
Gdynia, 18 wrzesnia 2020 r. 

Pan Mateusz MORAWIECKI 
PREZES 

RADY MINISTROW 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dotyczy: Projekt ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob 
fizycznych. ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych. ustawy 
o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow 
osiaganych przez osoby fizyczne oraz niektorych innych ustaw - Nr projektu 
UD126 

Strona Pracownicza Zespotu Trojstronnego ds. Zeglugi i Rybotowstwa: 

- Federacja Zwi^zkow Zawodowych Marynarzy i Rybakow, 
- Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybakow NSZZ „Solidarnosc", 
- Ogolnopolski Zwi^zek Zawodowy Oficerow i Marynarzy 

przywotujgc eel powotania Zespotu oraz jego zadania wyraza niniejszym 
dezaprobatQ dia publicznego zaprezentowania rz^dowego projektu zmian do 
ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych w zakresie likwidacji uIgi 
abolicyjnej. 

Catkowity brak konsultacji ze strong spoteczng, ani nawet 
poinformowania o pracach nad tak istotnymi dia polskich marynarzy zmianami 
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stawiajg pod znakiem zapytania sens dialogu spotecznego w branzy, a co 
gorsze, szczerosc intencji Strony Rzgdowej, ktore dotychczas dawaty nam 
podstawy wzajemnego zaufania i konstruktywnej wspotpracy na rzecz rozwoju 
branzy morskiej naszego kraju. 

Pragniemy przypomniec, ze wprowadzenie uIgi abolicyjnej miato na celu 
zrownanie obcigzeri podatkowych dochodow uzyskiwanych za granicg 
i opodatkowanych czy to w formie odiiczenia proporcjonalnego, czy odiiczenia 
wytqczenia z progresjg. W konsekwencji, przy braku dochodow w Polsce 
obciqzenie to spada praktycznie do zera. 

Od 2019 roku, z zwigzku z Konwencjg MLI, znaczgco powi^kszyta si^ 
grupa osob, ktore sq zobowigzane do zgtoszenia polskim stuzbom fiskalnym 
dochodow otrzymywanych za granicg. Zmienione takze wowczas zostaty 
w wielu wypadkach umowy o UPO, a Rzqd zapewniat, ze nie bedzie to miato 
wptywu na u\gq abolicyjng. 

Istniejgce dotychczas przepisy i praktyka ich stosowania dawaty organom 
podatkowym wiedzQ o zagranicznych dochodach polskich rezydentow 
podatkowych tworzgc jednoczesnie transparentnym proces catej operacji 
rozliczania podatku. 

Likwidacja uIgi abolicyjnej w przypadku marynarza oznacza, ze jego 
dochody uzyskiwane za granicg b^dg catkowicie opodatkowane w Polsce. 
Podczas gdy, co nie jest przeciez tajemnicg, w wielu paristwach, w tym 
cztonkach UE, marynarze cieszg siQ albo zwolnieniami podatkowymi, albo 
znacznymi redukcjami obciqzeri podatkowych. Nadto, owe uIgi podatkowe sg 
zgodne z wytycznymi UE odnosnie dopuszczalnej pomocy panstwa. 

Zwracamy uwag^, ze nie mowimy tu bynajmniej o jakimkolwiek 
uprzywilejowaniu marynarzy. ProszQ bowiem zwrocic uwag^, ze ta grupa 
zawodowa jest od lat dyskryminowana w dost^pie do ubezpieczen spotecznych. 
Polski ustawodawca nie chce, albo nie potrafi uregulowac sytuacji 
ubezpieczeniowej marynarzy zamieszkatych na terenie Polski, do czego 
nawiasem mowigc obliguje go ratyfikacja Konwencji MLC 2006. 
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Wprawdzie do porzgdku prawnego wprowadzona zostata niedawno 
instytucja zwolnienia podatkowego dia marynarzy, ale dotyczy ona wytgcznie, 
zeglugi mi^dzynarodowej przez przynajmniej 183 dni w roku pod banderami 
panstw UE i EOG, co, biorqc pod uwag^ liczb^ pracujqcych tak marynarzy, czyni 
zwolnienie dose ograniczonym, w sensie liczby marynarzy moggcych zen 
skorzystac. Przepisy te wskazujq na wol^ polskiego ustawodawcy, aby jednak 
objgc dochody marynarskie uigami w obciqzeniach podatkowych, choc jest to 
rozwigzanie wybiorcze nie uwzgl^dniajgce interesow catej grupy zawodowej. 

Resumujgc, opodatkowanie marynarzy na zasadach ogolnych moze 
uderzyc w kilkadziesiqt tysiQcy polskich rodzin, ktorych byt zaiezy nierzadko od 
pracy jednej osoby - zawod marynarza wiqze si^ z dtugimi nieobecnosciami 
w domu, CO cz^sto ogranicza mozliwosci zarobkowe ich wspotmatzonkow. Jezeli 
dodac do tego brak ubezpieczenia spotecznego i brak prawa do renty lub 
emerytury, to w przypadku likwidacji uIgi abolicyjnej, polscy marynarze 
naprawd^ b^dg mieli prawo czuc, ze nie zaiezy na nich ich wtasnemu pahstwu. 

Do wiadomosci; 
1. Pan Marek Grobarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi 

Srodl̂ dowej. 
2, Pan Tadeusz Koscihski - Minister Finansow 

ZA STRONG SPOtECZNA ZESPOtU 

Jacek Dubihski 
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