWA MORSKIEGO 

Jacek DubihskI 
Wspotprzewodniczqcy 

Do wiadomosci: 

14 


